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SLOVO NA ÚVOD
Vážení priaznivci vojenskej historie,

dovolte mi predstaviť vám publikáciu Zo zbierok Vojenského historického múzea. Ide o kolektívne dielo našich 
vedecko-výskumných pracovníkov, z múzejných pracovísk v Piešťanoch a vo Svidníku. Osobne ma veľmi teší, 
že moji kolegovia sa podujali takouto formou spracovať vedecko-populárnu knižku, ktorej hlavným obsahovým 
rámcom je výber 200 predmetov - militárií, ktoré sa nachádzajú v zbierkových fondoch Vojenského historického 
múzea v Piešťanoch a vo Svidníku. Prirodzene, je to len malý zlomok z takmer 20-tisícového zbierkového fondu, 
ktorý je rozčlenený do 22 múzejných zbierok. Spolu však vytvárajú skutočný obraz toho, čo naše stále múzejné 
expozície môžu návštevníkovi ponúknuť, resp. čo všetko sa skrýva v našich na zbierky bohatých depozitároch. 
Autori pod vedením hlavnej zostavovateľky Viery Jurkovej sa snažili vybrať do publikácie najmä predmety s vlast
ným príbehom. Zoradili ich chronologicky od prelomu 19. a 20. storočia až po nedávnu minulosť. Ich putovanie 
vojenskými dejinami nepredstavuje teda len ich všeobecnú charakteristiku, ale sú zaradené do konkrétneho his
torického času. Veľa sa tak dozvieme o hlavných historických medzníkoch v novodobých dejinách nášho národa 
aj v širšom európskom kontexte.

Som veľmi rád, že na vzniku tejto publikácie sa podieľali aj viacerí kolegovia z Odboru vojensko-historických 
výskumov a z Vojenského historického archívu. Či už cennými poznatkami, pripomienkami, podnetmi, alebo 
vyhľadaním historických prameňov, ktorých takto orientovaný výskum a spracovanie opäť posunulo, obohatilo 
či rozšírilo naše historické poznanie. Moje poďakovanie patrí všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na vzniku tejto 
hodnotnej publikácie a pre ktorých práca vo Vojenskom historickom ústave znamená aj poslanie prehlbovať 
naše poznanie. Je v tom obsiahnutá stavovská, profesionálna česť, v snahe sa vo svojej odbornej činnosti neustále 
zlepšovať. Na záver považujem za dôležité spomenúť jedného z autorov tejto publikácie, Petra Kadleca, ktorý nás 
nedávno, náhle v júni tohto roku opustil. Pre mnohých mladších kolegov vo Vojenskom historickom múzeu bol 
nielen nadriadeným, ale predovšetkým dobrým kolegom, ktorý im pomáhal a odborne ich formoval. Bol skutoč
ne druhým otcom a najmä vzorom v profesii vojenského múzejníka.

Milí čitatelia, verím, že Vás nový knižný titul z dielne Vojenského historického ústavu zaujme a zostanete naďalej 
našimi priaznivcami. To bude pre nás všetkých, vo Vojenskom historickom ústave, skutočne najväčšou odmenou.

plukovník Miloslav Čaplovič 
riaditeľ VHÚ

september 2020



PREDHOVOR
Múzeum možno vo všeobecnosti charakterizovať ako vedeckú inštitúciu, ktorej hlavnou úlohou je zhromaž
ďovanie, selekcia a odborné uloženie zbierky hmotných dokladov o spoločnosti a kultúre, prípadne o vývoji 
a zmenách v prírode, ktoré ďalej odborní zamestnanci múzea, kurátori a kustódi, vedecky spracovávajú. Mú
zeum je tiež výchovno-vzdelávacou i kultúrnou a osvetovou inštitúciou, ale môže plniť aj koordinačné a meto
dické funkcie v oblasti svojho zamerania. Nemenej dôležitou je aj prezentačná a publikačná činnosť.

Múzeum je teda v prvom rade fondovou inštitúciou, ktorá spravuje istý súbor predmetov - zbierkových pred
metov, ktoré sú rozdelené do zbierok a vytvárajú zbierkový fond múzea. Zbierkové predmety môžeme defi
novať ako predmety, ktoré dokladajú a dokumentujú minulosť a zároveň sú súčasťou muzeálnej skutočnosti. 
Tieto predmety sú cielene vyberané, aby jednoznačne dokumentovali určitý jav či skutočnosť a sú potenciál
nym prameňom vedeckého poznania.

Špecializácia a odborné zameranie Vojenského historického múzea (VHM) boli jednoznačne zadefinované 
už v zriaďovacej listine. Jeho hlavnou úlohou je teda zhromažďovanie, odborné spracovanie a sprístupňova
nie zbierkových predmetov dokumentujúcich dejiny vojenstva a vojenské dejiny Slovenska. Postavenie VHM 
v systéme slovenských múzeí a jeho miesto v organizačnom začlenení Vojenského historického ústavu (VHU) 
Bratislava a následne v štruktúrach Ministerstva obrany Slovenskej republiky vytvárajú prirodzené podmien
ky pre prelínanie dvoch rôznych svetov, toho vojenského a múzejného.

Múzeum prešlo od svojho vzniku niekoľkými pomyselnými etapami. V deväťdesiatych rokoch sa zameriavalo 
na akvizičnú činnosť a vôbec na materiálno-technické budovanie múzea. Na vedecko-výskumnej činnosti sa 
podieľali zamestnanci len parciálne a ich výstupy boli súčasťou rôznych syntéz v rámci publikačnej činnosti 
VHÚ. V súčasnosti je situácia pre vedecké zhodnocovanie pomerne rozsiahleho zbierkového fondu omnoho 
lepšia, o čom svedčí nielen dôslednejšie spracovávanie a dokumentácia jednotlivých zbierok, ale aj väčšie 
množstvo odborných článkov a publikácií, ktorými sa múzeum otvára odbornému, ale i laickému svetu. Kurá
tori aktívne pôsobia v rôznych múzejných inštitúciách, ktoré pôsobia pod hlavičkou Ministerstva kultúry SR 
alebo Zväzu múzeí na Slovensku. Rovnako sa zúčastňujú rôznych vedeckých konferencií a seminárov.

Z odborných štúdií v slovenských odborných časopisoch možno spomenúť staršie štúdie publikované v od
bornom vedeckom časopise Vojenská história: Vývoj slovenského vojenského múzejníctva v rokoch 1939 - 1945, 
Tanky nemeckého pôvodu vo výzbroji čs. armády 1945 - 1959, Trofejné samohybné delá vo výzbroji čs. armády 
či v spoluautorstve štúdie Zbrojná výroba na Slovensku v rokoch 1969 - 1992 1. a 2. časť. Z posledného obdobia 
pochádza odborný článok Pýcha československého letekého priemyslu. Lietadlá L- 29 Delfín a L-39 Albatros 
v zbierkach VHM Piešťany, ktorý bol uverejnený v časopise Múzeum, či štúdia Význam a špecifiká zbierkového 
fondu Vojenského historického múzea v Piešťanoch, ktorá bola uverejnená v zborníku Poštového múzea. VHM 
sa podarilo v októbri 2017 zorganizovať odborný seminár, vôbec prvýkrát na pôde múzea, pod názvom Zbrane 
a munícia v zbierkach múzeí. Výstupom zo seminára bol zborník s rovnomenným názvom, ktorý vyšiel v roku 
2018 a do ktorého svojimi štúdiami prispeli aj kurátori oboch múzejných oddelení vo Svidníku a v Piešťanoch. 
Rovnako jednotliví kurátori a kustódi dlhodobo prispievajú svojimi článkami o vybraných zbierkových pred
metoch do rezortného časopisu Obrana.

Myšlienka vydať rozsiahlu kolektívnu publikáciu, ktorá by čitateľovi dovolila nazrieť do depozitárov a zároveň 
tak ukázala rozsiahlosť zbierkového fondu (čo sa počtu i zamerania týka) sa zrodila ešte počas roka 2019, keď



VHÚ Bratislava, ktorého je múzeum integrálnou súčasťou, oslavoval 25. výročie svojho vzniku. Odborní za
mestnanci, kurátori a kustódi oboch múzejných oddelení, vybrali zo všetkých zbierok 200 zaujímavých zbier
kových predmetov, ktoré sú hmatateľným dokladom slovenských vojenských dejín v 20. storočí. Publikácia 
nemá byť len akýmsi katalógom, jej cieľom je zužitkovať múzejný výskum, ktorý je súčasťou katalogizácie, 
a čitateľovi tak ponúknuť 200 zaujímavých príbehov, ktoré predmety postupne „vyrozprávajú“.

Pri výbere jednotlivých príbehov sa prihliadalo na niekoľko faktorov. Prvým bol obsahový rámec zamerania 
publikácie. Hlavným kritériom bol výber predmetov, ktorých výpovedná hodnota ich príbehov návštevníka 
prirodzene nadchne a zaujme. Cieľom nebolo len jednoduché katalógové spracovanie s výpočtom technic- 
ko-taktických údajov. Pravdaže, v niektorých situáciách je dobre pripomenúť zaujímavé čísla, ktoré poukazujú 
na význam danej zbrane alebo vozidla v určitom období. Autori sa však skôr zameriavali na vývoj alebo histó
riu daného predmetu a jeho úlohu a význam pre československú armádu, resp. Armádu Slovenskej republiky 
(ASR) a Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR). Vzhľadom na rozsah publikácie nebolo možné k jed
notlivým predmetom uverejniť viacero fotografií, ktoré by možno detailnejšie poukázali na niektoré výnimoč
nosti predmetu. Autori boli pri písaní obmedzení aj rozsahom daného článku, preto veľakrát bojovali sami so 
sebou, ktorú líniu „príbehu“ si zvolia. Táto volba závisela do veľkej miery aj od typu zbierkového predmetu; 
kým niektoré vozidlá alebo lietadlá vyvolávajú záujem verejnosti priam automaticky, iné predmety sú možno 
pre čitateľa úplne neznáme a pre autora bolo preto ťažšie nájsť tú správnu cestu, akou ho spraviť pre čitateľa 
atraktívnym. Obsahové naplnenie jednotlivých článkov bolo výhradne na autoroch a zásahy či úpravy zo stra
ny zostavovateľky slúžili len ako istá forma korekcie a zjednotenia ideového zámyslu publikácie.

Druhým faktorom, ktorý do istej miery formoval výber zbierkových predmetov, bol časový a územný rámec. 
VHÚ sa zameriava na vojenské dejiny Slovenska v celom dejinnom rozsahu, preto je v múzeu možné nájsť aj 
predmety zo staršieho obdobia. Časové vymedzenie preto vychádzalo najmä zo zamerania múzea, čo možno 
sledovať v dvoch líniách. Kým Múzejné oddelenie Svidník sa vo svojom výskume zameriava na prvú polovicu 
20. storočia s dôrazom na vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 - 1945, Múzejné oddelenie Piešťany sa 
orientuje na druhú polovicu 20. storočia, predovšetkým na výzbroj a výstroj československej armády, s presa
hom do súčasnosti. Celkom prirodzene si preto kurátori vyberali predmety z oblasti svojho vedeckého záujmu. 
Čitateľ si tak môže „zacestovať v čase“ a sledovať vývoj militárií od zániku rakúsko-uhorskej monarchie až po 
súčasnosť. Čo sa územného vymedzenia týka, pri výbere nebola stanovená podmienka, aby boli predmety 
československej, resp. slovenskej proveniencie. Vzhľadom na zložitý dejinný priebeh a vývoj by to ani nebolo 
možné. Jedinou podmienkou bola jeho súvislosť s vojenskými dejinami Slovenska. Treba však jedným dychom 
dodať, že autori nevyzdvihujú žiadny politický režim a ak v texte badať náznaky propagandy, je to len v súlade 
s objektívnym vnímaním danej doby, prípadne tým autor / autorka poukazujú na ideologický kontext danej 
historickej etapy.

Istým činiteľom, ktorý hol pri selekcii nemenej dôležitý, bolo zachovanie istej formy rovnováhy medzi velko
rozměrnými a malorozmernými predmetmi. Hlavným zámerom bolo predstaviť predmety zo všetkých zbie
rok a tým čitateľovi ukázať, že VHM nie je len akýmsi „cintorínom lietadiel či tankov“, práve naopak, účelom je 
čitateľovi predstaviť zbierkový fond v celej jeho rôznorodosti a rozmanitosti, a teda zviditeľniť aj menej známe 
militárie alebo možno aj predmety bežnej „civilnej“ potreby, ktoré mali v živote armády takisto svoje miesto. 
Uvedená selekcia má teda do istej miery aj kopírovať členenie zbierkového fondu VHM. Prirodzene, z výberu 
neboli a ani nemohli byť vylúčené priam ikonické predmety, ktoré vytvárajú zrejmé asociácie s danou dobou 
či udalosťami. Autori si zároveň vyberali predmety, ku ktorým majú odborne i osobne blízko a vo väčšine 
prípadov sú aj správcami zbierky, do ktorej ten-ktorý predmet patrí.
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Do istej miery bol výber ovplyvnený aj inými faktormi, spomedzi všetkých treba spomenúť minimálne stav 
zbierkového predmetu či jeho originalitu. Múzejníci len neradi posudzujú historický význam alebo hodnotu 
predmetu cez perimeter jeho fyzického stavu, preto sa autori „neštítili“ vybrať predmet, ktorý nie je doslova 
ukážkový. Ak berieme do úvahy fragmentárnosť zachovania zbierkového predmetu, do istej miery je dôležitá 
aj otázka jeho reprezentativnosti. V mnohých prípadoch bol však „výzor predmetu“ len sekundárnym fakto
rom a prihliadalo sa viac na jeho nruzeálnosť - teda, do akej miery dokumentuje dejiny armády a je poten
ciálnym prameňom vedeckého poznania. Samozrejme, ak to možnosti dovoľovali a v zbierke sa nachádzajú aj 
duplikáty či multiplikáty, do istej miery sa prihliadalo aj na fyzický stav predmetu, no nemožno povedať, že to 
bolo pravidlom. Faktom však je, že čiastočným cieľom jednotlivých autorov bolo aj vyzdvihnúť prácu kolegov 
- konzervátorov a nebáli sa poukázať na najnovšie konzervačné zásahy. Do užšieho výberu sa dokonca dostali 
aj repliky, hoci ich muzealita je možno pre niektorých múzejníkov spochybniteľná. V prípade replík, ktoré 
sú v zbierkach VHM, však ide o predmety, u ktorých je dokázateľná vlastná autenticita, pretože sú jedinými 
zachovanými nositeľmi daného historického kontextu.
Vzhľadom na členenie zbierkového fondu a fakt, že obe múzejné oddelenia vedú vlastnú múzejnú evidenciu 
(teda aj vlastnú Knihu prírastkov), treba čitateľov upozorniť, že vykreslené počty multiplikátov sa vzťahujú len 
na uvedené múzejné oddelenie.

Predkladaná publikácia je teda výsledkom zložitej cesty plnej kompromisov, ktorá bola poznamenaná snahou 
nájsť čo najlepší prienik vyššie uvedených princípov. Pevne veríme, že zaujme nielen vojenských fanúšikov 
a priaznivcov vojenskej histórie, ale aj laickú verejnosť, ktorá nám aj touto cestou dovolí ukázať jej povestné 
„vojenské čaro“.

Viera Jurková



VOJENSKÍ HISTORICKÉ MÚZEUM 
V PREMENÁCH ČASU 

1994 - 2020
Vojenský historický ústav (VHÚ) je vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obra
ny Slovenskej republiky (MO SR) pre oblasť vojenskej histórie. Bol zriadený rozkazom ministra obrany SR 
č. 27 zo dňa 26. apríla s účinnosťou od 1. mája 1994. Hlavným poslaním VHÚ je rozvoj slovenskej vojenskej 
historickej vedy v súlade so štátnou vednou politikou a koncepciou rozvoja vojenskej vedy, rozvoj vojenského 
archívnictva, vojenského múzejníctva, špecializovanej vedeckej knižnice a knižničných služieb, vojenskohis- 
torických služieb a všestrannej starostlivosti o národné kultúrne pamiatky a kultúrne pamiatky v správe VHÚ 
(v súlade s príslušnou právnou úpravou). Jeho úlohou je aj vykonávať súčinnostné úlohy so zložkami MO SR 
pri zabezpečovaní realizácie uznesení vlády SR z oblasti ochrany a revitalizácie národného kultúrneho dedič
stva v rezorte MO SR, realizácie Protokolu medzi MO SR a MO ČR o rozdelení archívnych fondov a spisových 
celkov Československej armády, zastupovania MO SR v medzinárodných Komisiách ministerstva vnútra na 
prípravu dvojstranných medzištátnych dohôd o vojnových hroboch, odborného dohľadu nad vyraďovaním 
registratúrnych záznamov v rezorte MO SR, návrhov rozkazov prezidenta SR k historickým výročiam, a za
bezpečovanie činnosti Rady pre vojenskú symboliku MO SR, návrhov vystúpení ministra obrany na podu
jatiach súvisiacich s vojenskohistorickou problematikou, návrhov odpovedí na žiadosti a návrhy adresované 
ministrovi obrany SR vzťahujúce sa na oblasť vojenských dejín a tradícií, odborných stanovísk k návrhom na 
povyšovanie účastníkov národného boja za oslobodenie, vojenského vzdelávania a výchovy, zriaďovania siení 
cti a slávy, udeľovania čestných a historických názvov vojenským útvarom a tvorby vojenskej symboliky.
VHÚ sa vnútorne člení na niekolko základných organizačných zložiek: Riaditeľstvo so sídlom v Bratislave, 
Odbor finančného, personálneho a logistického zabezpečenia služieb VHÚ, Odbor vojensko-historických vý
skumov (OVHV) so sídlom v Bratislave, Vojenský historický archív so sídlom v Bratislave a Vojenské histo
rické múzeum (VHM) s riaditeľstvom v Piešťanoch. V súčasnosti VHM Piešťany riadi a koordinuje činnosť 
dvoch múzejných oddelení - Múzejného oddelenia Piešťany (Mo Piešťany) a Múzejného oddelenia Svidník 
(Mo Svidník). V podriadenosti riaditeľa VHM Piešťany je aj Oddelenie fyzickej ochrany objektov v Piešťa
noch.

Vojenské historické múzeum 
(VHM) je teda integrálnou 
súčasťou VHÚ Bratislava. Zá
roveň je právnickou osobou 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky. Je jediným rezort
ným, celoštátnym špecializova
ným múzeom zameraným na 
vojenské dejiny Slovenska.

Na Ministerstve kultúry SR 
bolo zaregistrované v roku 1998



ako Vojenské múzeum Trenčín. V zmysle Zriaďovacej listiny č. MK:2156/98-400 zo dňa 28. septembra 1998 
a Zákona č. 209/2006 o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-vý- 
skumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti svojej špecializácie na vojenské dejiny Slovenska. VHM 
zároveň plní aj funkciu informačného, metodického, koordinačného a vzdelávacieho centra pre múzejnú čin
nosť v oblasti svojej špecializácie.
Poslaním múzea je pestovanie národného historického vedomia a hrdosti na vlastnú štátnosť, úcty k vojen
ským tradíciám slovenského národa a prezentácia rezortu Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR širokej 
verejnosti.
V súlade so spomínanými právnymi predpismi medzi hlavné úlohy VHM patrí:

• Akvizičná činnosť zameraná na dokumentovanie vojenských dejín Slovenska,
• Odborná evidencia a katalogizácia zbierkových predmetov,
• Všestranná ochrana a bezpečnosť budov a priestorov, kde sú zbierkové predmety uložené,
• Odborná ochrana a uloženie zbierkových predmetov,
• Kategorizácia zbierkových predmetov,
• Revízia zbierkového fondu,
• Poskytovanie údajov do Centrálnej evidencie zbierkových predmetov,
• Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov formou stálych expozícií, dlhodobých i krát
kodobých výstav, publikačnej činnosti, kultúrno-vzdelávacích aktivít a vedecko-výskumnej činnosti.

Vznik múzea a jeho postavenie v systéme múzeí 
na Slovensku

Vznik vojenského múzea je úzko spätý s rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej republiky (ČSFR). Kon
com septembra 1992 Rada obrany štátu ČSFR prijala závery o delení federálnej armády, z ktorej bolo ne
skôr odvodené aj delenie jedinej vtedajšej vojensko-historickej inštitúcie - Vojenského historického ústavu 
Československej armády (VHÚ ČSA). |eho priamou súčasťou bolo Oddelenie vojenských dejín Slovenska 
a Dukelské múzeum vo Svidníku. Už v polovici decembra 1992 vymenovaná Komisia na delenie VHÚ ČSA 
realizovala odovzdanie Dukelského múzea vo Svidníku. Z dôvodu organizačných a dislokačných zmien bolo 
na základe nariadenia náčelníka Generálneho štábu Federálneho ministerstva národnej obrany v tom istom
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čase zrušené Oddelenie vojenských dejín Slovenska VHÚ ČSA v Bratislave a Oddelenie vojenského múzea - 
Dukelské múzeum vo Svidníku, namiesto ktorých vzniklo nové Oddelenie vojenských dejín Slovenska a Vo
jenské muzeum Svidník v štruktúrach Vojenského velitelstva východ. Od januára 1993 prešli obe oddelenia 
pod náčelníka Správy vzdelávania, sociálnych a personálnych vecí Veliteľstva Armády SR. Už čoskoro sa však 
preukázala potreba vytvorenia jednotnej inštitúcie, ktorá mala garantovať rozvoj slovenskej historickej vedy, 
vrátane múzejnej, archívnej a bibliografickej činnosti, ktorá viedla k vzniku koncepcie výstavby nového slo
venského vojenského historického ústavu. Po jej prerokovaní bol ku dňu 1. mája 1994 rozkazom ministra 
obrany SR č. 27 zo dňa 26. apríla zriadený VHÚ ako pracovisko vojensko-historického výskumu, archívneho 
a múzejného zariadenia rezortu MO SR so sídlom v posádkach Bratislava, Trnava, Trenčín, Nové Mesto nad 
Váhom a Svidník. Zároveň bolo do štruktúr novozriadeného VHÚ začlenené aj Vojenské múzeum Svidník, 
ktoré sa stalo jedným z oddelení Vojenského múzea v Trenčíne.
Múzejné oddelenie Svidník teda nadviazalo na činnosť bývalého Dukelského múzea, ktoré vzniklo v roku 
1965. Slávnostne bolo otvorené 4. októbra 1969 pri príležitosti 25. výročia bojov o Dukliansky priesmyk. 
Hlavným zameraním oddelenia vo vedecko-výskumnej i prezentačnej oblasti je dokumentovanie vojenských 
dejín Slovenska pred a počas 1. svetovej vojny, medzivojnového obdobia a obdobia 2. svetovej vojny s dôrazom 
na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 - 1945. Sídlom 
oddelenia je budova múzea vo Svidníku, kde sa okrem kancelárskych a depozitárnych priestorov nachádza aj 
stála expozícia - Vojenské dejiny Slovenska 1914 - 1945. Pri budove múzea je umiestnená aj vonkajšia expozí
cia, tzv. Park bojovej techniky.

VYŠNÝ 
K O M Á R N I K

V správe múzea je aj prírodná expozícia Duklianske bojisko - národná kultúrna pamiatka, ktorá pozostáva zo 
šestnástich pamiatkových objektov, medzi ktoré patrí Pamätník sovietskej armády s vojnovým cintorínom vo 
Svidníku, Pamätník 1. československého armádneho zboru v ZSSR s vojnovým cintorínom na Dukle a veľ
korozmerné predmety na podstavcoch na území od rázcestia medzi Svidníkom a Kapišovou až po hraničný 
prechod Vyšný Komárnik - Barwinek. V správe múzea je aj Vyhliadková veža na Dukle.
Múzejné oddelenie Piešťany vzniklo po reorganizácii VHÚ Bratislava v roku 2002 a presťahovaní pôvodného 
Múzejného oddelenia Trenčín a jeho pracoviska v Novom Meste nad Váhom. Zbierkotvorná činnosť tohto 
oddelenia sa začala v roku 1993, keď bola ťažká bojová technika dovezená do novovytvorených depozitárnych 
priestorov Leteckých opravovní (LO) Trenčín. Tu pôsobila Skupina letectva, protivzdušnej obrany (PVO) a ťaž
kej bojovej techniky. V priestoroch posádky Nové Mesto nad Váhom zas pôsobila druhá skupina, tzv. Skupina 
chladných a palných ručných zbraní. Keďže pôvodné plány výstavby priestorov vojenského múzea v priesto
roch LO v Trenčíne boli v roku 2000 definitívne zamietnuté, ako najvhodnejšia alternatíva umiestnenia irtu-



zea sa ukázala posádka Piešťany.
V roku 2002 prevzalo múzeum 
do správy kasárne SNP a časť 
bývalého vojenského letiska po 
zrušenej 32. leteckej základni.
Ešte v predchádzajúcom roku 
bola vypracovaná Koncepcia 
vojenského múzea s výhľadom 
do roku 2010. Roky 2002 - 2004 
sa niesli v znamení sťahova
nia oboch pracovísk z Trenčína 
a Nového Mesta nad Váhom do 
Piešťan, kde boli priestory kasár
ní upravené na administratívne 
a depozitárne priestory. Stála ex
pozícia Výzbroj československej 
armády 1945 - 1992 bola slávnostne otvorená 25. septembra 2004. Oddelenie sa vo svojej odbornej činnosti 
zameriava na výskum vojenských dejín druhej polovice 20. storočia, s dôrazom na výzbroj Československej 
ľudovej armády a na výzbroj Armády SR, resp. OS SR.

Počty zbierkových predmetov v jednotlivých zbierkach VHM Piešťany k 30.6.2020
ZBIERKA Mo Svidník Mo Piešťany Spolu
Chladné zbrane 171 227 398
Pištole a revolvery 176 315 491
Pušky a karabíny 269 440 709
Automatické zbrane 699 768 1 467
Delostrelecký materiál 36 167 203
Tanky a obrnená technika 37 157 194
Letecká technika 22 149 171
Technika PVO 0 21 21
Strelivo a náloživo 1 936 727 2 663
Spojovací materiál 41 202 243
Chemický materiál 125 185 310
Ženijný materiál 62 76 138
Automobilová technika 6 271 277
Výstrojný materiál 1 406 2 388 3 794
Rady, vyznamenania a medaily 645 1 748 2 393
Bojové zástavy štandardy vlajky 22 118 140
Obrazy a plastiky 48 27 75
Proviantný materiál 249 67 316
Rôzny múzejný materiál 650 401 1 051
Optický materiál 41 410 451
Zdravotnícky materiál 42 188 230
Písomnosti 3 858 308 4 166
Celkový počet zbierkových predmetov 10 541 9 360 19 901
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Akvizičná činnosť múzea a členenie zbierkového fondu

VHM vykonáva vrcholnú zbierkotvornú činnosť v oblasti špecializácie na vojenské dejiny Slovenska. V súčas
nosti má múzeum jeden zbierkový fond, ktorý je súborom všetkých zbierkových predmetov a zbierok múzea. 
Je usporiadaný na základe odborných kritérií a v komplexnosti kopíruje odborné zameranie a profiláciu mú
zea. Zbierkový fond obsahuje 19 901 zbierkových predmetov, rozdelených do 22 zbierok a začlenených pod 
odbor História, spoločenské vedy.

VHM je povinné nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty a zbierkové predmety v súlade so zameraním a špe
cializáciou múzea stanovenou v zriaďovacej listine múzea a v súlade s akvizičnou politikou múzea. Nadobú
daním sa pritom rozumie cieľavedomý a systematický proces získavania predmetov a predmetov kultúrnej 
hodnoty, za účelom ich trvalého uchovávania, následného odborného spravovania a vedeckého skúmania 
s cieľom využiť ich informačnú a výpovednú vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu vo vedecko
výskumných, prezentačných a výchovno-vzdelávacích aktivitách múzea.

Akvizičná činnosť múzea je tak základňou pyramídy odborných činností, na ktorú nadväzuje všetko ostatné. 
Je veľmi dôležité, aby bol akvizičný proces v múzeu vykonávaný kvalifikovane a systematicky, pretože zbierko
vý predmet je z pohľadu súčasnej legislatívy večný - je trvalým dokladom reality. Vyraďovanie zbierkového 
predmetu je striktne ukotvené v zákone, a to je možné len z dôvodu zničenia, odcudzenia, trvalého vývozu, 
zámeny, nezhodnocovania zbierkového fondu a vydania oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu. Zákon 
neumožňuje zmeniť status zbierkového predmetu späť na predmet kultúrnej hodnoty, či nebodaj, jeho daro
vanie alebo odpredanie. Aj z týchto dôvodov sa najzásadnejšou otázkou stáva selekcia - kľúčovým hľadiskom 
je najmä schopnosť predmetu vypovedať o dokumentovanej téme / príbehu a samotný význam predmetu pre 
výpovednú schopnosť zbierky, do ktorej má byť zaradený. Ďalšie kritériá závisia od typu zbierky a od rozhod
nutia kurátorov, dôležitým faktorom je aj posúdenie stavu potenciálneho zbierkového predmetu, jeho pôvod 
(hlavne v súvislosti s legálnym vlastníctvom), či od možností múzea pri ošetrovaní, preprave, uložení a sta
rostlivosti o zbierkový predmet, možností múzea použitia daného zbierkového predmetu a pod.

Smernicou VHÚ o odbornej správe a vedení fondov z 20. apríla 2018 boli zriadené aj Pomocný fond a Fond 
materiálu na dälšie využitie. Pomocný fond VHM Piešťany tvoria predmety, ktoré dokumentujú dejiny vo
jenstva a vojenské dejiny Slovenska od najstarších čias po súčasnosť, ale nie sú zbierkovými predmetmi. Ide 
prevažne o predmety kultúrnej hodnoty, ako multiplikáty, fotografie a negatívy, diapozitívy, učebné pomôcky, 
makety, modely, výstavy, hudobné a filmové nosiče, dekoračné a propagačné predmety a pod., ktoré sa viažu 
k ozbrojeným silám a dejinám vojenstva. Rozdelenie Pomocného fondu kopíruje rozdelenie zbierkového fon
du: delí sa na 22 pomocných zbierok.

V poradí tretím fondom je Fond materiálu na dälšie využitie, ktorý tvoria predmety slúžiace na doplnenie 
zbierkových predmetov (napr. náhradné diely) alebo predmety na prezentačné a propagačné účely, prípadne 
aj predmety kultúrnej hodnoty, z ktorých sú minimálne tri kusy zaevidované v zbierkovom fonde a minimálne 
20 kusov zaevidovaných v Pomocnom fonde.
VHM v súčasnosti nadobúda zbierkové predmety cieľavedome v súlade s akvizičnou politikou múzea a jeho 
programovými cieľmi, ktoré vychádzajú z akvizičnej činnosti zapracovanej do hlavných úloh VHÚ Bratislava 
a ktoré sú v súlade s platnou legislatívou a rezortnými nariadeniami týkajúcimi sa činnosti múzea. Nadobúdať 
predmety môže múzeum darom, kúpou, bezodplatným prevodom a zberom / vlastným výskumom. V týchto 
intenciách pracuje aj Komisia na tvorbu zbierok VHM Piešťany (KTZ), ktorá má v súčasnosti 15 členov, kde 
sú zastúpení odborní pracovníci oboch múzejných oddelení, vedecko-výskumný pracovník z odboru OVHV
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VHÚ, riaditeľ múzea, zástupca Agentúry správy majetku MO SR a jeden externý odborník na techniku proti
vzdušnej obrany.

KTZ je stálym poradným orgánom R VHÚ v oblasti nadobúdania zbierkových predmetov a zbierok VHM 
Piešťany. Jej hlavnou úlohou je v súlade s odborným zameraním a špecializáciou múzea posudzovať nadobú
danie zbierkových predmetov do zbierkového fondu a predmetov do Pomocného fondu a Fondu materiálu na 
ďalšie využitie. Na základe odborného zhodnotenia vedeckého, historického, umeleckého a kultúrneho výz
namu zbierkových predmetov a zbierok stanovuje jednotlivo hodnotu všetkých nadobúdaných zbierkových 
predmetov. Posudzuje návrhy na vyradenie zbierkových predmetov z odbornej evidencie a navrhuje spôsob 
naloženia s nimi po ich vyradení (ak je predmet zachovaný). Zároveň Komisia posudzuje návrhy na výpožičky 
a prenájmy zbierkových predmetov zo zbierok a navrhuje podmienky výpožičky, resp. prenájmu.

Spôsoby nadobudnutia zbierkových predmetov vo VHM Piešťany k 30.6.2020
Spôsob nadobudnutia Mo Svidník Mo Piešťany
Kúpou 5 203 1 224
Darom 2 422 839
Vlastným výskumom/zberom 1 894 651
Prevodom 1 022 6 631
Zámena 15

Celkový počet 10 541 9 360

Akvizičná činnosť Mo Svidník siaha do šesťdesiatych rokov minulého storočia. Prvá kniha prírastkov po
chádza z roku 1967, pričom ale prvé nadobúdacie doklady pochádzajú z rokov 1965 - 1966. Zbierkotvorná 
činnosť bola pritom úzko naviazaná na zameranie múzea, a teda na mapovanie udalostí spojených s regiónom 
a v zbierkach preto prevažujú najmä malorozmerné predmety.

Zbierkotvorná činnosť Mo v Trenčíne sa v prvých rokoch existencie zameriavala na získavanie a následné 
sťahovanie múzejnej techniky a zbraní z vojenských útvarov a zariadení Armády SR. Prioritou bolo vytváranie 
možných kolekcií a typových radov. Komisia na tvorbu zbierok VHM Piešťany ako poradný orgán štatutárne
ho orgánu zasadá od roku 1996. Treba povedať, že prvé obdobie existencie múzea sa nieslo v znamení bohatej

Akvizičná činnosť VHM Piešťany k 31.6.2020
Rok 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Mo Svidník 1018 400 224 179 206 678 525 494 304 221 715
Mo Trenčín

Rok 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Mo Svidník 241 377 573 338 260 442 526 215 129 101 388
Mo Trenčín

Rok 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Mo Svidník 514 163 73 107 32 484 21 46 54 69
Mo Trenčín 760 1496 517

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mo Svidník 6 14 46 49 87 5 96 4 0 15 1
Mo Trenčín / 
Mo Piešťany 876 579 1093 635 268 198 227 120 311 155 190

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mo Svidník 46 0 20 6 1 0 0 18 8 2 0
Mo Piešťany 120 152 141 291 162 104 76 421 82 291 95
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akvizičnej činnosti, žiaľ, na úkor dôkladnej evidencie zbierok. V ďalšom období zamestnávalo oddelenie sťa
hovanie oboch pracovísk do Piešťan. K systematickému spracovávaniu zbierok došlo až po presťahovaní do 
Piešťan, kde boli vytvorené depozitárne priestory a fond prešiel prvou revíziou.

V období rokov 1994 - 2004 môžeme hovoriť o 15 fondoch: 3 fondy v Trenčíne (Letectvo; PVO; Ťažká bojová 
technika), 12 fondov v Novom Meste nad Váhom (Ručné palné zbrane; Chladné zbrane; Výstrojný materiál; 
Proviantný materiál; Zdravotnícky materiál; Bojové zástavy; Rady, vyznamenania, medaily; Spojovací materiál; 
Munícia; Ženijný materiál; Delostrelecká optika a Chemický materiál).

Zlomovým obdobím v odbornej činnosti bol rok 2006, keď došlo k novému prerozdeleniu zbierkového fon
du, ktoré bolo jednotné a záväzné pre obe múzejné oddelenia. Zbierkový fond bol rozdelený do 22 zbierok, 
každá zbierka dostala svoju signatúru evidenčného čísla, pričom zbierky v Mo Svidník majú navyše označenie 
S za číslom. Princíp delenia zbierkového fondu nevychádzal z delenia vojska, ako to bolo v pôvodnom úmys
le. Druhová, typová a obsahová štruktúra zbierok si vyžiadala nájsť systém, ktorý by bolo možné aplikovať 
na každý predmet. Pri zaraďovaní zbierkového predmetu do zbierky bolo rozhodujúcim faktorom to, či ide 
o zbraň a o akú zbraň ide (druh, kaliber). Ak to nebola zbraň, rozhodoval u techniky podvozok. Samostatnú

Rozdelenie zbierkového fondu VHM Piešťany
Zbierka I - Chladné zbrane (bodáky, tesáky, dýky, kordíky, meče, šable, kordy, paloše, jatagany, kindžal, kuše, cepy, 
halapartne, šípy,...)
Zbierka II - Pištole a revolvery (pištole, signálne pištole, revolvery...)
Zbierka III - Pušky a karabíny (pušky, karabíny, protitankové pušky, vzduchovky, malorážky, pancierovky, 
vetromerné pušky...)
Zbierka IV - Automatické zbrane (samopaly, guľomety, granátomety, letecké guľomety...)

Zbierka V - Delostrelecký materiál (kanóny, húfnice, tarasnice, letecké kanóny, mínomety, raketomety...)

Zbierka VI - Tanky a obrnená technika (všetky tanky, obrnené transportéry pasové aj kolesové, BRDM, BVP.....)

Zbierka VII - Letecká technika (lietadlá, vrtuľníky, vetrone, letecké motory...)

Zbierka VIII - Technika PVO (systémy PVO, odpaľovacie zariadenia, lokátory ako celky...)
Zbierka IX - Strelivo a náloživo (náboje, nábojnice, míny, strely, bomby, rakety, granátomety, nálože, šrapnely, ručné 
granáty...)
Zbierka X - Spojovací materiál (rádiostanice, rádioprijímače, vysielačky, ďalekopisy telefónne aparáty, telegrafné 
zariadenia, všetko, čo súvisí so spoj. technikou...)
Zbierka XI - Chemický materiál (ochranné masky a filtre, dozimetre, chemické pláštenky, odmorovacie prístroje a 
zariadenia, vzorkovnice bojových chem. látok...)
Zbierka XII - Ženijný materiál (mínohľadačky, odmínovacie, trhacie súpravy, potápačské súpravy, člny, poľné 
lopatky, vyrážacie tŕne, bodce...)
Zbierka XIII - Automobilová technika (automobily, motocykle..)

Zbierka XIV - Výstrojný materiál (rovnošaty, doplnky k rovnošatám, obuv, čiapky, prilby...)
Zbierka XV - Rady, vyznamenania a medaily (rady, vyznamenania, medaily, odznaky, plakety, rozlišovacie znaky, 
udeľovacie dekréty...)
Zbierka XVI - Bojové zástavy, štandardy, vlajky (kmeňové knihy, stuhy, radové knižky, dekréty o udelení...)

Zbierka XVII - Obrazy a plastiky (obrazy a plastiky ako umelecké diela, busty, súsošia...)

Zbierka XVIII - Proviantný materiál (poľné kuchyne, riady, príbory, obedáre...)
Zbierka XIX - Rôzny múzejný materiál (bankovky, mince, platidlá, mapy, filmy, pravítka, sumky, čistiace potreby na 
zbrane, zásobníky....)
Zbierka XX - Optický materiál (rôzne zameriavače, ďalekohľady, fotoaparáty...)

Zbierka XXI - Zdravotnícky materiál (nosidlá, obväzový materiál, lekárske vybavenie...)

Zbierka XXII - Písomnosti (dokumenty, knihy, predpisy, časopisy, listy...)



zbierku tvorí Letecká technika a Technika PVO. Ostatné zbierky zostali viac-menej bez zmien, vznikli však aj 
dve nové zbierky - Rôzny múzejný materiál a Písomnosti.

Ochrana zbierkových predmetov

Medzi hlavné úlohy múzea patrí aj odborná ochrana zbierkových predmetov a tiež ochrana priestorov a ob
jektov, kde sú zbierkové predmety uložené. Nosným dokumentom, ktorý sa zaoberá ochranou zbierkové
ho fondu, je Depozitárny režim VHM Piešťany. Tento interný predpis určuje spôsob uloženia zbierkových 
predmetov, vedenia dokumentácie, obsahuje pravidlá pre ukladanie zbierkových predmetov, ich označovanie, 
upravuje princíp správy depozitárov, premiestňovanie a pohyb zbierkových predmetov, možnosti vstupu do 
depozitára a kľúčový režim. Vzhľadom na obsahovú, druhovú a veľkostnú rôznorodosť predmetov sú zbierky 
uložené samostatne v depozitároch, ktorých správcom je kurátor zbierky.

Ošetrovanie zbierkových predmetov zabezpečujú odborní zamestnanci na pozícii konzervátor. V poslednom 
období je ošetrovanie a renovácia predmetov na vzostupe, a to najmä v súvislosti s nadviazaním širšej spolu
práce jednak s OS SR, ale aj rôznymi občianskymi združeniami. Zároveň je zvýšený záujem zo strany VHÚ 
o kontrolu vypožičaných / prenajatých zbierkových predmetov, ktorá sa vykonáva v pravidelných intervaloch, 
a ktorá je zaradená medzi hlavné priority múzea v súvislosti s ochranou zbierkových predmetov. Dôraz je 
pritom kladený na stanovovanie jasných pravidiel a podmienok výpožičky / prenájmu, ktorého súčasťou je aj 
pravidelné ošetrovanie techniky, pri ktorom plnia odborní zamestnanci múzea odborný dozor.

VHM Piešťany sa tak zameriava na základné ošetrenie zbierkových predmetov, v rámci ktorého pravidelne prebieha 
dofukovanie kolies, čistenie od nečistôt, ošetrovanie povrchových náterov karosérií na pásovej a kolesovej technike 
pred významnými akciami (min. dvakrát ročne) a taktiež odmasťovanie znečistených plôch a konzervovanie konzer
vačným olejom.
Napríklad v roku 2019 ošetrili zamestnanci múzea, aj vďaka výdatnej technickej pomoci príslušníkov Ozbroje
ných síl SR, I 324 kusov múzejných predmetov, prekonzervovali 63 kusov zbierkových predmetov a čiastočne 
zreštaurovali 13 kusov zbierkových predmetov. V spolupráci s Digitalizačným centrom Múzea SNP v Banskej 
Bystrici bolo odborne ošetrených 6 zbierkových predmetov.
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Prezentačná činnosť múzea

Prirodzenou úlohou múzea je aj využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov širokej verejnosti. 
Vzhľadom na nedostatok výstavných priestorov a personálnu politiku múzea je momentálne prezentačná čin
nosť obmedzená na stále expozície: Výzbroj československej armády 1945 - 1992, Vojenské dejiny Slovenska 
1914 - 1945, Park bojovej techniky, Duklianske bojisko a Vyhliadková veža na Dukle.

Stála expozícia Výzbroj československej armády 1945 - 1992 v Piešťanoch bola verejnosti sprístupnená v sep
tembri 2004. Je umiestnená v priestoroch bývalého vojenského letiska na ploche väčšej ako 41 000 m2. Člení 
sa na vnútornú a vonkajšiu časť, kde dominuje letecká technika, technika protivzdušnej obrany a ženijná tech
nika. Vnútorná časť je umiestnená v troch halách, kde návštevníci môžu vidieť viac ako 550 zbierkových pred
metov, ktoré predstavujú základný prierez výzbroje, ktorú využívala najmä československá armáda. V posled
ných rokoch však došlo k rozšíreniu expozície a k jej doplneniu aj o techniku, ktorá bola vo výzbroji Armády 
SR, resp. OS SR. Ťažiskom expozície je Hala 1, v ktorej sa nachádzajú zbierkové predmety približujúce dobovú 
výzbroj, výstroj a techniku československej armády. V Hale 2 je vystavená ľahká obrnená technika, v Hale 
3 ťažká pásová technika. Ďalšie veľkorozmerné predmety boli v lete 2017 umiestnené v novovybudovanom 
prístrešku P2. V roku 2015 pribudli do múzea moderné IKT prostriedky, ako napríklad interaktívne dotykové



infokiosky, infopanely, navádzacie a informačné staničky po expozícii či ďalšie multimediálně technológie. 
Návštevníci VHM okrem iného môžu vzhliadnuť 3D animáciu, ktorá predstavuje top 12 zbierkových predme
tov z Piešťan, Svidníka a z Vyhliadkovej veže na Dukle. Múzeum ponúka aj 27-minútový dokument Oceľové 
ticho o Vojenskom historickom ústave. Okrem predstavenia jeho úloh a činnosti približuje aj najvýznamnejšie 
medzníky vojenskej histórie Slovenska od vypuknutia 1. svetovej vojny až po studenú vojnu. Novinkou je aj 
film s názvom 25 rokov Vojenského historického ústavu, ktorý bol vyrobený práve pri príležitosti výročia vzniku 
VHÚ v roku 2019.
V máji 2019 bol na pôde VHM v Piešťanoch slávnostne uvedený aj nový krátkometrážny film Generál Milan 
Rastislav Štefánik - Osloboditeľ, ktorý bol venovaný životu vedca, vojaka, politika a diplomata M. R. Štefánika. 
Autorom scenára je riaditeľ VHÚ plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., ktorý divákovi priblížil Štefánika pro
stredníctvom jeho citátov.

Centrálna expozícia Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 - 1945 vo Svidníku prešla v roku 2011 veľkou 
modernizáciu a prestavbou. )e umiestnená v budove VHM vo Svidníku a jej autormi sú plk. Mgr. Miloslav 
Čaplovič, PhD. a plk. v.v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. Cieľom reinštalácie bolo návštevníkovi pútavou for
mou, čiastočne prostredníctvom zaujímavo spracovaných informačných panelov, doplnených o dobovú foto
dokumentáciu, čiastočne pomocou t rojrozmerných predmetov, priblížiť informácie o novodobých vojenských 
dejinách Slovenska, ohraničených obdobím bezprostredne pred vypuknutím prvej svetovej vojny až po ukon
čenie 2. svetovej vojny, s dôrazom na prezentáciu poznatkov viažucich sa k uvedeným obdobiam vojenských 
dejín Slovenska. Rovnako ako v Piešťanoch, tak aj vo Svidníku bola v roku 2015 expozícia v rámci projektu 
„Vybudovanie informačno-technického zabezpečenia pre zvýšenie kvality výskumu Vojenského historického 
ústavu“, spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie, doplnená o dotykové multimediálně obrazov
ky a dotykový multimediálny panel poskytujúci informácie v slovenskej i anglickej jazykovej mutácii. Náv
števníci tak majú možnosť vzhliadnuť viaceré dokumentárne filmy, viažuce sa na vojenské dejiny Slovenska 
v 20. storočí, ale aj animovaný film, v ktorom sú zaujímavou formou prezentované najvýznamnejšie veľkoroz
merné zbierkové predmety nachádzajúce sa v zbierkach VHM v Piešťanoch a vo Svidníku. V rámci mullime- 
diálneho dotykového panela sa návštevníci môžu dozvedieť aj podrobnejšie informácie o jednotlivých zbier
kových predmetoch múzea, tiež aj o kultúrnych pamiatkach a objektoch v správe Vojenského historického 
ústavu Bratislava, ako aj o jeho činnosti a organizačnom členení.

V bezprostrednej blízkosti budovy VHM vo 
Svidníku je umiestnená vonkajšia expozícia 
Park bojovej techniky. Návštevníkom tak 
múzeum predstavuje výber vojenskej tech
niky, spojenej so zameraním múzejného 
oddelenia, medzi ktorú jednoznačne patria 
tank T-34, lietadlo Lisunov I.i-2 či sovietsky 
gardový mínomet BM 13/16, známy pod ná
zvom Kaťuša. Neďaleko parku sa nachádza aj 
monumentálny Pamätník sovietskej armády 
s vojnovým cintorínom.

V správe VHÚ je aj Vyhliadková veža, ktorá sa nachádza v priestore Duklianskeho priesmyku na sloven- 
sko-poľských hraniciach. Návštevníci si tu môžu obzrieť široký priestor slovenského a poľského územia, ktoré 
sa stalo dejiskom ťažkých bojov počas Karpatsko-duklianskej operácie na jeseň 1944. Veža bola sprístupne
ná verejnosti v roku 1974 pri príležitosti 30. výročia bojov o Duklu. Má 49 m a týči sa na mieste pôvodnej 
drevenej vyhliadkovej veže z roku 1959 v blízkosti dočasnej pozorovateľne veliteľa 1. čs. armádneho zboru v 
ZSSR. V interiéri sú umiestnené aj umelecké diela, medzi nimi aj súsošie Žalujem od akad. sochára J. Kulicha



a od septembra 2015 aj unikátne renovované lieta
dlo Avia B-33, ktoré bolo od roku 1964 umiestne
né na podstavci v obci Nižný Komárnik. V interiéri 
veže sa nachádza aj Plán úderu Červenej armády 
cez Karpaty na priamu pomoc SNP a Situačná mapa 
v priestore Duklianskeho priesmyku od 30. septembra 
do 5. novembra 1944.

V snahe sa čo najviac priblížiť záujemcom o vojen
ské dejiny Slovenska, bola na webovej stránke VHÚ 
spustená aplikácia tzv. e-bádateľne VHM, kde si 
návštevníci môžu prezrieť vybrané zbierkové pred
mety aj s ich popisom. Rozdelenie predmetov ko
píruje ich triedenie do zbierok v zbierkovom fonde 
a záujemcom tak dovolí nahliadnuť aj na zbierkové 
predmety, ktoré sú uložené v depozitároch. 
Novinkou na webovom portáli VHÚ (www.vhu.sk) 
je Interaktívna mapa lokalít muzeálnych exponá
tov na území Slovenskej republiky. Ide o unikátnu 
a atraktívnu aplikáciu, ktorá záujemcov informuje 
nielen o umiestnení vypožičanej techniky, ale pri
blíži tieto zbierkové predmety aj opisom a fotodo
kumentáciou. Vzhľadom na vysoký počet vypožiča

ných predmetov, predovšetkým leteckú, tankovú a delostreleckú techniku, považuje VHÚ aj túto formu za 
novú cestu priblíženia sa svojim návštevníkom. VHÚ má tiež v správe youtube kanál VHÚ Bratislava, kde 
sú postupne zverejňované zdigitalizované staršie dokumenty, ale aj spomínané krátke filmy z tvorby VHÚ 
z posledných rokov.

VHM spolupracuje s rôznymi múzeami pri tvorbe dočasných výstav, pričom napomáha aj pri tvorbe Siení cti 
a tradícií vo vojenských útvaroch. V posledných rokoch sa VHM podieľalo aj na príprave niekoľkých význam
ných a atraktívnych výstav. V tejto súvislosti nemožno nespomenúť prezentáciu cenných zbierkových pred
metov z fondu VHM v rámci medzinárodného výstavného projektu Československá/Slovensko-česká výstava 
v Bratislave a Prahe. Na tomto spoločnom výstavnom projekte Národního muzea a Slovenského národného 
múzea participovalo VHM vypožičaním trojrozmerných zbierkových predmetov. Cieľom výstavy je predsta
venie príbehu o vytváraní Československa a podstatnou náplňou bolo vykreslenie česko-slovenských vzťahov 
v období rokov 1918 - 1992. Výstava bola v SNM prístupná od 27. apríla do 9. septembra 2018 a v súčasnosti 
je umiestnená v Národnom múzeu v Prahe.
Od 2Í. mája do 4. augusta 2019 bola vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach predstavená aj panelová 
výstava Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia. Autormi výstavy boli plk. Mgr. Miloslav 
Čaplovič, PhD. (za VHÚ), Mgr. Erik Dulovič, PhD. (za Štátny archív Košice) a prof. PaedDr. Martin Pe
kár, PhD. (za Katedru histórie UPJŠ Košice). Realizátorom výstavy bolo Východoslovenské múzeum Košice 
a verejnosti bola sprístupnená pri príležitosti 100. výročia začlenenia územia Slovenska do Československej 
republiky. Súčasťou výstavy boli aj trojrozmerné zbierkové predmety zo zbierok VHM. Repríza výstavy sa 
potom konala aj v sídelnej budove SNM v Bratislave od septembra 2019 do marca 2020.
Na tretej výstave, na ktorej sa VHM v poslednom období spolupodieľalo, bola výstava Milan Rastislav Štefánik, 
Generál - Osloboditeľ, ktorej autorom boli plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. (za VHÚ), Mgr. Branislav Panis
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(za SNM) a PhDr. Radoslav Ragač, PhD. (za sekciu Kultúrneho dedičstva MK SR). Výstava bola sprístupnená 
od konca októbra 2019 v priestoroch SNM - Historického múzea v Rytierskej sieni Bratislavského hradu. Od 
konca júna 2020 je sprístupnená v Národnom múzeu v Prahe.
Okrem toho sa VHM pravidelne prezentuje formou statických ukážok v rámci rôznych rezortných i mimore- 
zortných akcií, v súlade so svojou profiláciou, napr. na slovensko-anglickej panelovej výstave Legionári - naši 
hrdinovia Veľkej vojny 1914 - 1918 (autor plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.), ktorá bola prezentovaná nielen 
na oslavách 100. výročia podpísania Martinskej deklarácie, ako súčasť osláv 100. výročia vzniku Českosloven
ska v Martine, na 7. medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEB 2018 v Bratislave, ale aj na Najvyššom 
veliteľstve spojeneckých síl v Európe (SHAPE) v belgickom Mouse či v priestoroch Úradu vojenského predsta
viteľa SR pri Vojenskom výbore NATO v Bruseli.

Zamestnanci VHÚ - pracovníci VHM sa každoročne prezentujú aj statickými ukážkami na akciách Deň detí 
s Ozbrojenými silami SR, na podujatiach Karpaty 1914 -1915, na podujatiach Festival múzeí Slovenska, na 
Tankových dňoch Laugarício, a pod. Okrem toho sa obe múzea každoročne zapájajú do celoslovenského 
podujatia Noc múzeí a galérií, keď sú expozície návštevníkom sprístupnené do neskorých nočných hodín. 
Od roku 2006 organizuje VHÚ - VHM pod záštitou ministra obrany SR a primátora mesta Piešťany akciu 
Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi. Bohatý program a množstvo atraktívnych ukážok a 
prezentácií vždy pritiahne velké množstvo návštevníkov.

V súlade so svojím poslaním sa múzeum zapojilo do digitalizácie zbierkových predmetov v rámci projektu 
Digitálne múzeum. Tento projekt bol spolufinancovaný z finančných prostriedkov EÚ v rámci Operačného 
programu Informatizácia spoločnosti. Digitalizácia prebehla v troch fázach. V prvej fáze v priebehu roka 2015 
holo za Mo Piešťany zdigitalizovaných 1 795 zbierkových predmetov. Do druhej fázy sa zapojilo Mo Svidník, 
kde bolo nasnímaných 514 zbierkových predmetov. V tretej fáze bolo z Mo Piešťany zdigitalizovaných ďalších 
105 zbierkových predmetov. Hlavným cieľom digitalizačného procesu malo byť skompletizovanie odborných 
informácií o múzejných zbierkach a ich sprístupnenie verejnosti vo forme digitálnej študovne. VHM Piešťany 
využíva výstupy tohto projektu mimo katalogizačného procesu aj v rámci svojej prezentácie.
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MEDAILA NA PAMIATKU VEĽKÍ CH VOJENSKÝCH MANÉVROV 
PRI STROPKOVE V ROKU 19t1
Manévre v okolí Svidníka a Strop- 
kova uskutočnené v septembri 
1911 boli parciálnou súčasťou 
veľkého armádneho cvičenia 
rakúsko-uhorskej cisárskej 
a kráľovskej armády, kto
ré v tom čase prebiehalo 
v celej rakúsko-uhorskej 
monarchii na rozsiahlom 
území od Innsbrucku na západe až po 
Sedmohradsko na východe, od chorvátskej 
Rijeky na juhu až po Przemysl v Haliči na 
a taktiež aj v Čechách. Manévrov v okolí Svidníka 
a Stropkova sa zúčastnilo približne 100 000 vojakov 
a 20 000 koní, pričom na ich priebeh dohliadal 
aj samotný následník rakúsko-uhorského tró 
nu František Ferdinand d'Este (18.12.1863 
- 28.6.1914). Ten si vybral Svidník ako 
hlavné sídlo generálneho štábu armády, 
ktorá predovšetkým v oblasti Duklianske
ho priesmyku nacvičovala rôzne varianty 
obrany tohto miesta v prípade potenciálne
ho útoku vojsk cárskeho Ruska. Práve úze
mie dnešného severovýchodného Slovenska 
obklopené karpatským pohorím totiž predstavo
valo hlavný obranný štít pred eventuálnym útokom 
ruskej cárskej armády, pričom práve Dukliansky 
priesmyk by mohol pre útočiace ruské vojská pred
stavovať najschodnejšiu a najkratšiu cestu cez Kar
paty pri rozvíjaní útoku v smere na Uhorskú nížinu. 
Štandardnou záležitosťou v rámci rakúsko-uhorskej 
cisárskej a kráľovskej armády bolo aj udeľovanie pa
mätných medailí pre tých jej príslušníkov, ktorí sa 
aktívne zúčastnili plánovaných veľkých armádnych 
cvičení, teda manévrov. Výnimkou v tomto prípade 
nebolo ani cvičenie, ktoré prebiehalo v okolí Svid
níka a Stropkova v septembri 1911. Pamätná me
daila zavedená za vlády cisára Františka Jozefa I. 
(18.8.1830 - 21.11.1916), ktorá bola udeľovaná ich 
účastníkom, sa vyrábala v dvoch prevedeniach. 
Prvé prevedenie tvorila mosadzná medaila kru

hového tvaru, ktorej 
averznú stranu tvoril pro

filový portrét cisára Františka 
Jozefa I. (otočený smerom 

doprava), a reverznú 
tvoril prede

lený dvojjazyčný 
nápis v maďar
čine: „A FEL- 

ÔMAGYA- 
O R S Z Á G I 

SZTROPKÓ 
VIZKÔZ 

vrchnom kru- 
MELLETTI/ 

KIRÁLYHADGYAKORLA- 
TOK/EMLÉKEUL/1911. SZEPTEMBER 12.“ (časť 
v štyroch riadkoch pod sebou) a v nemčine: „ZUR 
ERINNERRUNG/AN DIE GROSSEN KAISER- 
MANÓVER/IN OBERUNGARN/BEI SZTROPKÓ 
- FELSÔVIZKÔZ (časť v štyroch riadkoch pod se
bou) AM 12. SEPTEMBER 1911.“ (časť v spodnom 
kruhopise), čo v preklade znamenalo: „Na pamiatku 
veľkých cisárskych manévrov v Hornom Uhorsku 
pri Stropkove - Vyšnom Svidníku 12. septembra 
1911.“ Druhé prevedenie tvorila mosadzná medaila 
kruhového tvaru, ktorej averznú stranu tvoril pro
filový dvojitý portrét cisára Františka Jozefa I. a ná
sledníka trónu Františka Ferdinanda d'Este (obaja 
otočení smerom doľava), a reverznú stranu tvoril 
trojjazyčný nápis v maďarčine: „EMLÉK A NAGY-



HADGYAKORLATRÓL/SZTROPKÓ MELLETT 
1911.“ (vrchný dvojriadkový kruhopis), v nemčine: 
„ZUR ERINNERUNG/A.D. ARMEEMANÔVER 
BEI/SZTROPKÓ 1911.“ (nápis v centrálnej, le
mom oddelenej, časti) a v poľštine: „NA PAMIAT
KE WIELKICH MANEWROW/WOJSKOWYCH 
KOLO/ STROPKOWA W ROKU 1911.“ (spodný 
trojriadkový kruhopis), čo v preklade znamenalo: 
„Na pamiatku veľkých vojenských manévrov pri 
Stropkove v roku 1911.“
Medaila znázornená na obrázku bola do zbierok 
vojenského múzea vo Svidníku prijatá dňa 10. júla 
1986 kúpou od súkromnej osoby. Ide pritom o je

diný kus tejto pamätnej medaily, ktorá 
v zbierkach svidníckeho múzea pri
pomína veľké vojenské manévre ra- 
kúsko-uhorskej cisárskej a kráľovskej 
armády, ktoré sa už pred viac ako sto
ročím uskutočnili v priestore dnešné
ho Svidníka a Stropkova a v podstate 
predznamenali realitu krutých bojov, 
ktoré v tomto priestore napokon aj 
skutočne prebiehali na prelome ro
kov 1914 - 1915.

P. Holík

11,15-MM RAKÚSKO- ' PĚCHOTNÁ PUŠKA 
WERNDL MODEL M1867/77
V druhej polovici 19. storočia začal v rakúsko-uhor- 
skej armáde prebiehať transformačný proces vo vý
zbroji, ktorý sa týkal predovšetkým možnosti nahra
denia predoviek systému Lorenz puškami so zadným 
spôsobom nabíjania. Práve z tohto dôvodu bola na 
začiatku roka 1865 v rámci armády stanovená komi
sia pre skúšanie pušiek so zadným spôsobom nabí
jania (Hinterladungs-Gewehr-Kommission), ktorej 
jednotlivých členov najskôr spomedzi množstva do
mácich a zahraničných konštrukcií zaujala predo
všetkým puška so zaklápacím závěrovým systémom 
(kvôli jednoduchosti transformácie pušiek Lorenz na 
tento systém), ktorú skonštruoval viedenský puškár 
Franz Wänzel. Hoci sa jednalo o problematickú 
zbraň, tak aj napriek tomu bola dňa 5. januára 1867 
prijatá do výzbroje armády pod označením Wänzel 
M1866, pričom bola skonštruovaná pre náboj ka
libru 14,3x33 mm Wänzel. Krátko potom sa však 
naplno prejavili jej nedostatky (deformácia záveru), 
preto musela byť prepracovaná. V tom čase sa však 
už členom komisie dostala do rúk puška, ktorú spo
ločne skonštruovali rakúsky továrník Josef Werndl 
(26.2.1831 - 29.4.1889) a český puškár Karel Holub 
(29.1.1830 - 23.3.1903). Komisia ju následne dňa 6. 
júla 1867 po vykonaní viacerých skúšok ihneď od
poručila zaviesť do výzbroje armády. K tomu došlo 
dňa 28. júla 1867 a zbraň skonštruovaná pre použitie

náboja kalibru 11,15 x 42 mm(
R dostala označenie ako puš
ka systému Werndl M1867. 
Spolu s ňou bola do výzbroje 
armády zaradená aj karabína 
a puška pre zvláštne zbory (Ex- 
tra-Korps Gewehr). V roku
1873 došlo k prvej modifiká
cii týchto zbraní, ktorá 
sa týkala predovšetkým 
premiestnenia napína
cieho kohútika ich závěro
vého mechanizmu z vonkaj
šej strany zámkovej doštičky 
záveru na vnútornú stenu jeho 
zámku. Takto upravené pušky 
a karabíny boli dňa 10. februára
1874 zavedené do výzbroje armá
dy pod označením systém Werndl 
M1873. K druhej modifikácii tých
to zbraní došlo potom v roku 1877, 
keď bol vyvinutý nový výkonnejší 
náboj kalibru 11,15 x 58 mm R, 
čomu zodpovedala najmä zmena 
cieľnika ich mieridiel. Pušky a ka
rabíny vyrábané pre tento nový typ 
náboja dostali označenie systém
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Werndl M1867/77 a M1873/77. Výroba týchto zbra
ní prebiehala najskôr v puškárskej firme Josef und 
Franz Werndl & Comp. Waffenfabrik und Sägemuhle 
v Grazi. Firma sa však s rastúcim počtom objedná
vok zo strany armády postupne rozrástla do podoby 
velkej továrne, ktorá sa od 1. augusta 1869 pretrans
formovala na akciovú spoločnosť s názvom Oester- 
reichische Waffenfabriks-Gesellschaft (OEWG). Spo
lu s fabrikou OEWG sa na výrobe pušiek a karabín 
systému Werndl podieľali aj dve menšie viedenské 
firmy, konkrétne Ferdinand Fruwirth a Bentz. Tento 
stav však platil len do začiatku roka 1873, keď tová
reň OEWG odkúpila oba tieto závody. Celková pro
dukcia pušiek a karabín systému Werndl sa v rámci 
všetkých modelov odhaduje na 600 000 kusov, z čoho 
približne 400 000 kusov bolo v pechotnej verzii, pri
čom ich prednosťou bolo vysokokvalitné spracovanie 
a spoľahlivá konštrukcia závěrového mechanizmu, 
čím si postupne u vojakov získali veľkú popularitu. 
Od roku 1885 však boli vo výzbroji armády postup
ne nahrádzané modernejšími opakovacími puškami 
a karabínami systému Mannlicher. Zaujímavosťou je, 
že zbrojovka OEWG vyrábala, okrem štandardných

pěchotných pušiek, karabín a pušiek pre zvláštne zbo
ry systému Werndl určených pre armádu, v menšom 
množstve aj pušky pre justičnú stráž M1867, pušky 
pre finančnú stráž M1873/77, pušky pre vojenské ná
morníctvo M1867/77 a M1873/77, pušky pre polárne 
výpravy s bronzovým systémom (vyrobených 30 ku
sov) a skrátené pušky pre ozbrojené meštianske zbory 
M1873/77.
Puška znázornená na obrázku bola pod výrobným 
číslom L 3449 vyprodukovaná v roku 1870 v zbro
jovke OEWG v Grazi, pričom do zbierok vojenské
ho múzea vo Svidníku bola prijatá dňa 21. decembra 
1978 kúpou od súkromnej osoby. Ide pritom o jeden 
zo štyroch kusov tejto, z konštrukčného hľadiska po
merne kvalitnej a zaujímavej zbrane, ktorá v zbier
kach svidníckeho múzea, ako jeden z tých vzácnej
ších predmetov, reprezentuje hlavnú pechotnú vý
zbroj vojakov rakúsko-uhorskej cisárskej a kráľovskej 
armády v druhej polovici 19. storočia, ktorá si však 
svoje široké uplatnenie nečakane našla aj v priebehu 
1. svetovej vojny.

P. Holík

NEMECKY BODÁK SEITENOEWEHB 84/98 MODEL lii
S vývojom nožového typu bodáka sa v Nemecku 
začalo už v roku 1900, pričom vývojové práce pri
niesli svoje prvé konkrétne výsledky v roku 1905, 
keď zástupca nemeckej armády predstavil krát
ky nožový bodák s označením Seitengewehr (SG) 
84/98. Ten vznikol spojením dizajnu starších čepe
lí nožových bodákov SG 71/84 a rukovätí dlhých 
šabľových bodákov SG 98. Novovytvorený bodák 
splnil očakávania predstaviteľov nemeckej armády 
a postupne sa v rokoch 1910 - 1912 hromadne za
vádzal do jej výzbroje. V roku 1915 došlo na zákla
de bojových skúseností v priebehu 1. svetovej vojny 
k čiastočným zmenám v jeho konštrukcii, keď bola 
najmä jeho rukoväť na chrbte opatrená ochranným 
plechovým kovaním. Taktiež došlo k čiastočnému 
zmenšeniu a zjednodušeniu tvaru črienok a hlavice 
rukoväte. Okrem toho sa pôvodné kožené puzdro 
so železnými kovaniami na oboch jeho koncoch 
ukázalo v bojových podmienkach ako nepraktic

ké a málo odolné, preto bolo nahradené jednodu
chým celokovovým puzdrom. Takto modifikovaný 
bodák sa aj naďalej označoval ako SG 84/98, avšak 
už s prívlastkom nový typ (skratka n.A. - od roku 
1938 model II), pričom k označeniu pôvodného 
modelu pribudol prívlastok starý typ (skratka a.A.). 
Asi 6 percent produkcie oboch typov bodákov sa 
vyrábalo s pílou na chrbte čepele (do roku 1917). 
Na výrobe oboch týchto modelov sa pred vypuknu
tím a počas 1. svetovej vojny podieľalo približne 19 
firiem. Po ukončení 1. svetovej vojny a následnom 
vzniku Wiemarskej republiky bola zbrojná výroba 
v krajine výrazne obmedzená, pričom aj výroba 
týchto bodákov sa spočiatku takmer úplne zastavi
la. Rozbehla sa až v roku 1927 vo firme Weyersber- 
ger Kirschbaum Со. Solingen, pričom na produk
ciu tejto firmy postupne nadviazalo ďalších približ
ne 20 firiem. V roku 1932 (3.6.1932 a 10.11.1932) 
boli vydané nové nariadenia a smernice týkajúce
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sa výroby nových a úpravy starších bodákov spo
čívajúce v povrchovej úprave ich kovových častí 
čiernením, v opatrení poistných matíc a skrutiek 
v črienkach ich rukovätí drážkami pre skrutko

vač. Ďalšia zmena vo výrobe potom nastala v prie
behu roka 1938 a spočívala v nahradení pôvodných 
drevených črienok rukoväte črienkami vyrobenými 
z čierneho bakelitu, pričom v priebehu 2. svetovej
vojny sa začali vyrábať aj bodáky s bakelitovými 
črienkami hnedej farby. Okrem toho sa v priebehu
vojny spôsob povrchovej úpravy ich kovových častí 
zmenil z čiernenia na fosfátovanie. Takto upravené 
bodáky sa začali označovať ako model III, pričom 
ich výroba prebiehala takmer počas celej 2. sveto
vej vojny. Bodáky vyrobené v rokoch 1938 - 1940 

sa vyznačovali kvalitným spracovaním, ktoré sa 
prejavovalo najmä v podobe veľmi starostlivo 
opracovaných a leštených čepelí opatrených veľ

mi lesklým čiernením, neskôr fosfátováním, kto
ré občas malo namodravý, resp. načervenavý od
tieň. Avšak v priebehu vojny sa kvalita vyrobených 
kusov postupne znižovala. To sa prejavovalo napr. 
len nahrubo opracovanými čepeľami bez zaleštenia 
s matným fosfátováním, a tiež aj tým, že v niekto
rých sériách z roku 1944 boli namiesto skrutiek 
použité na upevnenie črienok k rukoväti jednodu
ché kovové nity. Produkciu týchto bodákov väčšina 
z viac ako dvadsiatky výrobcov definitívne ukonči
la v roku 1944, pričom iba v štyroch firmách bolo 
vyrobených niekoľko sérií aj v roku 1945. Bodáky 
SG sa štandardne používali spoločne s pěchotnými 
puškami Gewehr 98 (starý typ - a.A.) a neskôr naj
mä s karabínami Karabiner 98k (kurz).
Bodák znázornený na obrázku bol spolu s puzdrom 
vyrobený pod číslom 6401i v roku 1938 v nemec
kej firme Paul Weyersberger und Со. zo Solingenu, 
pričom do zbierok vojenského múzea vo Svidníku 
bol prijatý dňa 27. decembra 1973 kúpou od súk
romnej osoby. Okrem tohto exemplára je v zbier
kach svidníckeho múzea evidovaných ďalších 24 
kusov bodákov modelu III a 4 kusy bodákov mo
delu II (n.A.), ktoré tak v rámci neho vytvárajú za
stúpenie týchto štandardne používaných chladných 
zbraní v rámci nemeckej armády počas 2. svetovej 
vojny.

P. Holík
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8-MM RAKÚSKO-UHORSKÁ PĚCHOTNÁ PUŠKA 
MANNLICHER M1895

Približne od konca 19. storočia 
až do ukončenia 1. svetovej 
vojny a následného rozpadu 
rakúsko-uhorskej monarchie 
tvorila 8-mm pěchotná puš
ka Mannlicher M1895 spo

lu so svojimi jednotlivými 
variantmi hlavnú pěchotná 
výzbroj rakúsko-uhorskej 

cisárskej a kráľovskej ar
mády. Konštruktérom tej
to opakovačky bol zbrojný 

inžinier Ferdinand Ritter 
von Mannlicher (30.1.1848
- 20.1.1904), ktorý ju v pod
state vyvinul zdokonalením 
svojej o niečo málo staršej 
konštrukcie pod označe
ním M1890. Sériová výroba 
pušiek M1895 prebiehala

v dvoch rakúsko-uhor- 
ských zbrojovkách, 
konkrétne v Oester- 
reichische Waffen-

- _ fabrik Gesellschaft 
s^-j (OEWG) v Grazi 
9^ a v Fegyver-és Gé-

Lpgyárto Részvénytársa- 
ság (FGGY) v Buda
pešti, pričom od roku 
1895 do roku 1918 
bolo spolu vo všet

kých variantoch 
vyrobených 
viac ako tri 
milióny kusov. 
Okrem klasic

kej pechot- 
nej verzie sa 

najskôr vyrá
bali aj krátke pušky (stutzen) 

a jazdecké karabíny, no tie sa

neskôr začali nahradzovať jednotným modelom, kto
rý kombinoval vlastnosti oboch týchto zbraní. Všet
ky tri varianty boli skonštruované pre použitie ná
boja kalibru 8 x 50 mm R s bezdymovým prachom, 
s mosadznou nábojnicou a sféricky zaoblenou valco
vou strelou. Po skončení 1. svetovej vojny a rozpade 
rakúsko-uhorskej monarchie plynulo prevzali tieto 
zbrane do svojej výzbroje prakticky všetky nástup
nícke štáty, predovšetkým však Rakúsko a Maďarsko. 
V Rakúsku boli tieto pušky v roku 1930 postupne 
upravované na náboj kalibru 8 x 56 mm R s ostrou 
špičkou strely. Takto upravené zbrane boli na vrchnej 
strane puzdra záveru označené písmenom „S“ (Spitz) 
a dostali označenie M.95/30. O rok neskôr prebehla 
rovnaká zmena aj v Maďarsku, pričom upravené 
zbrane boli taktiež na vrchnej strane puzdra záveru 
označené písmenom „H“ a dostali celkové označe
nie M.95/31. Pušky a karabíny Mannlicher rôznych 
modelov sa v počte približne 300 000 kusov (z nich 
takmer 210 000 predstavovalo model M1895) dostali, 
prirodzene, aj do výzbroje vznikajúcej českosloven
skej armády, pričom tá ich používala až do polovice 
20. rokov 20. storočia, keď boli vo výzbroji definitív
ne nahradené domácimi pěchotnými puškami vzor 
23 a 24. Okrem armády používali v Československu 
tieto zbrane, najmä karabíny, krátke pušky a uprave
né pěchotné pušky aj príslušníci žandárstva (četnic
tva) a finančnej stráže. V týchto zložkách sa udržali 
až do polovice 30. rokov 20. storočia, keď došlo k ich 
nahradeniu domácimi krátkymi puškami vzor 33. 
Svoje zastúpenie si po vojne M 1895-ky našli v počte 
približne 122 000 kusov aj vo výzbroji juhoslovan
skej armády, kde boli upravené na náboj kalibru 7,92 
x 57 mm Mauser a dostali označenie M95M alebo 
M95/24. V rokoch 1895 - 1947 boli tieto zbrane tak
tiež významnou súčasťou výzbroje holandskej armá
dy, ktorá ich mala k dispozícii 470 000 kusov v kalib
re 6,5 x 53,5 mm R, pričom vo svojej výzbroji ich mali 
aj Bulharsko, Albánsko, Fínsko, Grécko, Rumunsko, 
Poľsko a používali ich aj príslušníci talianskych jed
notiek pôsobiacich v AOI (Africa Orientale Italiana). 
Pěchotné pušky M1895 si našli svoje uplatnenie aj



v priebehu 2. svetovej vojny, keď nimi boli vyzbrojené 
predovšetkým druhosledové, tylové a technické jed
notky nemeckého Wehrmachtu, ďalej nemecké poli
cajné oddiely a napokon ku koncu vojny aj jednotky 
Volkssturmu. Do bojov v rámci 2. svetovej vojny ich 
okrem Nemecka nasadilo aj Maďarsko a Bulharsko. 
Pěchotná verzia M1895, znázornená na obrázku, bola 
pod výrobným číslom 7142x, vyprodukovaná v zbro
jovke OEWG, pričom do zbierok vojenského múzea 
vo Svidníku bola ako jedna zo siedmich kusov prija
tá dňa 17. júna 1982 prevodom z vtedajšej Krajskej

správy Zboru národnej bezpečnosti v Banskej Bystri
ci. Rovnakým spôsobom bola ako jeden z 13 kusov 
do zbierok prijatá aj krátka puška rovnakého modelu, 
pričom tá bola pod výrobným číslom 4996 vyrobená 
taktiež v zbrojovke OEWG. Tieto dve zbrane pritom 
v rámci svidníckeho múzea spolu reprezentujú zák
ladnú pechotnú výzbroj, s ktorou vstupovali Slováci 
bojujúci v radoch rakúsko-uhorskej cisárskej a krá
ľovskej armády na bojiská 1. svetovej vojny.

P. Holík

POĽNÁ SMALTOVANÁ FĽAŠA M191S,
SCHOLTZ1918 M.B.&K
Fľaša poľná smaltovaná M1915, neskoré prevedenie s plochým dnom 
(1918) „Scholtz“, rakúsko-uhorská, patrila do výbavy jednotlivca 
pechoty ako nádoba na vodu, prípadne iné náhradné nápoje.
V druhej polovici 19. storočia bola rakúsko-uhorská mo
narchia veľmocou v smaltovníctve a tieto výrobky sa vy
vážali do celého sveta. Vysoký výrobný potenciál sa pre
mietol aj do potrieb armády. Výroba bola dislokovaná 
hlavne na území dnešnej Moravy a Slovenska. Dostup
né zdroje uvádzajú, že habsburskú armádu začiatkom 
20. storočia zásobovalo dokopy 27 podnikov smaltový
mi výrobkami. Prvé smaltové fľaše boli určené hlavne pre 
jazdectvo. Model 1907 „Kavaflériefeldflasche“ možno roz
poznať podľa veľkosti - 0,45 I. M1915 má objem približne 
0,5 1 - v závislosti od výrobcu. Medzi najvýznamnejších 
výrobcov na našom území patrili: Ligetfalu - Petržalka,
B&Co Kisgaram - Hronec, Rakottyay a Sternlichtova smal- 
tovňa /Losoncz - Lučenec, Fulek - Fiľakovo, C. A. Scholz 
Mateócz - Matejovce.
Smaltové poľné fľaše boli pre členov pechoty rakúsko-uhor
skej armády predmetom bežnej potreby - hlavne v suchom 
podnebí slovinského krasu. Oproti protivníkom - Rusom 
a Talianom, ktorí používali fľaše drevené, prípadne sklené, 
bola smaltová plechová nádoba istou výhodou vďaka hmot
nosti, odolnosti a čisteniu.
Poľná fľaša M1915 s plochým dnom je znak výroby z konca 
I. svetovej vojny. V tej dobe existovali rovnako guľaté fľa
še M1915/17, avšak v roku 1918 sa do výroby dostala podo
ba fľaše M1915 práve s rovným dnom - čo bolo praktickejšie.
Fľaša označená pečaťou SCHOLTZ 1918 M.D.&K. odkazuje na
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výrobu manufaktúry Scholtz Mateócz - Matejovce 
v okrese Poprad.
História firmy sa začala v roku 1845, keď Carl August 
Scholtz založil strojársku dielňu. Na začiatku vyrábali 
klince, česadlá na dobytok a kone, ktoré sa dovtedy do
vážali z iných krajín. Po tom, čo do dielne nastúpil syn 
C. A. Scholtza - Jan Emil Scholtz, rozšírila sa výroba 
o pocínovaný a pozinkovaný tovar, predovšetkým pre 
potreby domácnosti a o ďalšie plechárske výrobky. Za
čiatkom roka 1914 sa sortiment prispôsobuje vojenskej 
výrobe. Vyrábajú sa vojenské šálky, kanvy na mlieko, 
ručné granáty, poľné fláše, vojenské prilby a vojenské 
česadlá na kone, neskôr sa začala výroba kuchynských

sporákov do poľných kuchýň, pařáky na zemiaky, po
zinkované sudy a smaltované nádoby. V skratke - jed
ná sa o dnes známu firmu Tatramat.
Vyobrazený predmet je v autentickom zachovalom 
stave so známkami predošlého používania. Smaltová 
vrstva je zachovalá, na niektorých miestach s odermi. 
Fľaša je bez príslušenstva (obalu, zátky, remencov). 
Ako zbierkový predmet bol zaradený do fondu VHM 
Piešťany v roku 2019. Predmet pochádza z expozície 
zdravotníckeho materiálu v Sieni slávy a tradícií zo 
zbierky Nikolaja Tegzu v Akadémii ozbrojených síl 
SR v Liptovskom Mikuláši.

f. Váry

9-MM NEMECKÁ ARMÁDNA PIŠTOĽ 
ĹUSER PARABELLUM P.08

bola obnovená aj po skon
čení 2. svetovej vojny v Zá
padnom Nemecku. Produkcia 
najskôr prebiehala výlučne v to
várni DWM v Berlíne, no neskôr 
v priebehu 1. svetovej vojny bola za
vedená aj v štátnej zbrojovke v Erfurte 
a vo firme Krieghoff v Suhle. Od roku 1934 
potom prebiehala aj vo firme Mauser v Oberndor- 
fe am Neckar. Zaujímavosťou v tomto smere je, že 
Luger (model P.08) sa krátko po skončení 1. sveto
vej vojny (1919) produkoval aj v Anglicku vo firme 
Vickers, v ktorej mala svoje vlastnícke podiely aj ro
dina pôvodného majiteľa firmy DWM Ludwiga Lo- 
eweho (27.11.1837 - 11.9.1886). Jednalo sa o objed
návku pre holandskú východnú Indiu v počte 6 000 
kusov. Dovedna bolo pre potreby nemeckej armády

Vo svojej 
dobe predsta
vovala jednu z naj
známejších, a tiež aj 
najmasovejšie vyrábaných samonabíjacích pištolí, 
ktoré mala nemecká armáda zaradené vo svojej vý
zbroji, pričom ako jednu z mála zbraní vôbec ich 
vo veľkej miere používala počas oboch svetových 
vojen. Časť názvu tejto zbrane (Parabellum) bol od
vodený od latinského príslovia „Si vis pacem para 
bellum“, čo v preklade znamená: „Ak chceš mier, 
tak pripravuj vojnu.“ Táto zbraň bola vyvinutá kon
štruktérom Georgom Johannom Lugerom (6.3.1849
- 22.12.1923), ktorý sa pri jej vývoji inšpiroval jed
nou z prvých komerčne úspešných samonabíjacích 
zbraní, konkrétne pištoľou Borchardt C93, ktorú 
skonštruoval vynálezca Hugo Borchardt (6.6.1844
- 8.5.1924). Georg J. Luger si svoju konštrukciu ne
chal patentovať už v roku 1898, pričom jej sériová 
výroba sa rozbehla v roku 1900 v berlínskej továrni 
s názvom Deutsche Waffen und Munitionsfabriken 
(DWM). Pôvodne sa táto zbraň vyrábala pre náboj 
kalibru 7,65 x 22 mm Luger, z ktorého bol však ne
skôr vyvinutý náboj kalibru 9x19 mm Luger Pa
rabellum. Výroba Lugerov prebiehala od roku 1898 
s prestávkami až do roku 1943, pričom nakrátko



do konca 2. svetovej vojny vyrobených 
približne 2 500 000 kusov pištolí Luger 
vo všetkých variantoch. Z toho naj
väčšie zastúpenie mal armádny model 
pod označením Selbstladepistole P.08 

v počte 2 100 000 kusov. Jeho pred
chodcom bol model určený pre 

nemecké námorníctvo (Kriegsmari- 
ne) pod označením Pistole 04 (P04), 
ktorý sa od roku 1906 vyrábal v dvoch 
variantoch pod označením „Marine 
Modeli 04“ a „Neues Modeli“ (vyrobe
ných bolo približne 250 000 kusov). Od 
roku 1914 bol do výzbroje nemeckej ar
mády prijatý aj tzv. delostrelecký model, 
ktorý bol označovaný ako Lange Pistole 
08 (LP.08). Okrem týchto spomenutých 
modelov bol vyrobený aj Luger model 

1907 koncipovaný pre použite náboja 
kalibru (.45 AGP), určený pre armád

ne skúšky v USA, z ktorých však napo
kon víťazne vyšiel domáci Colt M1911. 
V roku 1943 bol legendárny Luger vo 
výzbroji nemeckej armády postupne na
hradený novou pištoľou Walther P.38, 
ktorá bola konštrukčne jednoduchšia, 
a tým pádom bola jej výroba podstat
ne rýchlejšia a lacnejšia. Luger sa však 
aj napriek tomu z výzbroje armády ne

vytratil, pričom najmä vďaka svojej precíznej kon
štrukcii a vysokej kvalite spracovania, a to aj pri 
exemplároch, ktoré boli vyrobené vo vojnových 
podmienkach, sa vo svojej dobe zaradil medzi naj
spoľahlivejšie a najpresnejšie pištole vôbec. O jeho 
kvalite vypovedá aj tá skutočnosť, že hoci nemecká 
armáda prešla v 30. rokoch 20. storočia velkou mo
dernizáciou, tak P.08 aj naďalej ostala v jej výzbro
ji. Zaujímavosťou je, že pištole Luger boli ešte pred 
zavedením do výzbroje nemeckej armády prijaté už 
v roku 1900, teda krátko po ich vzniku, do výzbro
je švajčiarskej armády, kde vydržali až do začiatku 
70. rokov 20. storočia.
Pištoľ znázornená na obrázku bola pod výrobným 
číslom 2 717 m vyprodukovaná v roku 1936 v ne
meckej firme Mauser, pričom do zbierok vojenského 
múzea vo Svidníku bola prijatá dňa 20. októbra 1983 
prevodom z vtedajšej Krajskej správy Zboru národ
nej bezpečnosti v Banskej Bystrici. Jedná sa pritom 
o jeden zo 6 kusov tejto legendárnej zbrane evido
vaný v zbierkach svidníckeho múzea, bez ktorej si 
väčšina nadšencov vojenskej histórie vie nemeckých 
dôstojníkov či už z obdobia L, resp. 2. svetovej voj
ny len veľmi ťažko predstaviť. Zaujímavosťou je, že 
tento kus nedisponuje štandardnými bakelitovými 
črienkami rukoväte, ale namiesto nich má osadené 
neštandardné, avšak o to esteticky pôsobivejšie, ergo
nomicky tvarované masívne drevené črienky.

P. Holík

f 10,6-MM RUSKÁ PECHOM PUŠKA
BERDAN ii. MODEL 1870
Táto zbraň bola konštrukčným die
lom amerického plukovníka Hira- 

ma Berdana (6.9.1824 - 31.3.1893) 
a do výzbroje armády cárskeho 

Ruska bola zavedená v septembri 
870 pod označením „Pechot- 
naja vintovka sistemy Berdana 
obrazca 1870 goda“. Nahra
dila pritom pušku Berdan I. 

model 1868, ktorá bola do 
výzbroje narýchlo zavedená

len dva roky predtým, ale v praxi sa táto zadom nabí
janá jednoranová zbraň kvôli nespoľahlivosti svojho 
odklopného záveru vôbec neosvedčila. Jej nástupky- 
ňa pod označením Berdan II. preto už disponovala 
valcovým otočno-posuvným záverom. Ten bol špeci
fický v tom, že oproti ostatným záverom tohto typu 
nepotreboval mať žiadne klasické uzamykacie ozuby, 
keďže bol skonštruovaný tak, že jeho telo samo osebe 
pri výstrele zabezpečovalo uzavretie nábojovej komo
ry. Táto vlastnosť záveru sa navonok prejavovala tým, 
že jeho držadlo nebolo pri jeho úplnom uzamknutí



vo vodorovnej polohe, ale bolo o 45° vyklonené na
hor. Tým pádom sa záver tejto zbrane pri odomykaní 
otáčal len o 45° a nie o 90°, tak ako to bolo bežné pri 
iných záveroch tohto typu. Tieto pušky mali nábo
jovú komoru prispôsobenú na používanie nábojov 
s označením 10,67 x 58 mm R, ktoré mali olovenú 
strelu s papierovým lemom a zaguľateným hrotom 
umiestnenú na kovovej nábojnici fľaškovitého tvaru 
s okrajovým dnom a stredovým zápalom. Popri zá
kladnom pechotnom variante tejto zbrane bola do 
výzbroje ruskej cárskej armády prijatá aj dragúnska 
a kozácka puška spolu s karabínou. Dragúnska puš
ka bola od pechotnej kratšia, mala uzavreté objímky 
a namiesto štandardných úchytiek mala na upevnenie 
popruhu k dispozícii otvory v pažbe. Kozácka puška 
mala na rozdiel od dragúnskej gombíkový typ spúš- 
te, pričom sa používala bez bodáka. Karabíny boli 
konštrukčne rovnaké ako dragúnske pušky, ale boli 
podstatne kratšie a používali slabší náboj. Prvých 100 
prototypov pušiek Berdan II. bolo vyrobených ešte 
v roku 1869 v USA, pričom ich sériová produkcia sa 
naplno rozbehla najskôr v Birminghame, kde v ro
koch 1870 - 1873 uzrelo svetlo sveta 30 000 kusov, 
a až po zakúpení príslušného strojárenského vybave
nia sa od roku 1874 úplne presunula do ruských štát
nych zbrojoviek v Tule, Iževsku a Sestrorecku. Tu ich 
bolo dovedna v priebehu rokov 1874 - 1892 vyrobe
ných približne 3,2 milióna kusov. Tie slúžili v cárskej 
armáde ako hlavná zbraň pechoty do roku 1891, keď 
boli v jej výzbroji nahradené modernou opakovacou 
puškou Mosin model 1891. Avšak v priebehu 1. sve
tovej vojny sa v radoch armády čoskoro prejavilo ich 
nedostačujúce množstvo, keďže zbrojárske závody 
v Tule, v Iževsku a v Sestrorecku nedokázali svojimi

výrobnými kapacitami dostatočne pokrývať ich ne
ustále narastajúce straty. To spôsobovalo čoraz väčší 
nedostatok týchto moderných opakovačiek nielen pri 
budovaní rezervných jednotiek, ale veľakrát aj priamo 
v radoch bojujúcich vojsk. Tým pádom sa zo skladov 
priamo na vojnovú scénu dostali v tom čase už zastara
né pušky Berdan II., ktoré sa využívali hlavne v rámci 
druhosledových a záložných jednotiek, no nezriedka 
sa v plnom bojovom nasadení objavili aj priamo na 
fronte, a to viackrát aj v rukách československých le
gionárov. Zaujímavosťou je, že značné množstvo pu
šiek Berdan II. sa podarilo (najmä počas bojov v Kar
patoch a v Haliči) ukoristiť rakúsko-uhorskej cisárskej 
a kráľovskej armáde, ktorá ich následne zaviedla do vý
zbroje záložných jednotiek. Tieto zbrane boli väčšinou 
označené vyrazenou značkou „AZF“ (Artillerie Zeugs 
Fabrik) s tým, že používali pôvodnú ukoristenú ruskú 
muníciu. Časť z týchto pušiek však bola prekonverto- 
vaná aj na rakúsko-uhorský náboj kalibru 8 x 50 mm 
R Mannlicher.
Puška znázornená na obrázku bola pod výrobným čís
lom N. 12 855 vyprodukovaná v roku 1884 v Sestrorec
ku, pričom do zbierok vojenského múzea vo Svidníku 
bola prijatá dňa 12. mája 1994 prevodom z vtedajšieho 
Historického ústavu Armády Českej republiky v Pra
he. Ide pritom o jediný kus tejto jednoranovej zadovky 
s neobvyklým záverom, ktorá v zbierkach svidníckeho 
múzea ako jeden z jeho najvzácnejších predmetov re
prezentuje práve tú časť výzbroje, ktorá sa v 1. svetovej 
vojne najskôr v rukách vojakov cárskeho Ruska dočka
la svojho nečakaného nasadenia priamo na fronte, aby 
napokon skončila ukoristená a následne bez ďalších 
zvláštnych úprav ju používali rakúsko-uhorskí vojaci.

P. Holík

7,62-MM RUSKÁ PĚCHOTNÁ PUŠKA KIOSIN 
MODEL 18Ш A JEJ VARIANTY
Koncom 19. storočia sa v armáde cárskeho Ruska 
dostala do popredia, okrem iného, aj potreba nahra
denia zastaraných pušiek Berdan v jej výzbroji. Práve 
preto bol v roku 1883 generál Vladimír Alexandrovič 
Čagin (15.8.1862 - 25.12.1936) poverený zostavením 
a riadením skúšobnej komisie, ktorá sa mala zaoberať

výhradne touto problematikou. Za člena tejto komi
sie bol vymenovaný aj vynálezca a konštruktér Sergej 
Ivanovič Mosin (14.4.1849 - 8.2.1902). Komisia pri 
svojej činnosti do roku 1891 postupne a podrobne 
preskúmala vyše 150 domácich a zahraničných kon
štrukcií, medzi nim aj tie, ktoré pochádzali z dielne
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práve S. I. Mosina a belgic
kého továrníka Léona Naganta (1833 

- 1900). Napokon bolo rozhodnuté, že do výzbroje 
armády bude prijatá puška S. I. Mosina, avšak s ná
bojovou schránkou Nagantovej konštrukcie. Takto 
upravená zbraň bola dňa 16. apríla 1891 zavedená 
do výzbroje pod označením Trojčiarková puška vzor 
1891 (čiarka - stará ruská dĺžková miera= 2,54 mm). 
Za jej konštrukciu bol S. I. Mosin vyznamenaný Mi- 
chailovskou prémiou, a L. Nagant bol za využitie 
svojej nábojovej schránky odmenený sumou 200 000 
rubľov. Následne v priebehu rokov 1893 - 1907 boli 
do výzbroje armády postupne prijaté jej tri varianty, 
konkrétne kratšia a ľahšia dragúnska puška (1893), 
kozácka puška (1894) a karabína (1907). Všetky tieto 
zbrane najskôr do roku 1908 využívali náboj kalibru 
7,62 x 54 mm R so strelou zaguľateného tvaru, po
tom bol však tvar strely zmenený na zahrotený, pre
to boli od roku 1910 všetky verzie vybavené novým, 
mierne prehnutým, rámčekom cieľnika systému V. R 
Konovalova. Sériová výroba týchto zbraní sa od roku 
1893 začala v štátnych zbrojovkách v Tule, Iževsku 
a v Sestrorecku, pričom do roku 1896 bolo vyrobe
ných viac ako 1 400 000 kusov. Ďalších vyše 500 000 
kusov bolo v rokoch 1892 - 1894 vyprodukovaných 
vo francúzskej zbrojovke v Chatellerault.V roku 1922 
bolo rozhodnuté, že do výzbroje Červenej armády 
bude zavedená iba dragúnska verzia tejto zbrane ako 
jednotný vzor. V roku 1924 sa tak začala pripravo
vať modernizácia tejto pušky, ktorá sa týkala najmä 
zmeny cieľnika mieridiel z rámčekového na sekto

rový spolu s úpravou jeho ciachovania 
z aršínov (stará ruská dĺžková miera, v preklade krok, 
1 aršín = 0,711 metra) na metre, a taktiež aj v zmene 
tvaru puzdra záveru z osemhranného na valcovitý. 
Táto rekonštrukcia sa kompletne zrealizovala v roku 
1927. Po absolvovaní vojskových skúšok bola potom 
zbraň oficiálne zavedená do výzbroje armády pod 
označením 7,62-mm puška konštrukcie S. 1. Mosi
na model 1891/30. Od roku 1931 bola potom do vý
zbroje zavedená aj jej odstreľovačská verzia. Tá sa od 
štandardného modelu líšila dole ohnutou rukoväťou 
záveru a konzolou na pripevnenie zameriavacieho 
ďalekohľadu typu PE so štvornásobným zväčšením 
alebo zameriavacieho ďalekohľadu typu PU zväčšujú
ceho 3,5-krát. V roku 1938 modernizáciou staršieho 
modelu karabíny 1907 vznikla nová karabína model 
1938. Od nej bola následne v roku 1944 odvodená ka
rabína model 1944 pochádzajúca z konštrukčnej diel
ne N. S. Semina. Tá sa od pôvodného modelu líšila 
tým, že pri ústi hlavne mala umiestnený sklopný ne- 
odnímateľný bodák. Dovedna bolo od roku 1930 do 
konca roka 1944 vyrobených vyše 14 000 000 pušiek 
a karabín Mosin vo všetkých variantoch. Tieto zbrane 
boli pritom okrem sovietskej Červenej armády zave
dené aj do výzbroje armád Juhoslávie, Maďarska, Poľ
ska a Fínska s tým, že v Poľsku a Fínsku sa dokonca 
aj vyrábali. V rokoch 1941 - 1942 sa značného poč
tu týchto pušiek a karabín zmocnil nemecký Wehr
macht. Jednalo sa predovšetkým o pěchotný model 
1891/30, ktorý bol následne pod označením Gewehr 
254 (r) využitý na vyzbrojenie druhosledových jed
notiek a jednotiek vojenskej polície.



Pěchotná puška model 1891, znázornená na obráz
ku ako prvá zhora, bola pod výrobným číslom 52992 
vyprodukovaná v roku 1901 v Tule, pričom do zbie
rok vojenského múzea vo Svidníku bola ako jeden zo 
šiestich kusov prijatá dňa 12. mája 1994 prevodom 
z vtedajšieho Historického ústavu Armády Českej 
republiky v Prahe. Rovnakým spôsobom bola ako 
jeden z ôsmich kusov do zbierok prijatá aj karabína 
model 1944, znázornená na obrázku ako tretia zhora, 
pričom tá uzrela svetlo sveta pod výrobným číslom 
ЖТ 3779 v roku 1941 v Iževsku. Napokon, do tretice, 
bola ako jeden z 11 kusov prijatá do zbierok, rovna
ko z Prahy, aj karabína model 1938, znázornená na 
obrázku dole, pričom tá vzišla pod výrobným číslom 
ЯП 384 z výrobnej linky v roku 1944 taktiež v Ižev- 
sku. V roku 1943 bola práve tu pod číslom ВФ 1243

vyrobená aj pěchotná puška model 1891/30, znázor
nená na obrázku ako druhá zhora, pričom tá bola ako 
jeden z 25 kusov prijatá do zbierok dňa 24. augusta 
1979 prevodom z Vojenského útvaru 1217 Moldava 
nad Bodvou. Všetky tieto zbrane pritom v rámci svid- 
níckeho múzea spolu reprezentujú základnú pechot- 
nú výzbroj, s ktorou vstupovali do priestoru Karpát, 
či už vojaci ruskej cárskej armády v 1. svetovej vojne, 
resp. vojaci sovietskej Červenej armády v 2. svetovej 
vojne. Rovnaké zbrane sa pritom ocitli v rukách jed
nak československých legionárov bojujúcich po boku 
cárskej armády, a taktiež aj príslušníkov 1. českoslo
venského armádneho zboru v ZSSR, ktorí o takmer 
30 rokov neskôr po boku Červenej armády oslobo
dzovali územie Československa.

P. Holík

RUSKY SAMOVAR Z OBDOBIA 1. SVETOVEJ VOJNY
Samovar sa používal v čase 1. svetovej vojny na 
ohrievanie vody slúžiacej najmä na prípravu 
čaju. Je vyrobený z medeného ma
teriálu s bočnými držiacimi rúčka
mi. Na vrchnej časti zbierkového 
predmetu je uvedené miesto 
výroby „ТУЛА“ a názov výrob
cu „Александрь Степановичь 
Баташевь“. 
xander Batashev 
(28.3.1848
28.10.1912) bol čestný občan 
mesta Tula, filantrop, spolumajitel 
najväčšieho samovarného závo
du v provincii. Závod založil ešte 
jeho otec v podobe malej továrne 
na okraji Tuly. Keď sa v roku 1861 
stalo nešťastie - jeho otec zomrel, 
továreň vyhorela, bratia Batashevo- 
vi továreň obnovili, rozšírili a vytvorili 
tak nový podnik, čím umožnili vyrábať až 
viac ako 100-tisíc samovarov ročne, a tým 
továreň stala jednou z najväčších a najlepších 
v Tule. Svedčí o tom aj fakt, že bratia, 
získali striebornú a bronzovú me
dailu na výstave v Sankt-Peterbur-

gu a o pár rokov neskôr už firmu Batashev na 
výstave v Moskve ocenili zlatou medailou za 

rozsiahlu výrobu a dobrú kvalitu za nízke 
ceny. V roku 1896 sa im podarilo získať 

kráľovský erb za najlepšie 
produkty ruskej priemysel-

je ruské tradič
né zariadenie 

vyhrievané 
zvnútra, kto

ré bolo pre 
vojakov na fronte veľmi prí
nosné, keďže voda po uvare- 
ní zostáva teplá ešte niekoľ
ko hodín. Neslúži priamo 
na prípravu čaju, ale na 
ohrev vriacej vody, ktorá je 

nevyhnutná na prípravu ho
rúcich nápojov, predovšetkým 

čaju, ale v obmedzených frontových 
podmienkach aj na prípravu polievok 

teplých jedál.V Rusku začal byť 
pojem samovar známy od 18. 

storočia vďaka ťažbe medenej 
rudy na Urale. Prvý samovar



vyrobili v roku 1778 v malom závode v ruskom meste 
Tula. Keďže sa táto výroba ukázala ako veľmi výnosná, 
do roku 1850 sa v meste založilo až 80 podnikov na 
výrobu samovarov. Mestečko Tula si tak vyslúžilo pre
zývku „Mesto samovarov“. Najväčší rozkvet ich výroby 
v Rusku bol v rokoch 1912 až 1913, keď sa len v Tule 
za jediný rok vyrobilo 660-tisíc kusov. Nachádzali sa tu 
desiatky závodov na výrobu samovarov rôznych tva
rov (guľaté, kužeľovité, štvorcové, súdkovité) i zdobe
né bohatými rytinami, reliéfmi kvetov, listov, stromov, 
zvierat a lastúr. Na ich výrobu sa najčastejšie používala 
červená meď, ktorá bola zároveň aj najdrahším pou
žívaným materiálom. Neskôr boli objavené lacnejšie 
varianty, tzv. zelená meď - mosadz a tzv. žltá meď - 
tombak. Vyrábali sa však aj zo železa, ocele, bronzu 
a dokonca i z porcelánu či striebra. Samovar sa stal

nevyhnutnou súčasťou každej ruskej domácnosti, či už 
išlo o rodinu zámožnú alebo chudobnejšiu domácnosť. 
Jeho cena a ozdobnosť vypovedala o spoločenskom 
postavení majiteľa, dedil sa aj z generácie na generáciu, 
dievčatám sa pridával k venu. Nezaobišla sa bez neho 
žiadna oslava, návšteva, rozhovor, diskusia nad najrôz
nejšími témami či bežné popoludňajšie stretnutie. Pre
to sa samovar stal rýchlo známy aj mimo Ruska a začal 
sa používať v Európe, Iráne, Afganistane, Indii či na 
Strednom východe. Po Velkej októbrovej revolúcii však 
tradičná výroba samovarov v Rusku takmer zanikla. 
V Tule zostali iba dva závody. Zdá sa však, že samova
ry prečkali aj dobu praktických elektrických varných 
kanvíc, pretože sa k nim z tradície ľudia v súčasnosti 
začínajú opäť vracať.

L. Vrabl'ová

REPLIKA BOJOVEJ ZÁSTAVY 7. ČESKOSLOVENSKÉHO 
STRELECKÉHO TATRANSKÉHO

Vojenské dejiny Čechov a Slovákov v 20. storočí 
sú veľmi úzko naviazané na vznik a činnosť za
hraničného československého vojska. Už počas 
I. svetovej vojny sa zo slovenských a českých 

dobrovoľníkov v zajateckých táboroch v rám
ci armád dohodových krajín - Ruska, Talianska 
a Francúzska, vytvárali prvé legionárske jednotky.

Spolu so vznikom a činnosťou 
prvých československých le

gionárskych plukov je ale zaují
mavé sledovať aj ďalší fenomén 
- vznik spoločnej českosloven
skej symboliky. Prvým a vôbec 
hlavným symbolom bola bojo
vá zástava, ktorá predstavovala 
jednotný národný symbol Slo
vákov a Čechov, symbol mo
rálnej cti a vojenskej statočnosti 
v boji za víťazstvo nad nepriate
ľom a za svoju vlasť. 
Najpočetnejšie boli českosloven
ské légie v Rusku. 7. českosloven

ský strelecký pluk, ako jeden 
z dvanástich československých 

streleckých plukov, vznikol 25. júna 1917 v Bere- 
zani na Ukrajine. Jeho východiskom bol 3. záložný 
prápor československej streleckej brigády, ktorý sa 
transformoval na 7. československý peší pluk Tat
ranský a napokon v auguste 1917 bol premenovaný 
na 7. československý strelecký pluk Tatranský. Kon
com decembra 1917 bol doplnený ďalšími dobrovoľ-
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níkmi z radov českých a slovenských zajatcov 
a bol zaradený do 2. československej streleckej 
divízie. Z hľadiska etnicity možno povedať, že 
bol výrazne slovenskejší, spomedzi streleckých 
plukov tu boli najvýraznejšie zastúpení Slováci 
(12. rota bola napr. rýdzo slovenská).

Činnosť československých jednotiek na Rusi 
do výraznej miery zasiahla revolúcia a ná
sledné podpísanie Brestlitovského mieru 
v marci 1918, čo ovplyvnilo aj následne sťa
hovanie našich jednotiek domov. V čase od

chodu z Ukrajiny bol celkový stav pluku 165 
dôstojníkov, 2 895 strelcov a 216 koní. Pluk 
sa vyznamenal najmä v bojoch pri Bachmači, 
zasiahol však aj do bojov pri Marjinsku, No- 
vonikolajevsku, Irkutskú, Kaule, Čeľabinsku, 
Tomsku a Krasnojarsku. Pluk odišiel z frontu 
v priebehu januára 1919 a následne sa podieľal 
na strážení sibírskej magistrály na úseku No- 
vonikolajevsk - Tomsk. Ešte na jeseň 1918 od
cestoval do Ruska aj generál Štefánik, ktorého 
správa o vzniku Československa 28. októbra 
1918 a konci vojny zastihla na Sibíri. Súhlas 
predstaviteľov dohodových mocností s odsu
nom jednotlivých československých jedno
tiek sa podarilo generálovi Štefánikovi získať 
už v marci 1919, čím sa spustil presun jed

notlivých plukov do Vladivostoku. Odtiaľ sa vojaci 
v apríli 1920 vydali na dlhú cestu do vlasti.
Po príchode pluku do novovzniknutého Českoslo
venska došlo v rámci unifikácie brannej moci k jeho 
zlúčeniu s domácim 4. streleckým plukom na zák
lade Výnosu Ministra národnej obrany čj. 5.700- 
org.1919, čím vznikol Peší pluk 7 s veliteľstvom 
v Leviciach, od roku 1921 v Nitre.
Originál bojovej zástavy vyšili české a slovenské 
ženy žijúce v Rusku okolo roku 1917 v Moskve. Keď
že v tom čase ešte neexistovali jednotné predpisy 
pre obsah či formu bojovej zástavy, každá bola ori
ginálom. Zástava bola pluku odovzdaná v novembri 
1917 na Monastirskom námestí v Jekaterinburgu. Tú 
používal aj nástupnícky Peší pluk 7, ktorý si ju pre
vzal, spolu so stuhami, vyznamenaniami a čestným 
názvom „Tatranský“ v októbri 1920. Pri príležitosti 
10. výročia vzniku republiky, 28. októbra 1928, bola 
pluku udelená kópia pôvodnej zástavy. Obe tieto zá
stavy, originál i jeho kópia, sú súčasťou zbierkového 
fondu Vojenského historického ústavu Praha. Pre 
múzejné účely bola pre VHÚ - Vojenské historické 
múzeum Piešťany vytvorená jej replika, ktorá bola 
v roku 2009 zaradená do zbierkového fondu a v sú
časnosti je vystavená v Centrálnej expozícii Vojenské 
dejiny Slovenska 1914 - 1918 vo Svidníku.

V. Jurková

8-MM FRANCÚZSKA PĚCHOTNÁ PUŠKA BERTHiER 
MODEL 1907/15 №6

Vôbec prvými opakovacími puškami, 
ktoré boli zavedené do výzbroje francúz
skej armády, boli pěchotné pušky Lebel 

model 1886 a 1886/93, a karabína Lebel 
model 1886. Avšak postupom času sa 
čoraz viac ukazovala ako problematic
ká ich trubicová nábojová schránka, 

ktorej nabíjanie bolo veľmi náročné 
a zdĺhavé. Preto sa do popredia 
dostala požiadavka na vývoj novej 
opakovacej pušky. Odpovědna ňu 
prišla v roku 1890, keď inžinier 
a vynálezca Adolphe Berliner,

pracujúci pre Alžírsku železničnú spoločnosť, pred
stavil svoju modernizovanú verziu karabíny Lebel 
model 1886. Tá už disponovala nábojovou schránkou 
skonštruovanou na základe systému Mannlicher, pri
čom do výzbroje armády bola prijatá dňa 14. marca 
1890 pod označením Berthier model 1890. Na jej 
platforme boli neskôr vytvorené aj pěchotné pušky 
Berthier model 1902 a 1907. Po vypuknutí 1. sveto
vej vojny sa začalo s modernizáciou pechotnej pušky 
Berthier model 1907, zameranou na zjednodušenie, 
zlacnenie a zrýchlenie jej sériovej výroby, čím vznik
la zbraň s označením Berthier model 1907/15. Avšak 
v priebehu jej nasadenia počas vojny sa v porovnaní



s konkurenciou čoskoro prejavila jej najväčšia slabi
na spočívajúca v nízkej kapacite nábojovej schránky 
(tri náboje). Tento problém bol vyriešený v roku 1916 
zvýšením kapacity na päť nábojov. Vznikla tak puška 
pod označením Berthier model 1907/15 M16 a kara
bína pod označením Berthier model 1916. Tie boli 
skonštruované pre náboj kalibru 8 x 50 mm R Lebel 
a používali sa k nim bodáky Lebel model 1886/93 
a 1886/93/16. Sériová výroba týchto zbraní sa napl
no rozbehla hlavne v zbrojovkách v Saint-Étienne, 
Chatellerault a Tulle, kde prebiehala aj po vojne, pri
čom časť produkcie bola určená aj na export, najmä 
do Grécka, Juhoslávie, Rumunska a Turecka. V roku 
1934 bol do výzbroje armády zavedený nový náboj ka
libru 7,5 x 54 mm. Už v tom istom roku bola pre ten
to náboj skonštruovaná nová puška pod označením 
Berthier model 1907/15 M34. Medzitým sa však už 
hľadalo nové konštrukčné riešenie opakovacej pušky 
zodpovedajúce požiadavkám doby, pričom odpoveď 
na toto volanie po zmene prišla v roku 1936, keď bola 
do výzbroje francúzskej armády zavedená nová pě
chotná puška MAS 1936. Tá bola z konštrukčného 
hľadiska puškám systému Berthier len veľmi málo 
podobná. Týchto nových zbraní však nebol dosta
tok, preto sa po vypuknutí 2. svetovej vojny k slovu 
opäť dostali aj pušky Berthier model 1907/15 M16 
a 1907/15 M34. Po porážke Francúzska v júni 1940 
sa nemecká armáda zmocnila, okrem iného, aj veľ
kého množstva týchto zbraní, pričom pěchotná puš
ka 1907/15 M16 bola do výzbroje nemeckej armády 
zaradená pod označením Gewehr 304 (f) a karabína

model 1916 pod označením Karabiner 553 (f). Tieto 
zbrane boli pritom prednostne prideľované nemec
kým okupačným jednotkám vo Francúzsku a v roku 
1945 aj jednotkám Volkssturmu. Dohromady bolo 
vo francúzskych zbrojovkách vyrobených vyše dvoch 
miliónov kusov pušiek a karabín systému Berthier 
(z toho najviac bolo pušiek Berthier model 1907/15 
M16).
Pušky a karabíny systému Lebel a Berthier tvorili 
v priebehu 1. svetovej vojny hlavnú výzbroj českoslo
venských legionárov bojujúcich v rámci cudzineckej 
légie. Najväčšie zastúpenie mala pritom pěchotná 
puška Berthier model 1907/15 M16. Časť z týchto pu
šiek sa po vojne spolu s legionármi dostala na územie 
novovzniknutého Československa, kde boli následne 
zaradené do výzbroje konštituujúcej sa českosloven
skej armády. V rámci nej slúžili až do druhej polovice 
20. rokov 20. storočia, keď boli nahradené novou čes
koslovenskou puškou vzor 24 systému Mauser.
Puška znázornená na obrázku bola pod výrobným 
číslom 29 953 vyprodukovaná v zbrojovke Sai
nt-Étienne, pričom do zbierok vojenského múzea vo 
Svidníku bola prijatá dňa 12. mája 1994 prevodom 
z vtedajšieho Historického ústavu Armády Českej re
publiky v Prahe. Ide pritom o jeden z dvoch kusov 
tejto konštrukčne zaujímavej zbrane, ktorá v zbier
kach svidníckeho múzea, ako jeden z tých vzácnejších 
predmetov, reprezentuje výzbroj československých 
legionárov bojujúcich v 1. svetovej vojne po boku 
francúzskej armády.

P. Holík

VOJENSKÁ BLÚZA ČESKOSLOVENSKÉHO 
LEGIONÁRA V RUSKU
Ide o blúzu tzv. vladivostockej rovnošaty, ktorá bola 
vyrobená v Československu po príchode českoslo
venského legionára z Ruska do novej vlasti. Vlastná 
blúza tzv. vladivostockej rovnošaty bola zavedená 
do výstroja Československého vojska na Rusi v roku 
1919. Na golieri predmetnej blúzy je našitý pár vý
ložiek trojuholníkového tvaru. Na ľavom rukáve nad 
lakťom sa nachádza heraldický štítok zo súkna, ob- 
šitý valcovitou paspulkou. V štítku sú umiestnené

nad sebou tri hodnostné kliny v tvare obráteného 
„V“ (hrotom nahor) z brokátových prámikov žltej 
farby. Na pravom rukáve sú našité štyri pásky v tvare 
obráteného „V“, ktoré označovali počet rokov strá
vených v československých légiách. Výložky, obšitie 
heraldického štítku, ako aj označenie počtu rokov 
sú malinovo-červenej farby, čo označovalo prísluš
nosť k pechote. Blúza je s jednoradovým zapínaním 
na päť gombíkov a má našité dve horné a dve dolné
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vrecká, všetky kryté chlopňou 
dvakrát mierne vykrojenou, zapínanou na gombík. 
Nad ľavým náprsným vreckom je dekorovaná stužka
mi od vyznamenaní. V ramenných švíkoch sú všité 
náplecníky pozdĺžneho tvaru, v hornej časti s ovál
nym zakončením a zapínané na gombík pri golieri. 
Náplecníky sú bez označenia. Blúza je s podšívkou. 
Predmet bol získaný do zbierok vojenského múzea vo 
Svidníku v roku 1994.
Reorganizované Československé vojsko na Rusi malo 
prevziať, podľa rozkazu gen. Syrového ž januára 
1919, stráženie magistrály v tyle Kolčakovej armády. 
Od februára 1919 československé jednotky postup
ne prevzali strážnu službu na im určených úsekoch 
Transsibírskej magistrály, avšak presuny sa skončili až

v máji 1919. Pražská vláda sa už od jari 1919 snaži
la dosiahnuť evakuáciu Československého vojska na 
Rusi do Československa. Prvý transport, ktorý vyplá
val z Vladivostoku, tvorili invalidi a zranení vojaci.

Preprava pravidelných útvarov sa začala 
v decembri 1919a posledné transporty 
lodí odplávali z Vladivostoku začiat

kom septembra 1920. Lode pláva
li niekoľkými trasami: cez Tichý 

oceán Panamským prieplavom 
a cez Atlantický oceán do Ham
burgu či Terstu; alebo cez Tichý 
oceán do Kanady, cez Severnú 
Ameriku vlakom, a potom lo
ďou cez Atlantický oceán do 
Hamburgu; alebo okolo Ázie 
cez Indický oceán a Suezským 
prieplavom do Terstu. V ob
dobí od decembra 1919 do 
septembra 1920 bolo evaku
ovaných z Vladivostoku 42 
lodných transportov, ktorými 
bolo z Ruska do vlasti pre
pravených 72 644 osôb; me
dzi nimi aj 4 914 invalidov, 
3 004 dôstojníkov, 53 455 
vojakov a poddôstojníkov, 
1 726 žien a 717 detí. Rovno
šaty, v ktorých sa českoslo
venskí legionári pôsobiaci 

v Rusku vracali domov, boli takmer 
výlučne československého vzoru, „vladivostocké“. 

Po príchode bolo velké množstvo objednaných rov
nošiat použitých na vystrojenie československej ar
mády, kde sa tento typ používal takmer počas celých 
20. rokov. V návratových rovnošatách vz. 1919 sa le
gionári zúčastňovali na pietnych aktoch a spomien
kových akciách. Hrdosť na službu v légiách vystihu
je aj fakt, že sa mnohí legionári nechali pochovať vo 
svojej rovnošate. Po skončení 1. svetovej vojny a po
stupnom návrate do novej vlasti sa mnoho legionárov 
vrátilo k pôvodným profesiám, mnohí využili mož
nosť nastúpiť do štátnych služieb a nemalé množstvo 
si zvolilo kariéru v novej armáde. Príbeh légií sa stal 
jedným z pilierov novej československej štátnosti.

G. Blaško
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VOJENSKÁ BLŮZA ČESKOSLOVENSKÉHO 
LEGIONÁRA VO FRANCÚZSKU
Československí legionári vo Francúzsku používali 
francúzsku rovnošatu vzor 1915. Vzhľad českosloven
ských vojakov sa až na výsostné označenia či drobné 
detaily nelíšil od ostatných vojakov francúzskej armá
dy. Ako pokrývku hlavy mohli nosiť francúzsku prilbu 
vzor 1915 „Adrián“, ktorá bola prvou modernou oceľo
vou prilbou. Na čele prilby šedomodrej farby bol štítok 
symbolizujúci horiaci granát, na ktorého tele sú pís
mená RF (République Fran^aise). Vojenská blúza, 
súčasť francúzskej rovnošaty vzor 1915, patrila 
poddôstojníkovi 21. československého stre
leckého pluku československého zahranič 
ného vojska vo Francúzsku v hodnosti 
poručík. Hodnostné označenie bolo 
umiestnené okrem čiapok (baretov) 
aj na rukávoch tesne nad manžetami 
v podobe súkenných alebo dragúno
vých klinov. Blúza bola vyrobená z vl
neného súkna šedomodrej farby („bleu 
horizon“). Na nárameníkoch sú nášiv
ky so štylizovanými písmenami „ČS“ 
a tieto sú vyrazené aj na gombíkoch 
blúzy. Na golieri je číselné označenie 
pluku. Nohavice francúzskej rovno
šaty vz. 1915 boli z rovnakého odtie
ňa súkna ako blúza a v lýtkovej časti 
sa zužovali. Dôstojníci nosili poľný 
opasok, ktorý sa vojenským slan
gom nazýval dohoda. Nosili aj vy
soké jazdecké čižmy a mužstvo malo 
šnurovacie topánky s ovi novačkami 
okolo lýtka (ako ochrana pred pre
nikaním nečistôt do topánok) z toho 
istého súkna ako rovnošata. Až do 
roku 1917 nebolo možné, vzhľadom 
na nedostatok dobrovoľníkov z ra
dov Slovákov a Čechov, vytvoriť sa
mostatné československé jednotky 
vo Francúzsku. Koncom roka 1917 
a v priebehu roka 1918 sa vo Francúz
sku podarilo sústrediť takmer 10 000 Slovákov a Če
chov, z ktorých už bolo možné vytvárať vojenské jed-

*

notky. V tomto období do Francúzska postupne prišla 
rota vytvorená zo zajatcov v Rumunsku, dorazili českí 
dôstojníci zo srbskej armády, Slováci a Česi - zajatci,
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bývalí vojaci rakúsko-uhorskej armády zo srbského 
frontu sústredení v Taliansku a zároveň aj dobrovoľníci 
z Ruska. Tiež dorazili krajania z USA, medzi ktorými 
bolo viac ako 1 000 Slovákov. V decembri roku 1917 
francúzska vláda povolila dekrétom vytvorenie samo
statnej československej armády a poskytla jej výstroj, 
výzbroj a umožnila jej činnosť. Dňa 19. januára 1918 
v Cognacu vznikol prvý útvar samostatnej českoslo
venskej armády vo Francúzsku -21. československý 
strelecký pluk. Na jar 1918 pozostával z troch práporov 
a pomocnej roty. Spolu s 22. československým stre
leckým plukom vytvoril 1. československú streleckú 
brigádu vo Francúzsku. Dobrovoľníci 21. českosloven
ského streleckého pluku prechádzali od začiatku roka 
1918 tvrdým výcvikom podľa francúzskych predpisov. 
Po jeho dokončení zložili dňa 30. júna 1918 v Darney 
slávnostnú prísahu za prítomnosti prezidenta Francúz
ska Raymonda Poincarého a tajomníka ČSNR v Parí

ži Edvarda Beneša. Podľa francúzskych zvyklostí boli 
vojaci 21. československého streleckého pluku s bri
gádou nasadení v auguste 1918 na pokojnejšom úse
ku frontu v Alsasku medzi dedinami Aspach-le-Haut 
a Kreuzwald pri Michelbachu. V októbri bola česko
slovenská brigáda podriadená 4. francúzskej armáde, 
ktorá dostala úlohu prekročiť rieku Aisnu s nemeckým 
nepriateľom zakopaným na strmých stráňach Argonne 
pri Vouziers. Tu sa legionári 21. československého stre
leckého pluku od 20. do 30. októbra 1918 zapojili do 
bojov o obec Terron (I. a II. prápor) a pri obci Vandy 
(III. prápor). Straty pluku boli 31 padlých, 175 rane
ných a 12 nezvestných. Takto symbolicky v boji strávili 
príslušníci pluku deň, keď bol vyhlásený vznik Česko
slovenska. V noci na 31. októbra boli československé 
jednotky vystriedané francúzskymi plukmi a brigáda 
odišla na odpočinok.

G. Blaško

REPLIKA BOJOVEJ ZASIAVY 
. ČESKOSLOVENSKÉHO STRELECKÉHO PLUKU

<3|\

Francúzsko, vďaka svojmu postaveniu počas voj
ny, kde sa odohrávali hlavné bitky západného

frontu, sa čoskoro ukázalo ako najvhod
nejšie centrum pre vznik českoslo
venského zahraničného odboja. 
V Paríži sídlila Československá 
národná rada a práve jej a úsiliu 
M. R. Štefánika môžeme vďačiť za 
podmienky, v ktorých sa aj tu za
čali formovať československé vo
jenské jednotky. Tie boli hlavným 
dôkazom túžby českého a sloven
ského národa po národnej a štát
nej samostatnosti. Na prelome ro
kov 1917 a 1918 sa tu zhromaždil 
dostatočný počet dobrovoľníkov 
z Ruska, USA, Rumunska, Srbska, 
Talianska, Francúzska a Austrálie, 
ktorí tvorili základ novovznikajú- 
ceho československého zahranič
ného vojska vo Francúzsku. Jeho 
vznik sa viaže jednak na dekrét 

francúzskeho prezidenta Poincaré, ktorý v decem
bri 1917 povolil organizovanie Čechoslovákov do



nie

samostatnej armády pod francúzskym 
velením, ale tiež o štatút zo 7. februára 
1918, ktorý upresňoval zásady výstav
by jednotiek, otázky velenia, odvodov 
a organizácie. Velením bol poverený 
novovzniknutý Československý ge
nerálny štáb pri Československej ná
rodnej rade v Paríži, na čele ktorého 
stál generál Maurice Janin. Na základe 
týchto dokumentov sa postupne začali 
vytvárať prvé vojenské jednotky čes
koslovenského autonómneho vojska. 
Začiatkom decembra 1918 sa v Cog- 
nacu sformoval 23. strelecký pluk, 
ktorý sa pre jeho národnostné zlože- 

šinu tvorili Slováci) nazýval 
aj Plukom amerických Slovákov. 
21., 22. a 23. strelecký pluk bol 

zaradený do 5. streleckej divízie, 
v roku 1919 kvarteto doplnil aj 
24. strelecký pluk (ten sa už ale ne
považuje za legionársky).
Aj keď sa pluk nepreslávil pria
mou účasťou na bojiskách 1. sve
tovej vojny, počas svojho pôso
benia v Cognacu robili dobré 

meno svojim krajanom doma, 
v Československu. Okrem 
samotného výcviku a vo
jenského vzdelávania mal 

veľký vplyv na výchovu 
cognackej mužskej mlá

deže a podieľal sa rôznymi spôsobmi aj na spolo
čenskom a kultúrnom živote v meste. Významným 
spôsobom, najmä materiálne, boli príslušníci pluku 
podporovaní svojimi krajanmi z USA. Začiatkom 
januára 1919 bol pluk odvolaný a po strastiplnej 
dvanásťdňovej ceste cez Angouléme, Lyon, Turín, 
Miláno, Veronu, Padovu, Udine, Linz a České Bu
dějovice dorazil domov, do Prahy. Už tri mesiace po 
návrate svoj bojový výcvik príslušníci Pluku ame
rických Slovákov mohli zužitkovať v Košiciach, kde 
boli presunutí, a kde sa výrazným spôsobom zapo
jili do bojov s Maďarskom. V rámci reorganizácie 
československej brannej moci bol 7. strelecký pluk 
I. októbra 1920 na základe výnosu MNO čj. 5.700= 
org.1919 zlúčený s domácim 3. streleckým plukom 
do Pešieho pluku 23 s veliteľstvom v Bratislave, od 
roku 1930 redislokovaným do Trnavy.
Bojová zástava bola ručne maľovaná podľa návrhu 
českého maliara Františka Kupku vo Francúzsku 
a pluku slávnostne odovzdaná starostom mesta 
Cognac Fichonom a Dr. Benešom 22. decembra 
1918 do rúk generála Cheré. Túto zástavu následne, 
spolu so stuhami a vyznamenaniami prevzal v ok
tóbri 1920 aj nástupnícky Peší pluk 23. V roku 1926 
prebehla slávnostná výmena zástav pôvodných le
gionárskych plukov za ich vyšívané kópie. Originál 
i jeho kópia sú súčasťou zbierok VHÚ Praha. Rep
lika pre VHM Piešťany bola vyrobená v roku 2009, 
keď bola aj zaradená do zbierkového fondu múzea.

V. Jurková

10,4-MM TALIANSKA PĚCHOTNÁ PUŠKA 
VETTERLI-VITALI №870/87

Koncom 60. rokov 19. 
storočia sa v rámci 

talianskej armády 
dostala do popre

dia otázka mo
dernizácie 
jej výzbroje. 

To sa týkalo

aj nahradenia už pomerne zastaraných pěchotných 
pušiek Carcano model M1867 modernejšou zbra
ňou. Volba pritom padla na konštrukciu švajčiarske
ho puškára a zbrojára Johanna Friedricha Vetterli- 
ho (21.8.1822 - 21.5.1882) pod označením Vetterli 
model 1869. Jej modifikáciou vznikla nová zbraň, 
ktorá bola do výzbroje talianskej armády zavedená 
pod označením 10,4-mm puška Vetterli M1870. Jed-
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nalo sa o pomerne kvalitnú jednoranovú zadovku, 
ktorej hlaveň bola kalibrovaná pre štandardný ta
liansky náboj kalibru 10,35 x 47 mm R, pričom ako 
hlavná pěchotná zbraň slúžila v talianskej armáde 
až do roku 1887. Od začiatku 80. rokov 19. storočia 
si začali predstavitelia talianskej armády na základe 
bojových skúseností uvedomovať, že jednoranové 
(jednovýstrelové) pušky nedokážu pechote v mno
hých prípadoch zabezpečiť dostatočnú palebnú silu. 
Preto sa v Taliansku začalo v tomto období s práca
mi na vývoji historicky prvej opakovačky. Už v roku 
1882 sa podarilo kapitánovi Giovannimu Bertoldovi 
vyvinúť opakovací systém, ktorý bol aplikovaný na 
pechotnú pušku Vetterli M1870, čím vznikla jej mo
difikácia pod označením Vetterli-Bertoldo 1870/82. 
Aplikácia tohto opakovacieho systému však bola 
technicky mimoriadne náročná, preto bolo modifi
kovaných len malé množstvo zbraní. Z tohto dôvodu 
sa naďalej pokračovalo vo vývoji vhodného opako
vacieho systému, ktorý by bolo možné čo najjedno
duchšie aplikovať na pušky Vetterli M1870. S rie
šením tohto problému prišiel v roku 1887 kapitán 
delostrelectva Giuseppe Vítali. Ten vyvinul opako
vací systém pre štyri náboje, ktoré sa do stredovej 
nábojovej schránky vkladali pomocou špeciálneho 
kovovo-dreveného rámčeka. Ten bol najskôr napl
nený štyrmi nábojmi, následne bol zhora vložený do 
schránky, a po zaistení nábojov z nej bol (už prázd
ny) vytiahnutý ešte pred střelbou. Tento dômyselný 
opakovací systém bol navrhnutý tak, aby ho bolo 
možné čo najjednoduchším spôsobom aplikovať na 
staršie pušky Vetterli M1870, ktoré boli do výzbroje 
talianskej armády zavedené v roku 1887 pod ozna
čením 10,4-mm puška Vetterli-Vitali M1870/87. 
Touto novou zbraňou boli následne vyzbrojované 
jednotky talianskej pechoty, pričom sa najviac po
užívala v rôznych koloniálnych konfliktoch, najmä

na africkom kontinente. Od roku 1891 boli síce vo 
výzbroji armády postupne nahrádzané konštrukčne 
úplne novými a modernými opakovačkami Mannli- 
cher-Carcano M1891, ktoré už používali novší a vý
konnejší náboj kalibru 6,5 x 52 mm Mannlicher-Car- 
cano, avšak z výzbroje úplne nevymizli. To sa naplno 
ukázalo v priebehu 1. svetovej vojny, keď sa najskôr 
využívali v rámci druhosledových a tylových jedno
tiek, avšak veľké straty pušiek Mannlicher-Carcano 
si vynútili ich nasadenie aj priamo v boji. To si, pri
rodzene, vyžadovalo ich úpravu na použitie nového 
náboja kalibru 6,5 x 52 mm Mannlicher-Carcano, 
pričom takto rekonštruované zbrane dostali označe
nie Vetterli-Vitali M1870/87/15. Po skončení 1. sve
tovej vojny potom vo veľkom počte používali najmä 
koloniálne jednotky v Afrike (Líbya, Eritrea, Somál
sko a Etiópia). Okrem toho bolo v roku 1916 takmer 
21 500 kusov týchto zbraní zaslaných z Talianska 
do cárskeho Ruska. Pušky Vetterli-Vitali M1870/87 
a M1870/87/15 v značnom množstve využívali aj 
československí legionári bojujúci v rámci 1. svetovej 
vojny po boku talianskej armády. Z výzbroje talian
skej armády boli napokon definitívne stiahnuté až 
v roku 1941.
Puška znázornená na obrázku bola pod výrobným 
číslom M03788, vyprodukovaná ešte v roku 1881 
v Brescii, pričom do zbierok vojenského múzea vo 
Svidníku bola prijatá dňa 12. mája 1994 prevodom 
z vtedajšieho Historického ústavu Armády Českej 
republiky v Prahe. Ide pritom o jediný kus tejto pô
vodne jednoranovej zadovky s aplikovaným opa
kovacím systémom, ktorá v zbierkach svidníckeho 
múzea, ako jeden z jeho najvzácnejších predmetov, 
reprezentuje aj menej používanú výzbroj českoslo
venských legionárov bojujúcich v 1. svetovej vojne 
po boku talianskej armády.

P. Holík

6,5-MM TALIANSKA PĚCHOTNÁ PUŠKA 
MANNLICHER-CARCANO МШ
Koncom 19. storočia mala talianska armáda vo vý
zbroji zavedené ako hlavné zbrane pechoty pušky 
Vetterli-Vitali M1870 a M1870/87. Jednalo sa o kva-
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litné zbrane, ktoré používali náboje kalibru 10,35 x 
47 mmR, plnené čiernym prachom. S príchodom 
streliva na bezdymový prach však tieto pušky rýchlo



zastarali, pričom v talianskych zbro
jovkách sa tak naplno rozbehli práce 
na novej konštrukcii opakovačky. Tá 
mala podľa požiadaviek armády dis
ponovať otočno-posuvným záverom 
a stredovou nábojovou schránkou pl
nenou pomocou kovových rámčekov 

s nábojmi malého kalibru. Tieto 
požiadavky sa v roku 1891 poda

rilo splniť konštruktérskemu kolek
tívu pod vedením delostreleckého 

dôstojníka, podplukovníka Salvatore 
Carcana (1827 - 1903), hlavného in
žiniera zbrojovky v Turíne. Konštruk
cia jeho opakovacej pušky mala otoč- 
no-posuvný záver, ktorý vychádzal 
z nemeckej konštrukcie Petra Paula 
von Mausera (27.6.1838 - 29.5.1914), 
so stredovou nábojovou schránkou, 

plnenou celokovovými nábojovými 
symetrickými rámčekmi, s kapacitou 

šesť nábojov, vychádzajúcou z kon
štrukcie Ferdinanda Rittera von Man- 
nlichera (30.1.1848 - 20.1.1904). Ten 
si ju nechal patentovať, preto sa nová 
talianska konštrukcia označovala ako 
puška Mannlicher-Carcano M1891, 
hoci do výzbroje talianskej armá
dy bola oficiálne zavedená dňa 29. 

marca 1892 pod označením Fucile 
Modello 1891. Hlaveň tejto no 
vej pušky bola kalibrovaná pre 
použitie nového náboja kalibru 
6,5 x 52 mm Mannlicher-Car
cano. Od základného modelu 
pechotnej pušky bola následne 

odvodená aj jazdecká karabína, 
vybavená sklopným bodákom 
(Moschetto Mo. 91 de Cavalle- 
ria), a puška pre špeciálne jed
notky (Moschetto per Trup- 

pe Speciali Mo. 91). S tý
mito puškami ako hlav

nými zbraňami pechoty 
vstúpilo Taliansko do 1. 
svetovej vojny, pričom

sa, prirodzene, stali aj hlavnou pěchotnou zbraňou 
československých legionárov bojujúcich v radoch 
talianskej armády. Následne v medzivojnovom 
období najskôr postupne vznikli ďalšie dva nové 
varianty pěchotných pušiek Mannlicher-Carcano 
M1891 pod označením M1891/24 a M1891/28 spo
lu s karabínou pod označením M1891/28. Neskôr 
po vyvinutí nového náboja kalibru 7,35 x 52 mm 
Mannlicher-Carcano v roku 1938 bola do výzbroje 
armády prijatá nová modifikovaná verzia pechotnej 
pušky M1891 so skrátenou hlavňou pod označením 
M1938. Spolu s ňou bola do výzbroje prijatá aj nová 
karabína s označením M1891/38, pričom v priebe
hu 2. svetovej vojny boli práve od týchto karabín 
odvodené pušky s dlhšou hlavňou pod označením 
M1891/41. Po kapitulácii Talianska sa veľké množ
stvo pušiek a karabín Mannlicher-Carcano v rôz
nych verziách dostalo do rúk Nemecka, s tým, že 
boli zaradené predovšetkým do výzbroje jednotiek 
Volkssturmu. V Taliansku sa tieto zbrane v rámci 
armády používali do roku 1959, keď boli nahradené 
britskými puškami Lee-Enfield, resp. americkými 
puškami Ml Garand. Veľké množstvo ich bolo po
tom vyvezené na americký kontinent, kde sa predá
vali najmä ako lovecké a športové zbrane. Dovedna 
bolo v talianskych zbrojovkách vyrobených vyše 
3 500 000 kusov týchto pušiek a karabín vo všetkých 
verziách. Zaujímavosťou je, že pěchotnou puškou 
Mannlicher-Carcano M1891/38 so sériovým číslom 
C2766 bol podľa oficiálnej verzie vyšetrovateľov za
strelený americký prezident John Fitzgerald Kenne
dy (29.5.1917 - 22.11.1963) atentátnikom Lee Har- 
veym Oswaldom (18.10.1939 - 24.11.1963).
Puška znázornená na obrázku bola pod výrobným 
číslom IK8078 vyprodukovaná v roku 1899 v zbro
jovke Terni, pričom do zbierok vojenského múzea 
vo Svidníku bola prijatá dňa 12. mája 1994 prevo
dom z vtedajšieho Historického ústavu Armády 
Českej republiky v Prahe. Ide pritom o jediný kus 
tejto kvalitnej zbrane, ktorá v zbierkach svidnícke- 
ho múzea ako jedna z jeho najvzácnejších predme
tov reprezentuje výzbroj československých legioná
rov bojujúcich v 1. svetovej vojne po boku talianskej 
armády.

P. Holík
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REPLIKA BOJOVEJ ZÄSTAVY 39. ČESKOSLOVENSKÉHO 
STRELECKÉHO PLUKU VÝZVEDNÉHO

i

Tretím centrom československé 
ho zahraničného odboja počas 
1. svetovej vojny bolo Taliansko, 
kde počas vojny pôsobilo takmer 
20 000 Čechov a Slovákov. Prví 
dobrovoľníci českej a slovenskej 
národnosti pôsobili už v rokoch 
1916 - 1917 pri spravodajskej 
službe talianskej armády. Hoci 
ich zásluhy v prospech Talian
ska neboli zanedbateľné, mnohí 
z nich napriek tomu skončili v za
jateckých táboroch. V niektorých 
z nich, najmä v táboroch Sala 
Consilina, Polia a Casagione sa 
vpriebehu jari 1918 vytvorili dob
rovoľnícke výzvedné oddiely, tzv. 
repatri esploratori. Aj vďaka ich 
činnosti podporenej diplomaciou 
M. R. Štefánika bola 21. apríla 1918 
v Ríme podpísaná zmluva medzi talianskou vládou 
s Československou národnou radou, ktorá definitív
ne uznala vznik československej autonómnej armády 
v Taliansku. Na jej čele stál generál Andrea Graziani. 
Na jar 1918 tak boli v regióne Umbria sformované štyri 
československé strelecké pluky, ktoré boli súčasťou 1. 
československej divízie. Po sformovaní všetkých jedno
tiek dosiahla divízia v júni 1918 počet 15 680 vojakov. 
V priebehu júla došlo k jej reorganizácii a prečíslovaniu 
na 6. divíziu, ktorej boli podriadené 31. až 34. strelecký 
a 6. delostrelecký pluk. Postupne vznikali pri všetkých 
talianskych formáciách aj výzvedné roty českosloven
ských prieskumníkov. Títo československí výzvedčíci 
boli následne 25. septembra 1918 formálne zaradení do 
výzvedného pluku s deviatimi rotami, ktorý niesol ozna
čenie 39. Reggimento Esplatori Czecho-Slovacco a bol 
zaradený do 7. divízie. 39. československý strelecký pluk 
Výzvedný možno považovať za najskúsenejšiu jednotku 
zboru talianskej légie, ktorého jednotlivé roty pôsobili 
po celom taliansko-rakúskom fronte od švajčiarskych 
hraníc od hory Ortler až po dolný tok Piavy ústiacej do

Jad
ranského mora. Svoju
úlohu neskôr významne plnili aj pri formovaní 
armády nového Československa. Hoci sa výstrojom 
neveľmi líšili od ostatných československých jednotiek 
v Taliansku, ich hlavným poznávacím znamením boli 
klobúky talianskych horských jednotiek a symbolický 
útočný nôž - pugnale.
Presun celého armádneho zboru z Talianska do no- 
vovzniknutého Československa sa začal koncom roka 
1918. Predtým, 8. decembra 1918, sa v Pádové konala 
velká slávnosť za účasti T. G. Masaryka, kde vojaci zlo
žili sľub vernosti Československej republike a zároveň 
si prevzali plukovné zástavy. Po príchode do vlasti sa po 
krátkom sústredení v Českých Budejoviciach odobrali 
na Slovensko a 20. januára 1919 dokončili obsadzova
nie územia pozdĺž hraníc s Maďarskom. V rámci uni
fikácie československej brannej moci bol pluk k 1. ok
tóbru 1920 na základe výnosu MNO čj. 5.700-org.l919 
zlúčený s domácim 72. peším plukom do Pešieho pluku 
39 s veliteľstvom v Dunajskej Strede, od novembra 1920 
v Bratislave. Na základe dekrétu prezidenta si ponechal



pluk aj čestný názov „Výzvedný“, ktorý bol v apríli 1931 
doplnený na „Výzvedný generála Grazianiho“. Pluk až 
do roku 1939 používal bojovú zástavu svojho legio
nárskeho predchodcu. Od roku 1926 však prebiehala 
slávnostná výmena pôvodných legionárskych zástav za 
ich kópie, Pešiemu pluku 39 bola slávnostne udelená

28. októbra 1931 mestom Bratislava a zároveň bola 
dekorovaná Vojnovým krížom 1914 - 1918. Originál 
i jeho kópia sú uložené vo VHÚ Praha. Replika, kto
rá bola vyrobená pre múzejné účely, bola zaradená do 
zbierok VHM Piešťany v roku 2010.

V. Jurková

ROVNOŠATA ČESKOSLOVENSKÉHO 
LEGIONÁRA V
Príslušníci československých légií v Taliansku pou
žívali rovnošaty talianskej armády (poľnú rovnoša
tu vzor 1909). Podľa vzoru talianskej armády boli 
zriadené aj útočné jednotky českosloven
ských légií, tzv. arditov, ktoré mali špeci
fický výstroj líšiaci sa od štandardných ^ 
peších jednotiek. Československí legio
nári sa od príslušníkov talianskej armá
dy odlišovali v detailoch. Išlo napríklad 
o rozlišovacie označenie, bielo-červenú 
bikolóru na golieri a pozmenené hod
nostné označenie na rukáve. V no
vembri roku 1918 bola zavedená nová 
rovnošata, v ktorej sa mali českoslo
venskí legionári vracať do obnove
ného štátu. Po návrate légií z Talian
ska na Slovensko v roku 1919 sa ich 
jednotky začali odlišovať svojimi uni
formami. Po prvýkrát sa v 3. prápore 
33. streleckého pluku objavili vo veľ
kom množstve prešité rovnošaty a čias
točne aj nové rovnošaty, odlišné od štan
dardných uniforiem príslušníkov pechoty 
a jazdectva. Rovnošata bola upravená na 
spôsob rovnošaty, akú nosili útočné oddiely 
arditov. Na prednej strane goliera boli našité 
výložky červeno-bielej farby, hodnostné označe
nie nosili na rukávoch, a v heraldickom štítku boli 
písmena ČS a číslo pluku. Na hlave nosili alpský klo
búk s perom, ktorý mal na prednej strane našitého 
čierneho sokola. V Centrálnej expozícii Vojenské
ho historického múzea vo Svidníku, ktorá nesie ná
zov Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 - 1945, 
môžu návštevníci obdivovať rovnošatu Slováka Jo-

Kudláča, ktorý bojoval v 1. sveto- 
vojne v československých légiách 

v Taliansku a zaslúžil sa tak 
o vznik Československa. 

Rovnošatu, ktorá je 
súčasťou zbierkového 
fondu Vojenského 
historického mú
zea Piešťany, získalo 
vtedajšie Dukelské 
múzeum vo Svidní

ku z pozostalosti Jo
zefa Kudláča v roku 
1976. Ide o rovnoša
tu poddôstojníka 33. 
československého 

№. streleckého pluku 
československého 
zahraničného voj

ska v Taliansku. Rov
nošata pozostáva z klobúka, 
blúzy a nohavíc sivozelenej 
farby (tmavší odtieň). Tzv. 
alpský klobúk s perom má 
na prednej strane našité

ho čierneho sokola, a na 
boku má osadený legi
onársky čiapkový od- 

' znak, symbol česko
slovenského odboja 
v čase 1. svetovej 
vojny. Na pred

nej časti goliera 
blúzy sú našité
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výložky červeno-bielej farby. Na rukáve blúzy je hod
nostné označenie, a v heraldickom štítku umiestnené 
písmená ČS a číslo 33, ktoré označuje číslo pluku. 
Jozef Kudláč sa narodil v roku 1896 vo Svätom Krí
ži nad Váhom, v súčasnosti Považany, v okrese Nové 
Mesto nad Váhom. Bol roľníkom a do služby c. a k. 
armády nastúpil v júli 1915 v Bratislave ako pešiak 
k 72. pešiemu pluku. Od 24. mája 1918 pôsobil v 33. 
pluku československého vojska v Taliansku. Bol súčas
ťou čestnej stráže pri pohrebe generála M. R. Štefáni

ka, ktorý sa uskutočnil 11. mája 1919 a v legionárskej 
rovnošate sa spolu s ostatnými legionármi zúčastňoval 
každoročne aj na ďalších pietnych aktoch pri hrobe M. 
R. Štefánika. V medzivojnovom období pracoval se
dem rokov v obci Dlhoňa (okres Svidník) ako financ, 
a neskôr sa s rodinou presťahoval do obce Sokolovce 
(okres Piešťany). Obyvatelia Sokoloviec si spomínali, 
ako sa každú nedeľu vo svojej legionárskej rovnošate 
prechádzal po obci, vyhrávajúc pri tom na heligónke.

G. Blaško

REPLIKA BOMBARDOVACIEHO LIETAD 
CAPRONI CA.33

Do zbierok VHM Piešťany v roku 2004 pribudol pred
met, ktorý, hoci je len replikou, je zaujímavý nielen 
svojou konštrukciou, ale aj svojou históriou. Tú mož
no dokonca sledovať v dvoch rovinách. Prvou je vlast
ná história repliky bombardovacieho lietadla Capro
ni Ca.33, ktorá je v súčasnosti vystavená v odletovej 
hale Letiska M. R. Štefánika a je jednou z troch replík 
lietadiel typu Caproni vo svete. Jedna replika lietadla 
Caproni Ca.36 s imatrikulačným číslom 23 174, vyro
bená v Taliansku ešte po 1. svetovej vojne, jé umiest
nená v Historickom vojenskom leteckom múzeu Vig- 
na di Valle pri Ríme, druhá replika, vyrobená v roku 
1925 v USA s imatrikulačným číslom 2581, sa nachá
dza v Múzeu USAF Dayton Ohio v USA, tretia replika

lietadla 
Caproni 
Ca.33 je súčasťou zbierok VHM.
Myšlienka vzniku repliky tohto lietadla pochádza 
ešte z 80. rokov minulého storočia. Za realizáciou 
stojí konštruktér Rastislav Ferlica, pod ktorého vede
ním sa začali práce v Leteckých opravovniach v roku 
1994. Vedúcim realizačného tímu sa v roku 1996 stal 
známy letecký akrobat Pavol Cičo, po jeho tragickej 
smrti Ján Opatovský. Práce na lietadle boli ukonče
né v roku 2004, keď bolo zaradené aj do zbierkového 
fondu VHM Piešťany, no verejnosti bola ešte nedo
končená replika predstavená už 2. mája 2003 v Letec
kých opravovniach v Trenčíne. Náklady na výrobu



tejto repliky sa vyšplhali až do výšky takmer 900 000 
eur.
Druhou rovinou je história lietadla, ktorého je pres
nou replikou. História lietadiel Caproni je úzko spätá 
s ich konštruktérom, Talianom Giovanim Capronim, 
ktorý ešte v roku 1913 ukončil projekt bombardova
cieho lietadla s troma rotačnými motormi Gnome. 
Po niekoľkých ďalších prototypoch bolo na prelome 
rokov 1916 - 1917 vyrobené aj prvé lietadlo Ca.3 
(Ca.450hp, Ca.33), ktoré bolo neskôr zaradené do vý
zbroje armád Talianska, Francúzska, Anglicka i USA. 
Tieto bombardéry sa vyrábali ako v Taliansku, tak 
i licenčné v USA. V prípade tejto repliky ide o pres
nú kópiu lietadla s imatrikulačným číslom 11 495, 
na ktorom absolvoval svoj posledný let z talianske
ho letiska Campo Formido pri Udine generál Milan 
Rastislav Štefánik. Lietadlo však do vlasti nedoletelo, 
4. mája 1919 pri Ivanke pri Dunaji lietadlo havarovalo 
a celá posádka zahynula. Pád lietadla, ktorého posád
ku tvoril aj slovenský rodák z Košarísk, vyšetrovala 
talianska strana, ktorá dospela k záveru, že sa pravde
podobne jednalo o poruchu na motore. Druhou mož
nosťou bola chyba pilota, ktorý sa snažil pre zlý stav 
pristávacej plochy opakovať pristávací okruh, pričom

lietadlo stratilo vztlak a zrútilo sa s fatálnymi násled
kami. Po ukončení vyšetrovania vzniklo ešte mnoho 
teórií a konšpiračných téz o tejto nehode, ktoré však 
už boli s odstupom času dávno vyvrátené.
Z odborného hľadiska sa jedná o ťažké bombardo
vacie, trojmotorové, dvojplošné lietadlo s motormi 
Issotta Franschini V4B so stredovou kabínou a boč
nými trupmi, ktoré bolo určené na ničenie živej sily 
a pozemných cieľov zhadzovaním mín a bômb. Jeho 
posádku tvorili štyria členovia obsluhy. V prednej 
časti je sedadlo pre strelca - navigátora, za ním sú dve 
sedadlá pre pilotov a vzadu, za palivovými nádržami, 
je miesto pre mechanika - strelca. Výzbroj tvorili dva 
6,5-mm alebo 7,7-mrn guľomety FIAT-Revell s bom
bami, ktoré boli zavesené pod strednou kabínou. Lie
tadlá Caproni boli medzi prvými lietadlami, ktoré 
boli vybavené profesionálnym bombardovacím za
riadením a ktoré neskôr udali smer vývoja konštruk
cii moderných lietadiel. Lietadlo má celodrevenú 
konštrukciu, ktorá je potiahnutá leteckým plátnom. 
Dva motory sú umiestnené v prednej časti bočných 
trupov, tretí motor, ktorý je určený na pohon tlačnej 
vrtule, je umiestnený v zadnej časti strednej kabíny.

R. Hattala

ČESKOSLOVENSKÁ MEDAILA
_ „/y m_____ .__

Československá verzia medaily vychádza z pô
vodnej Medzispojeneckej víťaznej medaily 
(Médaile interallieé de la Victorie), ktorá bola 
spoločou pamätnou medailou krajín, ktoré sa 
zúčastnili 1. svetovej vojny na strane Trojdohody. 
Prvýkrát s myšlienkou medzinárodnej vojenskej 
medaily prišiel zástupca francúzskej poslanec
kej snemovne Maurice Bouilloux - Lafont ešte 
na konci vojny, jeho návrh však nebol úspešný. 
Druhýkrát túto otázku otvoril na Mierovej kon
ferencii v Paríži hlavný veliteľ spojeneckých 
maršal Ferdinand Foch. Jeho návrh bol 
a rozhodnutím mierovej konferencie zo dňa 24 
nuára 1919 bola zriadená spojenecká Medaila Ví 
ťazstva. Najvyššia rada spojencov sa uzniesla na 
základných pravidlách, avšak jednotlivé krajiny 
mali mať istú mieru slobody pri jej samotnej 
realizácii. Medzi spoločné znaky,
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všetky krajiny, boli rovnaká stuha, rovnaký materiál 
medaily (bronz) a rovnaký priemer (36 mm). Súčas
ne musela byť na lícnej strane znázornená okrídlená 
postava víťazstva a nápis na reverze „La grande gue
rre pour civilization 1914 - 1919“ v národných jazy
koch. Tieto medaily boli postupne vydávané okrem 
Francúzska aj v Belgicku, Juhoafrickej republike, 
Brazílii, na Kube, v USA, Veľkej Británii, Grécku, 
Taliansku, Japonsku, Poľsku, Portugalsku, Rumun
sku, Siame a aj v Československu. Pre Čechoslová- 
kov mala byť medaila istým mementom - symbolom 
účasti Čechoslovákov vo svetovej vojne v rokoch 
1914 - 1918 po boku spojencov.
Československá verzia medaily bola legalizovaná 
zákonom č. 243/1920 zo dňa 10. apríla 1920, ktorá 
bola neskôr doplnená stanovami zo dňa 13. februára 
1922. Bola udeľovaná všetkým dobrovoľníkom, ktorí 
sa bez nátlaku alebo bez rozkazu prihlásili do čes
koslovenskej zahraničnej armády pred 28. októbrom 
1918 a boli do nej zaradení najneskôr do 11. novem
bra 1918. Autorom výtvarného návrhu českosloven-

TÁBOROVÍ PLATIDLÁ
V roku 1914 sa rozpútal jeden z najväčších vojen
ských konfliktov, ktorý navždy pozmenil mapu Eu
rópy. Do 1. svetovej vojny sa postupne zapojilo viac 
ako 30 štátov a zmobilizovaných bolo viac ako 20 
miliónov vojakov. Z tohto obrovského počtu voja
kov sa mnohí domov nevrátili - mnohí zahynuli 
alebo sa dostali do zajatia. Práve druhá spomínaná 
možnosť so sebou priniesla vznik nového spolo
čenského fenoménu - vzniku masového zajatectva. 
Počas rokov 1914 - 1918 padlo do zajatia najme
nej 7 miliónov vojakov (niektorí autori odhadujú 
až 8 - 9 miliónov), pričom väčšina sa spájala s búr
livejšie prebiehajúcim východným frontom. Vý
sledkom bolo mnoho zajatých ruských a srbských 
vojakov, ktorí sa do rakúsko-uhorského zajatia 
dostali už v prvých mesiacoch vojny. Spolu sa do 
rakúsko-uhorského zajatia dostalo počas štyroch 
rokov trvajúcej totálnej vojny približne 1 166 682 až 
1 860 516 vojnových zajatcov rôznych národností 
(Rusi, Srbi, Taliani, Čiernohorci, Rumuni, Albánci), 
ktorí boli umiestnení v približne 50 zajateckých tá-

skej verzie bol Otakar Španiel. Vydaných bolo pri
bližne 89 500 kusov. Lícna strana medaily zobrazo
vala, v súlade so stanovami, okrídlenú postavu ženy, 
symbolizujúcu Víťazstvo, ktorá je otočená k ľavému 
okraju, na hlave má nasadenú prilbicu a v pravici 
drží rímsky meč. Obsahom rubovej strany bol v stre
de umiestnený malý štátny znak republiky ohrani
čený medzikružím s nápisom „SVĚTOVÁ VÁLKA / 
ZA CIVILIZACI“ a letopočtom 1914 a 1918.
Do zbierkového fondu VHM Piešťany bolo v rokoch 
1997 - 2002 zaradených sedem medailí, českosloven
skej a belgickej verzie, ktoré boli získané nákupom. 
V roku 1997 bola „zbierka XV - Rady, vyznamena
nia, medaily“ doplnená o československú a begickú 
verziu tejto medaily, ktorá patrila Aloisovi Hégerovi. 
Alois Héger sa narodil 22. októbra 1896 v Hornom 
Růžodole. Pôvodne pracoval ako zámočník. 15. sep
tembra 1916 vstúpil do légií v Rusku, kde počas voj
ny slúžil v 1. československom streleckom pluku.

V. Jurková

boroch a viacerých zariadeniach pre zajatých dôs
tojníkov. Zajatie nepriateľských vojakov malo svoje 
opodstatnenie. Slúžili nielen ako zdroj dôležitých 
informácií, ale tiež ako náhradná pracovná sila. 
Okrem toho malo zajatie súkmeňovcov aj psycho
logický efekt: zajatci boli rukojemníkmi a navyše 
mohli motivovať aj spolubojovníkov zajatcov, aby 
sa tiež neváhali vzdať.
Masové zajatectvo so sebou prinášalo mnohé prob
lémy, ktoré boli riešené aj na medzinárodnej úrov
ni. V tomto kontexte najvypuklejšou problematikou 
bola otázka sociálno-právneho postavenia zajatcov, 
s dôrazom na zlepšenie životných podmienok, lep
šiu hygienu a zdravotnícke zabezpečenie, možnosť 
repatriácie a návratu do vlasti po vojne. Zvláštne 
postavenie akéhosi medzinárodného arbitra zohrá
val Medzinárodný komitét Červeného kríža. 
Rakúsko-uhorské zajatecké tábory podliehali 
pod vojenské veliteľstvá, z ktorých jedno sídlilo aj 
v Bratislave. Vojenské veliteľstvo Bratislava (K. und 
k. Militärskommando Pozsony) spravovalo časť
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dnešného Slovenska, Maďarska i Rakúska, a teda 
aj 10 zajateckých táborov a niekoľko zariadení 
pre dôstojníkov. Na území Slovenska boli pritom 
umiestnené tri veľké tábory v Šamoríne, Dunajskej 
Strede a vo Veľkom Mederi. K 1. januáru 1918 pat
rilo podľa oficiálnych štatistík do kmeňového počtu 
587 890 vojakov a 5 014 dôstojníkov.
Podľa Haagského dohovoru z roku 1907 mohlo byť 
umožnené zajatcom pracovať a vykonávať práce, za

ktoré mohli získať plácu. Táborové pla
tidlá sa ako špeciálne zámenné prostried
ky vydávali od roku 1916 vo všetkých 
zajateckých táboroch na území Rakúsko- 

Uhorska. V zbierkach 
Vojenského historické
ho múzea v Piešťanoch 
sa nachádza 10 kusov 
platidiel z rôznych za
jateckých táborov, ktoré 

získalo múzeum darom 
a kúpou. 5 kusov v no- 
mináloch 10, 20 a 50 
halierov, 1 a 5 korún po
chádzajú zo zajatecké

ho tábora Brunn am Gebirge. Po 
jednom kuse sa v zbierke „Rôzny 
múzejný materiál“ nachádza pou
kážka v hodnote 5 korún z tábora 
v Šamoríne, 1 koruna z tábora Os- 

tffyasszonyfa, 10 halierov z tábora 
v Csót, 20 halierov z tábora Deutsch-Gabel a 2 ko
runy z tábora v Šoproni. Tieto platidlá sa vydávali 
od roku 1917 len pre konkrétny tábor, boli tlačené 
na obyčajnom papieri v tzv. táborovej mene (spra
vidla kopírovalo menu daného štátu), bez akýchkoľ
vek ochranných prvkov. Táborové platidlá navrho
vali zväčša dôstojníci alebo ašpiranti na dôchodku, 
vzorky neskôr archivovalo ministerstvo vnútra.

V. Jurková

7,65-MM NEMECKÁ PIŠTOĽ ORTCIES
Z konštrukčného hľadiska sa táto zbraň radila medzi 
jednu z vôbec prvých moderných samonabíjacích, 
poloautomatických pištolí, ktoré sa predovšetkým 
pre potreby civilného trhu začali v Nemecku vyrábať 
bezprostredne po ukončení 1. svetovej vojny. V tom
to období sa vyznačovala predovšetkým moderne, 
ba až nadčasovo spracovaným dizajnom v spojení 
s vysoko kvalitnou a pomerne vyváženou robustnou 
konštrukciou, ktorá veľmi dobre odolávala nečisto
tám a nepriaznivým podmienkam, pričom takmer 
všetky jej kovové súčiastky boli veľmi jemne opraco
vané a výborne do seba zapadali, čo zase zaručovalo

jej vysokú spoľahlivosť a bezproblémovú funkčnosť. 
Preto nebolo prekvapujúce, že čoskoro po objavení 
sa na trhu si aj vzhľadom na svoju relatívne nízku 
cenu v pomere ku kvalite získala veľkú popularitu, 
najmä medzi súťažnými strelcami. Tomu nasvedčo
vala aj tá skutočnosť, že napr. v roku 1921 viac ako 
70 percent víťazov jednotlivých hlavných streleckých 
súťaží v Nemecku dosiahlo svoj úspech práve s tou
to vynikajúcou a presnou zbraňou, pričom taktiež 
nechýbala ani v rukách víťaza celonárodného nemec
kého streleckého šampionátu, ktorý sa uskutočnil 26. 
septembra 1921 v meste Halensee. Nebolo preto opäť
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prekvapením, že táto pištoľ 
sa čoskoro začala vyvážať 
aj na americký kontinent, 
predovšetkým do USA, kde 
si taktiež veľmi rýchlo získala veľkú po
pularitu. Hoci bola táto zbraň primárne určená pre 
civilný trh, tak svoje uplatnenie si, prirodzene, našla 
aj v armádnom a policajnom prostredí, keď ňou boli 
v priebehu 2. svetovej vojny vyzbrojené viaceré tylové 
jednotky nemeckého Wehrmachtu a polície, pričom 
v menšom množstve ju v tomto období používali aj 
príslušníci fínskych väzenských orgánov. Okrem toho 
ju ešte v medzivojnovom období používala vo výzbro
ji (až do zavedenia pištole vzor 24) ako jednu z mno
hých pištolí aj československá armáda. Jej autorom 
bol továrník Heinrich Ortgies (1870 - 1937), ktorý 
kompletne vypracoval jej konštrukčný návrh inšpi
rovaný belgickou pištoľou Browning model 1910 ešte 
v priebehu 1. svetovej vojny (1916) počas svojho po
bytu v belgickom meste Liége, pričom si ho aj dňa 
12. septembra 1916 nechal patentovať. Následne po 
skončení vojny odišiel do nemeckého Erfurtu, kde 
si v roku 1919 založil vlastnú továreň pod názvom 
Ortgies & Co. Erfurt, kde sa aj začala sériová výroba 
jeho vlastnej zbrane, pričom do roku 1921 sa tu po
darilo vyprodukovať vyše 15 000 kusov. Avšak v prie
behu roka 1921 nedokázala už továreň v Erfurte po
krývať rastúci dopyt po tejto pištoli, preto sa Hein
rich Ortgies rozhodol výhodne predať patent na jej 
výrobu spolu so strojovým vybavením svojej továr
ne spoločnosti Deutsche Werke Aktiengesellschaft 
Berlin. Niekdajšia Ortgiesova továreň sa tak vzápätí 
premenovala na Deutsche Werke Aktiengesellschaft 
Erfurt, pričom sériová výroba jej hlavného artikla 
najskôr iba kontinuálne pokračovala, avšak čoskoro

bola popri dominant
nej výrobe štandard
nej pištole pre použitie 
náboja kalibru 7,65 x 17 
mm Browning (obľúbený 
najmä medzi súťažný
mi strelcami) a pištole 
pre použitie náboja ka
libru 6,35 x 16 mm Browning, rozšírená aj o výrobu 
takmer identických zbraní pre použitie náboja kalibru 
9x17 mm Browning Kurz. Celkovo prebiehala sério
vá výroba tejto zbrane až do roku 1924, keď bola ofi
ciálne ukončená s celkovým počtom vyše 460 000 ku
sov, avšak jej niekoľko sérií určených pre export bolo 
vyprodukovaných ešte aj v 30. rokoch 20. storočia. 
Pištoľ znázornená na obrázku bola pod výrobným 
číslom 196 223 vyprodukovaná v období rokov 1920 
- 1924 vo vyššie spomínanej nemeckej firme Deut
sche Werke Aktiengesellschaft v Erfurte, pričom do 
zbierok vojenského múzea vo Svidníku bola prijatá 
dňa 28. decembra 1981 kúpou od súkromnej osoby. 
Jedná sa pritom o jediný kus tejto mimoriadne kva
litnej a presnej zbrane evidovaný v zbierkach svid- 
níckeho múzea, ktorý je tak z tohto pohľadu spolu 
s niektorými ďalšími exemplármi právom považova
ný za jeden z tých jeho vzácnejších predmetov.

P. Holík

ŠTEFÁNIKOV RAD SOKOLA
Demokratické Československo sa veľmi rýchlo po 
svojom vzniku muselo vyrovnať s „dedičstvom“ Ra- 
kúsko-Uhorska a to aj v podobe symbolov, šľach
tických titulov či vojenských vyznamenaní. Medzi 
prvé právne akty patril zákon č. 61/1918 Zb. zo dňa 
10. decembra 1918, ktorým boli všetky tieto „výdo
bytky“ monarchie zrušené. Po prijatí zákona sa však

čoskoro ukázalo, že v slede udalostí sa pozabudlo na 
vyznamenania, ktorými boli dekorovaní príslušníci 
československého zahraničného vojska a pritom sa na 
ne rovnako vzťahoval zákon o ich zrušení. Preto už 
10. apríla 1920 bol prijatý nový zákon č. 243/1920 Zb., 
v ktorom boli vyšpecifikované vyznamenania, ktoré 
boli povolené ako pamiatka bojov za slobodu čes-
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koslovenského národa alebo za 
zásluhy o vznik Československa.
Medzi prvé československé vy
znamenania, ktoré vznikli s cieľom 
odmeniť zásluhy o budovanie slobod
ného Československa, bol Rad Sokola.
Jeho zriadenie navrhol sám generál 
Milan Rastislav Štefánik ešte v septem
bri 1918 počas inšpekcie českosloven
ských légií v Rusku. Sám stál dokonca 
aj za jeho výtvarným návrhom, návrh 
stuhy zabezpečil Vojtech Preissig. Na 
základe tohto návrhu zriadila Česko
slovenská národná rada vyznamenanie, 
ktoré sa neoficiálne nazýva aj Rad Štefánika. 
Základnou myšlienkou bolo založenie a udeľova
nie radu, ktorým mohol byť vyznamenaný každý 
vojak bez ohľadu na jeho hodnosť.
Podľa pôvodnej koncepcie mal Štefan i 
kov Rad Sokola tri triedy, neskôr sa ich 
počet rozšíril na päť. Jeho realizácia 
však nakoniec nikdy nebola dokon
čená, takže v konečnom dôsledku sa 
rozoznáva len jedna trieda s dvoma 
skupinami - vojenskou a civilnou.
Prvá trieda pôvodného návrhu bola 
pomenovaná Rad M. R. Štefánika Sokol 
s mečmi. Druhou triedou mal byť Rad M. R. 
Štefánika Sokol s hviezdou na stuhe. Tretia trieda, 
Rad M. R. Štefánika Za zásluhy, nebola realizovaná. 
Rad sa nosil na ľavej strane pŕs .spolu s ostatnými vy
znamenaniami.
Sám Štefánik objednal výrobu prvých kusov v Tokiu

a udelil ich po svojom 
príchode do Vladivosto- 

ku 17. novembra 1918. Po 
svojom návrate do Paríža sa 
spolupodieľal na vypracovaní 
stanov, ktoré boli zverejnené 
na jar 1919.
Zákonom č. 243/1920 Zb. bol 
tento rad legalizovaný ako 
čestný odznak pre českoslo
venskú armádu v Rusku a na 
Sibíri. Verziu s mečmi dostá
vali vojaci, ktorí sa priamo zú

častnili bojov, verziu bez mečov 
vali vojaci, ktorí sa podieľali na 
a zabezpečení vojsk. Do konca 
nbra 1919 bolo udelených 287 
^znamenaní s mečmi, 86 bez 

mečov s hviezdou na stuhe 
a 21 vyznamenaní bez mečov 

i hviezdy (hviezda udelená 
za pochvalu). Okrem tokij
ského vydania sú známe 
aj vydania pražské z roku 
1920 a pražské z roku 1945. 

Do zbierok VHM Piešťany 
sa v roku 2000 podarilo kú

pou získať práve tokijské vydanie 
radu bez mečov s hviezdičkou. Žiaľ, 

vzhľadom na to, že sa predaj realizoval s právnickou 
osobou (starožitníctvom), nie je možné dohľadať pô
vodného vlastníka radu.

V. Jurková

7,65-MM ČESKOSLOVENSKÁ PIŠTOĽ PRAGA1919
Táto zbraň predstavuje jednu z vôbec prvých čes
koslovenských samonabíjacích, poloautomatických, 
sériovo vyrábaných pištolí, ktoré boli po rozpade 
rakúsko-uhorskej monarchie zavedené do výzbro
je novovybudovanej československej armády. Prá
ce, ktoré prebiehali na jej vývoji, sú bezprostredne 
spojené s menom jedného z najvýznamnejších čes
koslovenských zbrojných konštruktérov, Václavom 
Holkom (24.9.1886- 13.12.1954), ktorý od začiatku

januára 1918 do konca marca 1925 pôsobil v kon- 
štruktérskej dielni Zbrojovky Praga v Prahe - Vr- 
šoviciach.
Krátko po vzniku Československej republiky poci
ťovala československá armáda okrem iného aj akút
ny nedostatok pištolí. Na území Československa sa 
síce po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie na
chádzal istý počet prevažne 9-mm rakúsko-uhor- 
ských armádnych pištolí Steyr M1912, tie však ani



zďaleka nemohli pokryť po
treby armády. Ako krátkodobé 
východisko z tohto stavu núdze sa síce 
ponúkali nákupy zbraní od zahraničných 
zbrojoviek, avšak z dlhodobého hľadiska 
by sa jednalo o neefektívne a ekonomicky nie 
veľmi výhodné riešenie. Práve z tohto dôvodu dá
vali predstavitelia armády prednosť českosloven
ským zbrojovkám. Tie v tomto smere nezaváhali, 
pričom ako prvá sa ozvala práve Zbrojovka Praga. 
Tá už v priebehu jari 1919 ponúkla armáde svoju 
pištoľ Praga, skonštruovanú pre použitie náboja ka
libru 7,65 mm Browning. Pôvodne bola táto zbraň, 
skonštruovaná Václavom Holkom, navrhnutá a vy
rábaná pre civilný trh, pričom bola chránená čes
koslovenským patentom s číslom 1328. Ten bol pri
hlásený 14. apríla 1919 pod menom hlavného ko
nateľa zbrojovky Praga, Antonína Novotného. Táto 
pištoľ však vo všeobecnosti nebola odborníkmi zo 
zbrojného odboru československej armády z hľa
diska ergonomie a funkčnosti považovaná za veľmi 
vydarenú, keďže najmä z dôvodu slabšieho techno
logického vybavenia továrenskej dielne Zbrojovky 
Praga bola väčšina jej jednotlivých dielov opraco
vaná iba nahrubo. Zbraň bola navyše veľmi citlivá 
na prach a nečistoty, čím tak veľakrát dochádzalo 
k jej zasekávaniu, pričom pri niektorých exemplá
roch došlo po pár výstreloch dokonca k ich úpl
nému zaseknutiu a poškodeniu. Prevzatie týchto 
pištolí do výzbroje armády tak malo napokon len 
dočasný núdzový charakter, pričom ich nekvali
ta bola nakoniec zdokumentovaná a podložená aj 
velkým množstvom hlásení o ich najrozličnejších 
nedostatkoch od jednotlivých útvarov. Z množstva 
týchto hlásení možno za asi najkurióznejšiu kritiku 
kvality tejto zbrane považovať hlásenie Veliteľstva 2. 
horskej pešej brigády v Spišskej Novej Vsi zo dňa 9. 
februára 1923, kde veliteľ jedného z práporov mjr. 
František Váša opísal prípad poddôstojníka, ktorý 
chcel spáchať samovraždu zastrelením, pričom sa 
mu to podarilo až s piatou pištoľou Praga 1919.

Problém s ne
dostatkom piš
tolí v rámci česko
slovenskej armády 
sa podarilo vyriešiť 
až v roku
bola do jej výzbroje 
zavedená omnoho 
kvalitnejšia 9-mm 
československá pištoľ vzor 24. Zbrojov
ka Praga preto ukončila výrobu pištolí Praga 1919 
v roku 1923 a ich celková produkcia sa zastavila na 
čísle 11 200 kusov. Táto zbraň zároveň predstavova
la výnimku, ktorá v prípade konštruktéra Václava 
Holka potvrdzovala pravidlo o jeho nesmiernom 
talente, ktorý sa naplno prejavil v množstve ním 
navrhnutých a skonštruovaných zbraní, kde vyni
kal napr. ľahký guľomet Praga vzor 24. Ten bol do 
výzbroje československej armády prijatý ako ľahký 
guľomet vzor 26, pričom sa zakrátko stal asi naj
významnejším vývozným artiklom zbrojovky Brno 
a vôbec platformou pre ďalší vývoj zbraní podobné
ho typu vo svetovom meradle.
Pištoľ znázornená na obrázku bola pod výrobným 
číslom 3 799 vyprodukovaná v roku 1920 vo vyš
šie uvedenej Zbrojovke Praga, pričom do zbierok 
vojenského múzea vo Svidníku bola prijatá dňa 15. 
januára 1975 darom od súkromnej osoby. Jedná sa 
pritom o jediný kus tejto neveľmi vydarenej a kva
litnej, avšak vôbec prvej československej pištole, 
evidovaný v zbierkach svidníckeho múzea, ktorý 
je tak z tohto pohľadu spolu s niektorými ďalšími 
exemplármi právom považovaný za jeden z tých 
jeho vzácnejších predmetov.

P. Holík
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KRÍŽ SV. JURAJA
Toto vyznamenanie bolo ofi
ciálne založené dňa 13. februára 
1807 na základe manifestu rus
kého cára Alexandra I. (23.12.1777 
- 1.12.1825). Primárne bolo určené 
pre vyznamenáváme vojakov, poddôs
tojníkov a námorníkov za mimoriad
nu chrabrosť, statočnosť a hrdinstvo 
v boji, pričom odvodené bolo od Radu 
sv. Juraja, ktorý existoval už od roku 
1769, avšak bol určený iba pre dôs
tojníkov armády a námorníctva. Kríž 
sv. Juraja bol pritom prvýkrát udelený 
dňa 2. júna 1807, pričom do roku 1856 
mal iba jeden stupeň. Ten vojaci neoficiálne 
nazývali aj ako piaty stupeň Radu sv. Juraja. Od 
13. februára 1807 do 23. marca 1809 sa toto vy
znamenanie udeľovalo bez číselnej registrácie, 
potom už boli všetky kríže na ľavom a pravom 
vodorovnom ramene reverznej stra
ny označované registračným (vľavo) 
a poradovým (vpravo) číslom, s tým, 
že kompletnú evidenciu viedla radová 
kapitula. Počas vlády cára Alexandra I. 
bolo udelených 46 527 kusov tohto vy
znamenania a následne za vlády cára Mikuláša 
I. (6.7.1796 - 2.3.1855) to bolo ďalších 57 706 
kusov. Dňa 19. marca 1856 sa manifestom cára 
Alexandra II. (29.4.1818 - 13.3.1881) zmenil štatút 
tohto vyznamenania, ktoré tak už bolo rozdelené na 
štyri stupne (stupeň bol vyrazený na reverznej stra
ne spodného ramena kríža). Prvý stupeň bol naj
vyšším stupňom a predstavoval ho zlatý kríž nosený 
na stuhe s mašľou. Druhý stupeň predstavoval zlatý 
kríž nosený na stuhe bez mašle, tretí stupeň tvoril 
strieborný kríž nosený na stuhe s mašľou, a napo
kon štvrtý stupeň tvoril strieborný kríž nosený na 
stuhe bez mašle. Cár Alexander II. zároveň spomí
naným manifestom určil, že jednotlivé kríže sa budú 
skutočne vyrábať zo zlata a striebra, pričom každý 
zo stupňov bude mať svoje vlastné číslovanie. Kríže 
sa pritom vždy nosili na päťuholníkovej stuhe pod
loženej plechom pripevnené na prsiach, pričom sa 
z uniformy nikdy nedávali dole. Stuha bola oran

žovej farby s troma čier
nymi zvislými pruhmi 
(Georgijevská stuha). 
Tieto farby symbo

lizovali vtedajšie prvky 
vojenskej slávy, konkrétne 
oheň a strelný prach, a sú
časne aj farby cárskeho erbu 
znázorňujúceho čierneho 
orla v zlatom poli. Dňa 10. 
augusta 1913 bolo na zákla
de manifestu cára Mikuláša 

II. (18.5.1868 - 17.7.1918) toto 
vyznamenanie oficiálne pričlene

né k Radu sv. Juraja a zároveň bolo 
oficiálne nariadené používať preň ná

zov Kríž sv. Juraja (Георгиевский крест). 
Od tohto istého dátumu sa začína aj jeho 
nové číslovanie, s tým, že naďalej ostalo 

pre každý zo štyroch stupňov sa
mostatné. Od januára 1917 sa už 
samotné kríže prestali vyrábať zo 
zlata a striebra, ktoré boli nahra
dené iba pozláteným, resp. po
striebreným kovom. Po revolúcii 

v roku 1917 sa podľa nariadenia vtedaj
šieho ministra vojny a vojnového námor

níctva Alexandra Fjodoroviča Kerenského 
(22.4.1881 - 11.6.1970) mohol Kríž sv. Juraja na 
návrh jednotky, minimálne velkosti roty, udeliť aj 
statočnému dôstojníkovi. Takýmto spôsobom boli, 
mimochodom, vyznamenaní aj dvaja českosloven
skí legionári, konkrétne generál Radola Gajda (rod
ným menom Rudolf Geidl, 14.2.1892 - 15.4.1948) 
a pplk. Karel Vašátko (13.7.1882 - 10.1.1919). Toto 
vyznamenanie napokon zaniklo spolu s Radom sv. 
Juraja po podpísaní Brestlitovského mieru v marci 
1918, s tým, že obe boli opätovne zriadené až v roku 
1992 po rozpade ZSSR. Zaujímavosťou je, že aj po 
oficiálnom zániku sa Kríž sv. Juraja vyrábal ešte 
v 20. rokoch 20. storočia v Československu, a to 
buď z postriebreného kovu, alebo z bronzu. Tými
to vyznamenaniami tzv. pražského vydania, ktoré 
sa vyrábali bez uvedenia stupňa a bez registračného
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a poradového čísla, boli dekorovaní predovšetkým 
československí legionári, ktorí po revolúcii v Rusku 
bojovali na strane tzv. bielogvardejcov a prejavili mi
moriadnu chrabrosť, statočnosť a hrdinstvo v boji. 
Tieto vyznamenania sa, na rozdiel od ruských, no
sili na štandardnej rovnej voľnej stuhe, zakončenej 
umelecky tvarovanou sponou s dvojitou ihlou.
Kríž znázornený na obrázku predstavuje tzv. praž
ské vydanie, pričom do zbierok vojenského múzea 
vo Svidníku bol prijatý dňa 5. októbra 1973 kúpou

od súkromnej osoby. Ide pritom o jediný kus kríža 
v tomto československom prevedení, ktorý v zbier
kach svidníckeho múzea spolu s jediným krížom 
v originálnom ruskom prevedení reprezentuje toto 
vysoké ruské štátne vyznamenanie udeľované rus
kým vojakom a poddôstojníkom počas vyše dvoch 
storočí, pričom v rokoch 1. svetovej vojny sa jeho 
udelenia dočkali aj mnohí československí legionári 
bojujúci po boku ruskej cárskej armády.

P. Holík

ČESKOSLOVENSKY BODÁK VZOR 24
Konštrukčne vychádzal zo svojho predchodcu, bo
dáka vzor 23, v porovnaní s ním mal čepeľ spolu 
s puzdrom skrátenú o 100 mm. Takto upravená zbraň 
sa používala k štandardnej československej armádnej 
puške vzor 24. Na začiatku 20. rokov 20. storočia sa 
výrobou bodákov v Československu zaoberali tri fir
my: Zbrojovka Praga v Prahe - Vršoviciach, Moravské 
oceliarne a železiarne v Olomouci - Řepčíne a Zbro
jovka Brno. Pre firmy v Prahe a Olomouci to však 
bola len epizodická záležitosť, preto sa v krátkom čase 
Zbrojovka Brno stala monopolným výrobcom nielen 
pušiek, ale aj bodákov pre potreby československej 
armády, a zároveň sa stala aj ich svetoznámym ex
portérom. Od roku 1937 sa časť výroby týchto zbraní 
presunula aj do novovybudovaného pobočného závo
du Zbrojovky Brno v Považskej Bystrici. Ich hlavným 
odberateľom bola prirodzene československá armáda, 
no spočiatku boli zavedené aj do výzbroje žandárstva 
(četnictva) a finančnej stráže. Po rozbití Českosloven
ska a následnom zriadení Protektorátu Čechy a Mo
rava sa výroba týchto zbraní v Brne ukončila. Avšak 
v brnianskom pobočnom závode v Považskej Bystrici 
prebiehala ich výroba ešte v rokoch 1939 - 1941, naj
mä pre potreby rumunskej armády, avšak obmedzené 
množstvo bolo vyprodukované aj pre potreby armá
dy novovzniknutej Slovenskej republiky. Po 15. marci 
1939 zaistil nemecký Wehrmacht na území protekto
rátu viac ako 850 000 kusov bodákov vzor 24. Veľ
ké množstvo z nich bolo modifikovaných podľa ne
meckých bodákov SG 84/98 odstránením záštitného 
krúžku. Takto modifikované zbrane dostali označe
nie SG 24 (t) a ich výroba sa naplno rozbehla v Brne.

Ďalšie zo zaistených bodákov vzor 24, ktoré 
neboli Nemcami modifikované, boli preda
né ich jednotlivým spojencom, najmä Ru
munsku, ktoré už v medzivojnovom období 
vo veľkom nakupovalo od Zbrojovky Brno 
pušky vzor 24. Po skončení 2. svetovej vojny 
sa výroba týchto zbraní v Brne znovu obno
vila a trvala až do roku 1950. Zaujímavos
ťou je, že popri štan
dardných bodákoch sa 
v Zbrojovke Brno pre 
reklamné a komerčné 
účely vyrábali aj ich 
miniatúry, a to v troch 
variantoch vo veľkost
nom pomere 3:5. Ich 
výrobu zaisťovali učni.
Na základe výnosu 
zbrojne-hospodárske- 
ho oddelenia zbrojné
ho odboru Minister
stva národnej obrany 
č. 536735 z júla 1922 
bolo na bodáky vzor 
24 vojenskými zbro
jármi vyrážané popri 
štandardnom výrob
nom a preberacom 
označení aj špeciál
ne označenie v tom
to tvare: číslo útvaru, 
jedno až štvorpísmeno-



vé označenie útvaru a evidenčné číslo 
zbrane. V neskorších rokoch bola povin

nosť takto označovať zbrane zakotvená 
aj v predpise č. D-XIII-3 „Udržování 
a opravy zbroje“. Na jednotlivé bo
dáky boli tieto označenia razené na 
vrchnú časť hlavy ich rukoväte pís
menami a číslami vo velkosti 3 mm. 
Zhodné označenie bolo pritom vy

razené aj na okrúhly štítok, ktorý sa 
pripevnil na pažbu pušky, ku ktorej 

bodák patril. Spôsob tohto značenia 
bol v medzivojnovom Českosloven

sku prevzatý z bývalej rakúsko-uhor- 
skej armády a mal dvojaký význam. 
Jednak tým bola vytvorená precízna 

evidencia zbraní, čím sa možnosť 
ich zámeny znížila na minimum, 
a tiež sa tým umožnilo, aby bodáky 
mohli slúžiť ako jeden z osobných

dokladov vojakov. Podľa predpisov ich totiž vojaci 
mohli odkladať len vo vojenských ubikáciách, v neve
rejných priestoroch, pri športe a pri tanci. V prípade 
kontroly na vychádzke ich tak museli vojaci povinne 
ukázať, pričom ak to bolo potrebné, tak si kontrolný 
orgán mohol poznamenať ich značenie, a previnilcov 
tak bolo možné presne identifikovať.
Bodák znázornený na obrázku bol spolu s puzdrom 
vyrobený v roku 1926 v Zbrojovke Brno, pričom do 
zbierok vojenského múzea vo Svidníku bol prija
tý dňa 15. marca 1969 darom od súkromnej osoby. 
Okrem neho je v zbierkach svidníckeho múzea evi
dovaných ešte ďalších 21 kusov bodákov tohto vzoru, 
ktoré tak spolu s 5 kusmi bodáka SG 24 (t) a 2 kusmi 
bodáka vzor 33 k puškám pre žandárstvo a finančnú 
stráž tvoria v rámci múzea určité zastúpenie týchto 
najmasovejšie vyrábaných československých chlad
ných zbraní do roku 1950.

P. Holík

7,92-MM ČESKOSLOVENSKÁ PECHOM 
PUŠKA VZOR 24 SYSTÉMU MAUSER

Priamymi predchodcami pušky 
vzor 24, ktorá sa vyrábala 

takmer výlučne v brnianskej 
Zbrojovke, boli pušky vzor 
98/22, 23 a 23a, ktoré z kon
štrukčného hľadiska predsta
vovali v podstate adaptáciu 

nemeckej pušky Mauser mo
del 1898. Problémom týchto 
zbraní však bola nemožnosť 
vzájomnej substitúcie jed

notlivých súčiastok, a to 
nielen medzi jednot
livými vzormi navzá

jom, ale aj v rámci 
rovnakého vzoru. 

Táto skutočnosť 
bola spôsobená 

tým, že aj na
priek zavede

nej strojovej výrobe sa ešte stále pomerne veľa, hlavne 
menších súčiastok, vyrábalo ručne, čím, samozrejme, 
nespĺňali presnú toleranciu umožňujúcu ich úplnú 
zameniteľnosť. Tento problém sa podarilo vyriešiť na 
zasadaní výzbrojnej komisie československej armády 
dňa 7. februára 1924, keď bola definitívne stanovená 
jednotná podoba novej pechotnej pušky s úplnou za
meniteľnosťou jednotlivých súčiastok. Táto nová zbraň 
dostala v septembri 1924 označenie ako puška vzor 
24, pričom od svojich predchodkýň (najmä od pušky 
vzor 23 a 23a) sa líšila len v drobných detailoch. Sério
vá výroba tejto zbrane založenej na systéme Mauser sa 
pre potreby armády naplno rozbehla začiatkom roka 
1925 s tým, že takmer kompletné prezbrojenie jed
notlivých útvarov sa podarilo dosiahnuť na jar 1927. 
Cena jednej pušky pritom predstavovala 507 Kč za kus 
(bez bodáka). Do 15. marca 1939 ich bolo pre armá
du dovedna vyrobených 762 000 kusov, s tým, že od 
roku 1937 sa produkcia rozbehla aj v novovybudova
nom pobočnom závode v Považskej Bystrici. Po vzniku



Protektorátu Čechy a Morava sa tieto zbrane v oboch 
závodoch vyrábali aj naďalej, avšak pre potreby ne
meckej armády, do výzbroje ktorej boli zavedené pod 
označenim Gewehr 24(t). Do konca roka 1942 bolo 
pritom dovedna pre potreby Wehrmachtu vyrobených 
330 050 kusov. Po skončení vojny mala českosloven
ská armáda k dispozícii približne 50 000 kusov pušiek 
vzor 23, 23a a 24, ktoré pochádzali z medzivojnovej 
produkcie. S obnovením ich výroby(vzor 24) sa však 
v povojnovom období už nepočítalo, keďže predstavi
telia armády intenzívne hľadali nový typ štandardnej 
pechotnej pušky, a preto sa vyrábali už len bodáky vzor 
24 a nevyhnutne potrebné náhradné diely pre zbrane 
z medzivojnovej produkcie. Zaujímavosťou je, že hoci 
hlavným odberateľom pušiek vzor 24 bola, prirodzene, 
československá armáda, tak celkový súhrn produkcie 
pre export výrazne prevýšil objednávky ministerstva 
národnej obrany. Celkový počet týchto zbraní vyrobe
ných v rôznych prevedeniach podľa požiadaviek jed
notlivých zahraničných zákazníkov totiž podľa firem
ného súhrnu z roku 1942 dosiahol vypustiť 1 290 300 
kusov. Pušky sa pritom vyvážali do Rumunska v poč
te 750 000 kusov, do Číny v počte 195 000 kusov, do 
Bolívie v počte 101 000 kusov, do Turecka, Japonska 
a Španielska po 40 000 kusov, do Iránu a Ekvádora po 
30 000 kusov, do Brazílie a Litvy po 15 000 kusov, do 
Juhoslávie a Kolumbie v počte 10 000 kusov, do Peru

v počte 5 000 kusov, do Uruguaja a Guatemaly po 4 000 
kusov, do Nikaraguy v počte 1 000 kusov a napokon aj 
do Venezuely v počte 300 kusov. Puška vzor 24 pred
stavovala vo svojej dobe, bezpochyby, jeden z najvýraz
nejších symbolov československého vojaka slúžiaceho 
v radoch armády prvej Československej republiky. Jed
nalo sa pritom o československú adaptáciu konštrukcie 
Petra Paula von Mausera (27.6.1838 - 29.5.1914), ktorá 
bola právom považovaná za veľmi modernú a spoľah
livú zbraň, pričom sama osebe predstavovala jednu 
z najlepších adaptácií a modernizácií nemeckej pušky 
Mauser model 1898 vôbec.
Puška znázornená na obrázku bola pod výrobným čís
lom 4072 N4 vyprodukovaná v roku 1937 v Brne pre 
potreby československej armády, pričom do zbierok 
vojenského múzea vo Svidníku bola prijatá dňa 20. 
júla 1984 prevodom z Vojenského útvaru 1217 Mol
dava nad Bodvou. Ide pritom o jeden zo 65 kusov tejto 
mimoriadne kvalitnej zbrane, ktoré v zbierkach svid- 
níckeho múzea reprezentujú nepochybne jednu z naj
úspešnejších, a zrejme aj najexportovanejších opako
vacích pušiek 20. storočia. Okrem 55 exemplárov vy
robených pre československú armádu sa v zbierkach 
múzea nachádza aj 9 kusov určených na export do Ru
munska a 1 kus určený pre Juhosláviu. Zaujímavosťou 
je, že múzeum disponuje aj 3 kusmi pušky vzor 23.

P. Holík

československý hraničný orientačný stĺp
Z HRANIČNÉHO PRIECHODU VO VYŠNOM KOMÁRNIKU
Hraničné stĺpy boli na štátnych hraniciach osádzané 
na základe Zákona č. 245/1921 Zb., ktorý určoval, že 
hranice budú v teréne zreteľne označené prostredníc
tvom hraničných medzníkov a značiek, ktoré by vi
diteľným spôsobom naznačovali miesto prekročenia 
štátnej hranice a vstup na územie suverénneho štátu. 
Hraničné stĺpy sa vyrábali v Štátnych železiarňach 
Podbrezová a znaky k stĺpom v zlievarňach v Hronci, 
autormi boli Josef Havlíček a Bedřich Stefan. Kaž
dý stlp musel byť označený výrobným číslom, ktoré 
bolo vyrazené v jeho strede. Stĺpy sa stali jedným zo 
symbolov Československa. Avšak pri obsadzovaní 
Československa boli tieto stĺpy systematicky ničené,

a preto sa ich do konca 2. svetovej vojny na území 
celého bývalého Československa zachovalo len veľmi 
málo - konkrétne štyri, avšak iba 2 z nich sa zachova
li na svojich pôvodných miestach osadenia. Na území 
dnešnej SR sa zachoval iba tento jediný hraničný stĺp. 
Československý hraničný orientačný stĺp bol vyro
bený v roku 1925 z oceľového plechu a na hranič
nom priechode vo Vyšnom Komárniku bol osadený 
koncom roka 1927. V rozmedzí rokov 1939 - 1945 
boli zo stĺpu odstránené československé štátne znaky, 
ktoré nahradil znak Slovenského štátu. Po roku 1990 
však boli všetky znaky zo stĺpu odstránené, stĺp bol 
natretý nabielo a bez znakov bol až do roku 1993, keď
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na ňom bola umiestnená tabuľka 
so štátnym znakom Slovenskej re
publiky. V roku 2013 bol stĺp z hra
ničného priechodu demontovaný, 
a následne členmi občianskeho 
združenia Spolok histórie colníctva 
a finančnej správy Bratislava kom
pletne zrekonštruovaný. Pri jeho 
obnove boli najskôr mechanickým 
oklepávaním odstránené všetky ná
tery. Následne bol povrch stĺpu pre- 
brúsený na pôvodný kov a natretý 
v odtieňoch bielej, modrej a červe
nej, t. j. rovnakou farbou ako štátne 
znaky, ktoré boli vyrobené podľa 
pôvodného originálu z Múzea col
níctva v Plzni. V priebehu obnovy 
po odstránení farieb na stĺpe bolo

nájdené vyrazené výrobné číslo 18, ktoré potvrdzu
je pravosť tohto stĺpu. Stĺp prežil ťažké boje Karpat- 
sko-duklianskej operácie, o čom svedčí aj množstvo 
priestrelov po guľkách rôznych kalibrov - 9 mm, 7,62 
mm a 7,92 mm, ktoré sa dodnes na tele stĺpu zachova
li. Začiatkom roka 2016 bol tento obnovený originál
ny hraničný orientačný stĺp prevezený do Svidníka, 
kde bol dočasne uložený v depozitáři VHM. Na jeho 
pôvodnom mieste osadenia na hraničnom priecho
de Vyšný Komárnik - Barwinek bola 21. mája 2016 
slávnostne odhalená replika hraničného stĺpu spolu 
s informačnou tabuľou. Obnovený originál hranič
ného stĺpu bol v októbri 2017 osadený v priestoroch 
Centrálnej expozície VHM vo Svidníku. Nachádza sa 
v prvej časti expozície, ktorá dokumentuje vojenské 
dejiny Slovenska v období 1. svetovej vojny a medzi
vojnového Československa (1914 - 1939),

L. Vrabľová

7,92-MM ČESKOSLOVENSKÝ 
ĽAHKÝ GUĽOMET ZB VZOR 26
Po vzniku Československa sa v rámci 
armády dostala do popredia, okrem 
iného, aj otázka zavedenia ľahkých 
guľometov (hmotnosť do 10 kg) do 
jej výzbroje. S reakciou na túto požia
davku prišli v roku 1921 konštrukté
ri Zbrojovky Praga vo Vršoviciach, 
ktorí pod vedením Václava Holka 
(24.9.1886 - 13.12.1954) predstavili 
výzbrojnej komisii MNO prototyp 
ľahkého guľometu Praga. Ten bol 
v nasledujúcom roku podľa požiada
viek MNO postupne zdokonaľovaný. 
Tým vznikli jeho verzie pod označe
ním Praga I., Praga II.A a Praga II.B. 
Práve prototyp Praga II.A sa dňa 15. 
marca 1923 v konkurencii zahra
ničných konštrukcií zúčastnil ofic
iálnej súťaže na nový ľahký guľomet 
pre československú armádu, kde 
obsadil druhé miesto. Súťaž však ne

bola oficiálne ukončená, preto Vác

lav Holek koncom roka 1923 prepracoval prototypy 
Praga II.A a Praga II.B, čím vznikla ich zdokonalená 
verzia pod označením Praga 1-23. Táto konštrukcia sa 
následne dňa 15. marca 1924 zúčastnila v bohatej za
hraničnej konkurencii ďalšej súťaže, v ktorej obsadila, 
podobne ako jej predchodca, druhé miesto. Medzitým 
sa však Václavovi Holkovi podarilo odstrániť jej men
šie nedostatky, čím vznikol nový prototyp pod označe
ním Praga 24. Ten komisia MNO dodatočne vyskúšala 
v novembri 1924, pričom po skúškach bolo rozhodnu
té, že bude oficiálne zavedený do výzbroje českosloven
skej armády. Koncom marca 1925 bola potom medzi 
zbrojovkami Praga a Brno na základe predchádzajúcej 
dohody podpísaná licenčná zmluva na sériovú výrobu 
guľometov Praga 24. Do Brna sa taktiež presunul Vác
lav Holek spolu so svojím kolektívom. Sériová výroba 
novej zbrane sa potom naplno rozbehla v roku 1926, 
s tým, že po dodatočnej úprave viacerých súčiastok 
dostal guľomet Praga 24 označenie ako ľahký guľomet 
ZB vzor 26. Do 15. marca 1939 sa podarilo Zbrojovke 
Brno pre potreby armády vyrobiť spolu 34 000 kusov. 
Medzitým vznikli jeho rôznymi úpravami modifikácie



určené pre export. Konkrétne sa jedna
lo o guľomety ZB vzor 27 a ZB vzor 30, 
určené primárne pre Rumunsko, ZB 
vzor 30J, určený primárne pre Ju 
hosláviu, a ZGB vzor 
33, určený primárne

pre Velkú Britániu. V máji 1935 navyše zástup
covia firmy Royal Small Arms Factory, sídliacej 

v londýnskej časti Enfield, podpísali s predstaviteľmi 
Zbrojovky Brno licenčnú zmluvu na výrobu ľahkého 
guľometu ZGB vzor 33. Ten sa potom v Británii vy
rábal pod označením BREN (skratka slov Brno a En
field), pričom jeho produkcia dosiahla vyše 220 000 
kusov. Výroba guľometov ZB pokračovala v Zbrojov
ke Brno aj v priebehu 2. svetovej vojny, konkrétne do 
roku 1941, keď bola na úkor zavedenia výroby nemec
kých ľahkých guľometov MG-34 zastavená. Od roku 
1926 do roku 1941 bolo v Brne dovedna vyrobených 
145 000 ľahkých guľometov ZB rôznych modelov. 
Z tohto počtu bolo 34 000 guľometov vzor 26 vyro
bených pre československú armádu, ďalších 100 000 
guľometov vzor 26,27,30,30J a ZGB 33 bolo vyexpor
tovaných do zahraničia (Juhoslávia, Rumunsko, Litva, 
Čína, Ekvádor, Irán, Brazília, Thajsko, Afganistan, Bo
lívia, Uruguaj, Peru, Turecko, Venezuela, Bulharsko, 
Egypt, Etiópia, Chile, Irak, Guatemala, Španielsko a i.) 
a približne 11 000 ľahkých guľometov vzor 26 bolo 
vyrobených pre potreby nemeckej armády, ktorá ich

na frontoch 2. svetovej vojny po
užívala pod označením Mg 26 (t).
Po skončení vojny bolo v Zbrojovke Brno pre armádu 
najskôr vyrobených 3 000 ľahkých guľometov ZB vzor 
26 zo skladových súčiastok, no v roku 1950 bol Václa
vom Holkom skonštruovaný nový typ tejto zbrane ur
čený pre sovietsky náboj kalibru 7,62 x 54 mm R pod 
označením ZB 501, ktorý bol 24. mája 1952 zavedený 
do výzbroje československej armády ako 7,62-mm 
ľahký guľomet vzor 52.
Guľomet znázornený na obrázku bol pod výrobným 
číslom 3136M vyprodukovaný v roku 1938 v Česko
slovenskej zbrojovke Brno, pričom do zbierok vojen
ského múzea vo Svidníku bol prijatý dňa 27. septem
bra 1984 prevodom z Vojenského opravárenského 
závodu Moldava nad Bodvou. V zbierkach svidnícke- 
ho múzea ide pritom o jeden z 50 kusov (zastúpená 
je v rámci nich medzivojnová, vojnová a povojnová 
produkcia) tohto historicky prvého typu českosloven
ského ľahkého guľometu, ktorý dosiahol mimoriadny 
úspech nielen na domácej pôde, ale brniansku zbro
jovku, a zároveň aj Československo ako také, preslávil 
aj za hranicami.

P. Holík

7.65-MM ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDNA
A POLICAJNÁ PIŠTOĽ ČZ VZOR 27
Táto zbraň bola vo svojej dobe považovaná za mladšiu 
sestru armádnej pištole ČZ vzor 24, z ktorej v podsta
te aj konštrukčne vychádzala. V 30. - 40. rokoch 20. 
storočia sa jednalo o štandardnú služobnú zbraň čes

koslovenskej polície, pričom po skončení 2. svetovej 
vojny bola zaradená aj do výzbroje československej 
armády. Podnetom pre jej skonštruovanie bola požia
davka ministerstva vnútra vtedajšej Československej



republiky na vytvorenie novej, do
mácej a jednotnej služobnej pištole 
určenej predovšetkým pre potreby 
polície, keďže tá doposiaľ používala 
celý rad rôznych typov zahraničných 
konštrukcií. Na základe tejto požiadav
ky prepracoval konštruktér zbrojovky v Strakoniciach 
František Myška (17.9.1899 - 22.1.1983) štandardnú 
českôslovensku armádnu pištoľ ČZ vzor 24 z kalibru 

9 mm na kaliber 7,65 mm Browning, ktorý bol pre 
policajné zložky viac vhodnejší než štandardný ar
mádny kaliber. Tak vznikla nová pištoľ pod označe
ním ČZ vzor 27. Jej následná sériová výroba dosiahla 

do 15. marca 1939 necelých 200 000 kusov, ktoré boli 
postupne dodávané jednotlivými policajným útvarom 
a ozbrojeným zložkám ministerstva pôšt a telekomu
nikácií, a ministerstva spravodlivosti. Po vzniku Pro
tektorátu Čechy a Morava bola táto pištoľ zavedená 

do výzbroje nemeckej armády pod označením P27(t), 
pričom jej výroba najmä pre potreby Wehrmachtu 
a Luftwaffe dosiahla v tomto období až 454 921 kusov. 
Po skončení vojny sa v zbrojovke v Strakoniciach aj na
ďalej pokračovalo v jej výrobe, a to až do roku 1951. 
Okrem polície bola časť tejto povojnovej produkcie 
dodávaná aj pre potreby československej armády, kto
rá okrem toho prevzala do svojej výzbroje aj časť pištolí 
medzivojnovej produkcie, ktoré po zániku Protektorá
tu Čechy a Morava ostali na tomto území. V radoch 

polície slúžila táto zbraň až do roku 1950, keď bola 
postupne nahrádzaná pištoľami ČZ vzor 50. V radoch 

československej armády slúžila do roku 1952, keď ju 
nahradila pištoľ ČZ vzor 52. Celková produkcia pištolí 
ČZ vzor 27, vrátané tých, ktoré boli vyrobené v období 
existencie Protektorátu Čechy a Morava, predstavovala 

približne 650 000 kusov.
Táto zbraň sa v období po skončení 2. svetovej vojny, naj
mä vďaka svojej kvalite a spoľahlivosti, stala mimoriad

ne žiada
ným vývoz
ným artik
lom zbrojovky
v Strakoniciach, pričom v roku 
1949 bola postupne exportovaná 
do 28 krajín sveta. Najviac kusov 
bolo pritom vyvezených do Bolívie,
Brazílie, Egypta, Indie, Kene, Pa
kistanu, Turecka, Velkej Británie,
Venezuely a do krajín južnej Af
riky. Ešte predtým bolo v decembri 1948 päť 
automatických verzií tejto pištole pod označením ČZ 

247 zaslaných ako dar etiópskemu cisárovi Haile Selas- 
siemu (23.7.1892 - 27.8.1975). Napokon v roku 1973 
predala československá armáda prebytok týchto pištolí 
v počte 5 500 kusov do Švajčiarska za celkovú cenu pol 

milióna nemeckých mariek.
Pištoľ znázornená na obrázku bola pod výrobným čís
lom 553 419 vyprodukovaná v roku 1946 v Strakoni
ciach, pričom do zbierok vojenského múzea vo Svid
níku bola prijatá dňa 12. mája 1994 prevodom z vte
dajšieho Historického ústavu Armády Českej repub

liky v Prahe. Jedná sa pritom o jeden zo 7 kusov tejto 
nepochybne vydarenej, kvalitnej a za svojou mladšou 

armádnou sestrou v takmer ničom nezaostávajúcej 
zbrane, evidovanú v zbierkach svidníckeho múzea, 
pričom zaujímavosťou je, že dve z týchto siedmich piš
tolí boli vyrobené v priebehu existencie Protektorátu 
Čechy a Morava.

P. Holík

REPLIKA BOJOVEJ ZÁSTAVY PEŠIEHO PLUKU 41 
OR. EDVARDA BENEŠA
Vznik Československa so sebou nepriniesol aj možňovala plánovať podrobné organizovanie ar- 

okamžité sformovanie československej brannej mády. V prvej etape budovania mohlo Ministerstvo 
moci. Mimoriadna povojnová situácia ani neu- národnej obrany robiť len čiastkové opatrenia na
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stmelenie všetkých bojových jednotiek a dobro
voľníckych formácií, ktoré sa na území nachádzali. 
Situácia sa utlmila až v roku 1920, keď sa minister
stvu podarilo presadiť návrh postupnej unifikácie 
domácich a zahraničných útvarov československej 
armády, čím sa mali 
zabezpečiť základy 
novej, unifikovanej 
štruktúry velenia 
a vojenských jed
notiek. Nosným 
dokumentom bol 
základný organi
začný poriadok 
Org-lO, ktorý defi
noval organizačné 
prvky českoslo
venskej armády.
Unifikácia armády 
sa začala v pecho
te začiatkom roka 
1920 a ukonče
ná bola v októbri 
toho istého roka.
Základným orga
nizačným celkom 
pechoty sa stali 
pluky, ktoré mali 
vo svojej štruktúre prápory, roty, čaty a družstvá, 
a ktoré boli spájané do divíznych a brigádnych 
zväzkov. Zároveň bol v roku 1925 vypracovaný a re
alizovaný trvalý plán dislokácie jednotlivých útva
rov. Ďalšiu organizačnú prestavbu priniesol rok 
1935 na základe internej smernice Armáda v poli 
z roku 1933, ktorej hlavným cieľom bolo čo najviac 
prispôsobiť mierovú organizačnú štruktúru armády 
tej vojnovej. Vojenská správa sa územne členila na 
obvody štyroch zemských vojenských veliteľstiev, 
12 divíznych obvodov a 48 doplňovacích okresných 
veliteľstiev.
Na území Slovenska bolo umiestnené Zemské vo
jenské veliteľstvo v Bratislave s troma pešími diví
ziami v Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach a 13 
peších plukov (jeden pluk- Michalovce, spadal pod 
Zemské vojenské veliteľstvo v Užhorode). Jedným 
z nich bol Peší pluk 41, ktorý vznikol 1. októbra

1920 zlúčením 24. streleckého pluku francúzskych 
légií a 5. streleckého domáceho pluku na základe 
výnosu Ministerstva národnej obrany čj. 5.700- 
org.1919. Všetky jednotky vrátane veliteľstva, s vý
nimkou 1. a 2. pešieho práporu, boli dislokované

v Žiline.
Vojenská symbolika zohrávala aj v tomto období 
významnú úlohu. Pluky, ktoré sa hlásili priamo k le
gionárskym tradíciám, mohli používať aj pôvodné 
legionárske zástavy. V roku 1925 vydalo Minister
stvo národnej obrany nariadenie o jednotnom vzo
re plukovných zástav peších plukov. Podľa tohto 
vzoru boli postupne udeľované tým peším plukom, 
ktoré zástavu dovtedy nevlastnili. Pešiemu pluku 
41 bola bojová zástava udelená 21. augusta 1929 
mestom Žilina. Na základe dekrétu prezidenta re
publiky publikovaného Výnosom MNO čj. 20.461- 
pres/1.odděl. 1936 dostal pluk 12. mája 1936 čestný 
názov „Dr. Edvarda Beneša“.
Originál bojovej zástavy je v súčasnosti uložený vo 
Vojenskom historickom ústave v Prahe, jej replika 
je súčasťou zbierok VHM Piešťany od roku 2009.

V. Jurková

PEŠIEMU PLU KU
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mesto Žilina
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7,62-MM SOVIETSKY ÍAÍKÍ GUĽOMET 
MAXIM MODEL 1910/30
Koncom 19. storočia sa predstavitelia armády cár
skeho Ruska rozhodli zaviesť do jej výzbroje ťažký 
guľomet. Keďže v tom čase nebola k dispozícii žiad
na dostatočne kvalitná domáca konštrukcia, tak 
pozornosť padla na guľomety britského vynálezcu 
a konštruktéra Hirama Stevensa Maxima (5.2.1840
- 24.11.1916). Prvé ťažké guľomety jeho konštrukcie 
pritom kúpilo cárske Rusko od britskej firmy Vickers 
v roku 1897. Po ich úspešnom použití v rokoch 1904
- 1905 počas rusko-japonskej vojny bola následne 
zakúpená aj licencia na ich výrobu. Tá od roku 1905 
prebiehala výlučne v zbrojovke v Tule (Imperator- 
skij Tulskij oružejnnyj závod), a guľomety vyrobené 
v tomto závode dostali označenie 7,62 stankovij pu- 
lemjot sistemy Maksima obrazca 1905 goda. V roku 
1910 bola konštrukcia tejto zbrane modifikovaná, 
pričom zmena spočívala v jej odľahčení, v zavedení 
typického pozdĺžne žliabkovaného vodného chladi
ča hlavne a v zavedení dvojkolesovej lafety s ochran
ným štítom systému Sokolova. Takto modifikovaný 
guľomet bol do výzbroje cárskej armády zavedený 
pod označením 7,62 stankovij pulemjot sistemy 
Maksima obrazca 1910 goda. Jeho sériová výro
ba sa v Tule naplno rozbehla v roku 1912, pričom 
do konca 1. svetovej vojny bolo vyprodukovaných
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vyrábala výhradne v Tule (Tulskij oružejnnyj zá
vod) a v roku 1930 sa dočkala aj ďalšej modifikácie 
spočívajúcej v úprave mieridiel spolu s podávacím 
a spúšťovým mechanizmom, čo súviselo so zavede
ním ťažkej strely (11,8 g) pre štandardný puškový 
náboj kalibru 7,62 x 54 mm R. Takto modifikovaný 
guľomet bol označený ako 7,62 stankovij pulemjot 
sistemy Maksima obrazca 1910/30 goda. Následne 
v roku 1931 bola do výzbroje armády zavedená po
pri lafete systému Sokolova aj nová univerzálna lafe
ta systému Vladimirova, ktorá umožňovala použitie 
tohto guľometu aj proti vzdušným cieľom. Koncom 
30. rokov 20. storočia túto zbraň označili predsta
vitelia sovietskej armády ako zastaranú. Jej nástup
com sa v roku 1939 stal modernejší ťažký guľomet 
pod označením DS-39 (Degťarev Stankovyj - 39). 
Tým sa zároveň ukončila výroba Maximov, ktorá sa 
zastavila na počte 76 300 kusov. Avšak v rámci pria
meho nasadenia na fronte počas tzv. zimnej vojny 
medzi ZSSR a Fínskom (30.11.1939 - 13.3.1940) sa 
DS-39 ukázal ako nespoľahlivý, bol preto stiahnu
tý z výzbroje, a obnovená bola výroba guľometov 
Maxim. Tá sa opätovne rozbehla až v roku 1941. Po 

vpáde nemeckých vojsk do ZSSR v tom istom 
roku bola zbrojovka v Tule evakuovaná a vý
roba Maximov tak bola zriadená v zbrojov
kách v Iževsku, v Zlatoúste a Kovrove. Práve 

v roku 1941 sa zbraň 
dočkala svojej po
slednej modernizácie 
spočívajúcej v zjed

nodušení po
dávacieho
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a závěrového mechanizmu, a v zmene spôsobu pl
nenia chladiča hlavne, keď bol malý otvor umiestne
ný v jeho zadnej časti nahradený charakteristickým 
veľkým vekom umiestneným v polovici jeho dĺžky. 
Takto modifikovaný guľomet bol označovaný tiež 

ako model 1941. Výroba Maximov trvala až 
do konca 2. svetovej vojny, hoci v roku 

1943 ho vo výzbroji armády nahradil 
nový a modernejší typ ťažkého gu

ľometu pod označením 7,62-mm 
stankovyj pulemjot konštrukcii 

Gorjunova obrazca 1943 
goda. Okrem soviet

skej armády gu
ľomety Maxim v 

2. svetovej voj
ne používali 
aj jej spo
jenci, medzi

nimi aj 1. československý armádny zbor v ZSSR. Po 
vojne sa tieto zbrane približne do polovice 50. rokov 
20. storočia v menšom množstve nachádzali aj vo 
výzbroji československej armády. Okrem toho ich 
mali vo výzbroji zavedené aj Čína a Severná Kórea, 
pričom v rámci armád tzv. krajín tretieho sveta sa 
udržali až do konca 80. rokov 20. storočia.
Guľomet znázornený na obrázku bol pod výrob
ným číslom AE 172 vyprodukovaný v Tule (po roku 
1941 opatrený novým ochranným plášťom hlavne), 
pričom do zbierok vojenského múzea vo Svidníku 
bol prijatý dňa 12. mája 1994 prevodom z vtedajšie
ho Historického ústavu Armády Českej republiky 
v Prahe. V zbierkach svidníckeho múzea ide pritom 
o jeden iba z troch kusov tejto legendárnej zbrane, 
ktorá verne a spoľahlivo sprevádzala ruských, resp. 
sovietskych vojakov na karpatskom bojisku tak v L, 
ako aj 2. svetovej vojne.

P. Holík

SOCHA „VOJAK S PRILBOU"
(AKADEMICKÝ SOCHÁR LADISLAV MAJERSKÝ)

Sochárske dielo 
Vojak s prilbou 

od akademického 
sochára Ladisla

va Majerského je 
zhotovené zo sadry 
technikou odlievania 
a patinovania. Autor 
ho vytvoril v roku 

1931 ako model 
pre neskoršie od
liatie do bronzu. 

Tematicky sa dielo viaže 
k obdobiu 1. sve
tovej vojny. Autor

ňuje mužskú postavu v uniforme s prilbou. Postava 
má sklonenú hlavu, ľavé zápästie má opreté o hlaveň 
zbrane, ktorej pažba je položená na zemi. Dielo je 
natreté hnedou farbou. Socha stojí na štvorcovom 
podstavci, na ktorom sa nachádza meno autora 
a rok zhotovenia diela: Lad. Majerský, 1931. Autor 
vytvoril pietne dielo, v ktorom umeleckou formou 
stvárnil smútok vojaka nad stratou svojich spolubo
jovníkov, čím nepriamo poukázal na hrôzy a dopady 
1. svetovej vojny. Zámerom autora bolo „prinútiť” 
súčasného človeka aspoň chvíľu postáť a zamyslieť 
sa nad nezmyselnosťou vojen vo všeobecnosti. 
Sadrový odliatok sochy Vojak s prilbou sa nachádzal 
v ateliéri autora do roku 1997, keď bol bezodplatne 
prevedený pod Ministerstvo obrany SR a umiestne
ný v Armádnom výtvarnom štúdiu v priestoroch od
delenia umeleckých činností KaMC Hurbanových 
kasární v Bratislave. V rámci reorganizačných zmien 
v OS SR v roku 2009 bolo Armádne výtvarné štú
dio zrušené a umeleckú zbierku, vrátane diela Vojak 
s prilbou, prevzalo Oddelenie metodiky výchovy



a kultúry Personálneho úradu, ktorý bol v tom istom 
roku redislokovaný do Liptovského Mikuláša. Aby 
bol možný prevoz diela z Bratislavy do Liptovského 
Mikuláša, muselo byť dielo horizontálne rozrezané na 
štyri časti. Keďže tým došlo k znehodnoteniu diela, 
nebolo ho možné využívať na výstavné účely. Preto 
bolo sochárske dielo z depozitára umeleckých diel OS 
SR v Liptovskom Mikuláši prevezené do priestorov 
VHÚ - Mo VHM Svidník, kde sa Mgr. art. Peter Va
lach snažil reštaurovaním prinavrátiť originálnu po
dobu diela. Dielo tak mohlo byť po reštaurovaní od 
roku 2012 vypožičané na výstavné účely v priestoroch 
VHÚ - Mo VHM Svidník a od roku 2014 je súčasťou 
zbierkového fondu múzea. Exponát je v súčasnosti 
súčasťou vstupného priestoru Centrálnej expozície 
VHÚ - Mo VHM Svidník. Bronzový originál tejto 
sochy sa nachádza v rodnej dedine autora Ladislava 
Majerského v Hliníku nad Hronom. Socha je súčas
ťou pamätníka v obci, ktorým chcel autor vzdať poctu 
obetiam 1. svetovej vojny, v ktorej bojovali aj jeho ro
dáci, občania Hliníka nad Hronom, ktorí sú menovite 
uvedení na podstavci sochy.
Ladislav Majerský sa narodil 11. marca v roku 1900

NEMECKÁ SLUŽOBNÁ DÝKA 
PRE PRÍSLUŠNÍKOV ODDIELOV SS
Služobná dýka pre príslušníkov oddielov Schutz- 
staffel (SS) bola z poverenia Reichsfúhrera SS Hein
richa Himmlera (7.10.1900 - 23.5.1945) navrhnutá 
nemeckým umelcom a grafikom Paulom Casbergom 
(vlastným menom Paul Krause, 28.8.1883 - 1945), 
pričom rovnako ako služobná dýka pre príslušníkov 
Sturmabteilung (SA) vychádzala z historickej švaj
čiarskej dýky Holbein. Do výzbroje SS bola zavedená 
dňa 15. decembra 1933 pod označením SS-Dienst- 
dolch M33. Túto dýku postupne od roku 1933 vlast
nili všetci členovia SS bez ohľadu na hodnosť, pričom 
každý čakateľ na prijatie do radov tejto organizácie 
(SS-Anwärtcr) ju mohol získať iba počas špeciálne
ho obradu, ktorý sa na jej počesť konal vždy dňa 9. 
novembra. Práve vtedy sa z čakateľov stávali právo
platní členovia SS (SS-Mann). Každý z nich si musel 
služobnú dýku kúpiť za vlastné prostriedky (výlučne

v Hliníku nad Hronom. Študoval na gymnáziu 
v Banskej Bystrici a v Učiteľskom ústave v Turčian
skych Tepliciach. V poslednom roku vojny naru
koval k pešej jednotke rakúsko-uhorskej armády 
v Nitre. Po ukončení 1. svetovej vojny dobrovoľne 
slúžil v československej armáde až do 25. augus
ta 1919. V roku 1920 absolvoval kurz pre učiteľov 
kreslenia a geometrie v Bratislave. V rokoch 1922 - 
1926 študoval na umelecko-priemyselnej škole a na 
Akadémii výtvarných umení v Prahe. Po štúdiách sa 
usadil v Bratislave, kde pôsobil ako profesor kresle
nia a modelovania. Okrem pedagogickej činnosti sa 
venoval najmä tvorbe reliéfov, pomníkov a sôch, kde 
sa prejavil aj jeho vzťah k armáde. Patrí ku generácii 
umelcov, ktorí budovali základy súčasného sloven
ského sochárstva a k zakladateľom medailérskeho 
prejavu. Výtvarne sa realizoval predovšetkým v por
tréte. Zúčastňoval sa celoslovenských a celoštátnych 
výstav. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach mnohých 
múzeí a galérií na Slovensku. Zomrel 22. marca 1965 
v Bratislave.

Ĺ. Vrabľová

iba cez administratívny úrad SS) a bol za ňu plne zod
povedný. Jej strata, resp. poškodenie mimo výcviku, 
sa v radoch SS považovala za hrubé porušenie slu
žobnej disciplíny. Dýka sa totiž nosila ako neoddeli
teľná súčasť služobnej a vychádzkovej rovnošaty. Od 
januára 1935 bolo rozhodnuté, že v prípade vylúčenia 
z radov SS musel dotknutý SS-Mann služobnú dýku 
vrátiť. Ponechať si ju mohli len tí členovia, ktorí opus
tili rady organizácie dobrovoľne, resp. tí, ktorí odišli 
do výsluhy, pričom každý z nich získal certifikát o jej 
vlastníckom práve.
Tieto dýky sa na základe použitého materiálu na vý
robu a podľa rozdielnych výrobných tolerancií dajú 
rozdeliť na tri kategórie. Avšak základnou charakte
ristickou črtou spoločnou pre všetky tieto dýky bola 
ich masívna drevená (ebenová, neskôr aj dubová) 
štylizovaná rukoväť čiernej farby a štylizovaný nápis



vyleptaný na čelnej strane ich čepelí v znení „Meine Ehre Heifit Treue“ 
(Mojou cťou je vernosť). Prvú kategóriu predstavovali dýky tzv. 

raného obdobia (1933 - 1935), ktorých hlavnou cha
rakteristikou boli kovania vyrábané z masívneho po
striebreného niklu, rukoväť vyrábaná z ebenového 
dreva a čepeľ označená na rubovej strane iba logom 

výrobcu. Druhú kategóriu potom predstavovali dýky tzv. pre- 
I chodného obdobia (1936 - 1938), ktorých hlavným znakom 
к boli kovania vyrábané zo zinkových zliatin (od roku 1937 
“ aj z hliníka) s niklovou povrchovou úpravou, ebenová ru

koväť a čepeľ označená na rubovej strane logom výrobcu 
spolu s kódom a značkou RZM - (Reichzeugmeisterei - 
Ríšsky kontrolný úrad kvality). Tretiu kategóriu napokon 
predstavovali dýky tzv. neskoršieho (vojnového) obdobia 

(1939 - 1942), ktorých hlavnou črtou boli kovania vyrába
né väčšinou z hliníka, resp. zo zinkových zliatin 
s niklovou povrchovou úpravou, použitie dubo
vého dreva (počiernené prírodným živicovým 

pigmentom) na výrobu rukovätí a čepeľ označená na 
rubovej strane iba kódom výrobcu spolu s kódom a znač
kou RZM. Sériová výroba týchto dýk bola zastavená v roku 
1942. Ich hlavným výrobcom bola nožiarska firma Carl 
Eickhorn zo Solingenu, pričom dovedna ich bolo vyrobe
ných takmer 220 000 kusov.
Zaujímavosťou je, že dňa 25. augusta 1936 zaviedol Hein
rich Himmler služobnú dýku SS pod označením SS-Dien- 
stdolch M36 (tzv. reťazová dýka), na ktorú mali nárok iba 
tí členovia SS, ktorí vstúpili do tejto organizácie pred 30. 
januárom 1933 (neskôr aj tí členovia, ktorí do organizácie 
vstúpili v roku 1933 a mali odslúžené aspoň tri roky), a tí 
dôstojníci, ktorí svoju hodnosť dosiahli pred 9. novem
brom 1935. Jediným výrobcom týchto dýk bola firma Carl 
Eickhorn. Okrem toho bolo vyrobených aj 200 špeciálnych 
kusov dýk SS s venovanim od Heinricha Himmlera pre tých 
členov organizácie, ktorí sa počas tzv. Noci dlhých nožov (29. 
- 30.6.1934) bezprostredne podieľali na odstránení vedenia 
SA, vrátane Ernsta Juliusa Róhma (28.11.1887 - 1.7.1934). 
Dýka znázornená na obrázku bola pod kódovým označením 
RZM 1221/39 SS vyrobená v roku 1939 v nemeckej firme Karl 
Malsch-Spitzer zo Steinbachu v Durínsku, pričom do zbierok 
vojenského múzea vo Svidniku bola prijatá dňa 8. decembra 
1976 kúpou od súkromnej osoby. Okrem nej sa v zbierkach 

svidníckeho múzea nachádzajú ešte ďalšie dve služobné dýky 
SS, pričom jednou z nich je aj torzo tzv. reťazovej dýky, ktorých 

výskyt zberatelia všeobecne považujú za pomerne vzácny.
P. Holík

V ý, ■ v/.,



POĽNÍ IELEFÓN ЕЕ 33 (FELDFERNSPREGHER 33)
Do výzbroje nemeckého Wehrmachtu bol 
v roku 1934 zavedený poľný telefón FF 33 
(Feldfernsprecher 33), ktorý bol zhoto
vený v roku 1933 firmou Siemens &
Halske zaoberajúcou sa výrobou te
lefónnych prístrojov od čias 1. sve
tovej vojny. Poľný telefón FF 
33 bol zavedený г 

Feldfernsprecher 
33. Do roku 1945 
bolo vyrobených 
vyše 1,6 milióna 
prístrojov v rôznych 
prevedeniach, ktoré 
vyrábali aj iné firmy po 
celom Nemecku. Poľný 
telefón FF 33 vychádzal 
z nemeckého poľného tele
fónu modelu 26, ktorý najmä 
v medzivojnovom období používala 
nemecká armáda. Na rozdiel od svojho 
predchodcu, poľného telefónu modelu 26, bol 
poľný telefón FF 33 jednoduchší na obsluhu a opra
vu prístroja. Poľný telefón FF 33 bol určený predo
všetkým pre rôzne vojenské zložky, ale využívali ho 
aj iné bezpečnostné a záchranárske orgány, ako napr. 
polícia a pod. Po 2. svetovej vojne bol telefón FF 33 
prijatý československou armádou pod označením PT 
33N alebo vzor 33N.
Kompletný prístroj pozostáva z obalu, slúchadla, spo
jovacej šnúry, indukčnej kľuky, nosného pásu a sa
motného telefónneho prístroja. Na poklop telefónu 
sa pripevňovali tabulky s nemeckou abecedou spolu 
s hlásiacimi heslami jednotlivých písmen a čistý biely 
štítok so zeleným prúžkom, ktorý sa pridával na mode
ly v neskorších rokoch výroby. Obal telefónu bol zho
tovený na tie časy z nového materiálu, bakelitu.

Na telefónoch vyrábaných pred rokom 1940 sa pou
žívali kovové materiály, ktoré nepodliehali korózii. Po 
roku 1940 dochádza k zjednodušeniu a zlacneniu vý

roby telefónov, čo sa prejavilo v používaní 
lacnejších a dostupnejších materiálov. 
Kovové časti bakelitového puzdra sa 
vyrábali zo železa a natierali sa čiernou 

farbou, ktorá mala zabrániť ich korózii. 
Taktiež pripájacia koncovka telefónneho slú

chadla prešla obmenou. Všetky poľné telefóny FF 33 
vyrobené do roku 1943 mali koncovky telefónnych 
slúchadiel zhotovené celé z bakelitu s piatimi kovový
mi kontaktmi. V posledných dvoch rokoch 2. svetovej 
vojny (1944 a 1945) sa na týchto telefónnych koncov
kách vyskytujú len 4 kovové kontakty. Pre funkčnosť 
slúchadla boli potrebné štyri kovové kontakty, tretí 
kontakt v poradí slúžil pre rýchle opravy poľného te
lefónu FF 33. Na telefónnom slúchadle sa nachádzal 
kláves, po stlačení klávesu mohla obsluha telefónu ko
munikovať s protistranou. Dva poľné telefóny boli me
dzi sebou prepojené telefónnym káblom. Maximálny 
volací dosah telefónu bol 15 km.

I. Cuper

PH0N0PH0R SIEMENS
V múzejnej zbierke Zdravotnícky materiál Vojen
ského historického múzea Piešťany sa nachádza 
niekoľko predmetov, ktoré súvisia s vojenstvom len

okrajovo. V dobe svojho vzniku boli skôr vzácnos
ťou - moderným technickým výdobytkom. Je zrej
mé, že na naše územie sa dostali v menšom množ-



štve a používali ich hlavne osoby, ktoré ich doká
zali obstarať a zaplatiť. Medzi takýto zdravotnícky 
materiál určite patrí aj načúvací prístroj prezývaný 
„Fonofor“.
Zariadenie pre nedoslýchavých, nemých a nepoču
júcich Phonophor Siemens vyvíjala nemecká firma 
Siemens-Halske od konca 19. storočia. Werner von 
Siemens v roku 1878 objavil zosilňovač elektric
kého signálu (magnet v tvare podkovy), čím zdo
konalil telefónny prístroj A.G. Bella. Prenos zvu
kových vibrácií sa zlepšil, pričom práve elektrický 
mikrofón a reproduktor hrali veľkú rolu. Elektrické 
zosilňovače významne zvýšili kvalitu týchto apará
tov. V roku 1911 Louis Weber navrhol pre Siemens 
prvý prístroj, špeciálne určený pre hluchonemých: 
Esha-phonophor. Zariadenie na zosilňovanie zvu
kového signálu malo ostať kompaktné - malých 
rozmerov. V roku 1913 sa zariadenie dostalo do sé
riovej výroby a naštartovalo produkciu radu načú
vacích prístrojov Siemens.
Po veľkom úspechu prvých fonoforov Siemens & 
Halske rozšírili výrobu slúchadiel aj v Berlíne - Wer- 
nerwerk. Nové modely mali byť ešte kompaktnejšie 
ako tie predošlé a, prirodzene, výkonnejšie.
O úspechu zariadenia svedčí aj fakt, že 
len v USA sa ich predávalo v polovici 
20. rokov 20. storočia niekoľkotisíc 
kusov ročne. Po skončení 2. sve

tovej vojny boli všetky závody Siemens poškode
né. Spoločnosť bolo nutné reorganizovať. Výrobou 
zdravotných načúvacích zariadení sa začala zaobe
rať divízia: Siemens-Reiniger-Werke v Erlangene. 
Dnes zamestnáva okolo 4 000 pracovníkov.
Fonofor, ktorý bol venovaný VHM Piešťany, Mo 
Piešťany na základe darovacej zmluvy VHÚ-55- 
12/2016, je model 1933 s jednoduchým plochým 
mikrofónom bez zvláštneho zosilňovača, prenos
ným diskovým slúchadlom, spájacou kabelážou 
a konektorom na špeciálne batérie 4,5-5V. Schránka 
na batérie katalógové číslo 300 025 sa nedochovala. 
Medzi hlavné materiály patrí bakelit, hliník a mo
sadz. Dizajn zariadenia je veľmi praktický a nadča
sový. Plochý mikrofón svojím tvarom pripomína 
dnešné mobilné telefóny! Na zadnej strane sa na
chádza pútko určené na prichytenie ku gombíku 
odevu.
Jednotlivé doplnky fonoforov sa mohli kombinovať 
v závislosti od potrieb pacienta. Existovali rôzne 
druhy mikrofónov, laringofónov aj slúchadiel. Na
čúvacie zariadenia často používali osoby a vojaci, 
ktorí mali poškodený sluch hlasitými výbuchmi 

a hlukom spôsobeným bojovou činnosťou. 
Takúto zdravotnícku pomôcku si však 

obstarávali na vlastné náklady. Ten
to fakt robí Phonophor Siemens 

vzácnym a patrí medzi 
zaujímavé technické 
pamiatky z medzi
vojnového obdo

bia v zbierkach VHM



7,62-MM SOVIETSKA ARMÁDNA PIŠTOĽ TT 
MODEL 1933
Sovietska armáda v počiatkoch svojej 
existencie využívala predovšetkým 
výzbroj pochádzajúcu z obdobia cá
rizmu, pričom medzi krátkymi ručný
mi palnými zbraňami, konkrétne pištoľami, domino
val legendárny revolver Nagant model 1895. Ten vo 
svojej dobe predstavoval vysokokvalitnú zbraň, ktorá 
však bola už najmä z morálneho hľadiska zastaraná. 
Preto koncom 20. rokov 20. storočia padlo v radoch 
sovietskej armády rozhodnutie o zavedení samonabí- 
jacej pištole s radovým zásobníkom do jej výzbroje.
V roku 1930 potom nasledovala súťaž, z ktorej ako 
víťazný vyšiel návrh konštruktéra Fedora Vasilieviča 
Tokareva (14.6.1871 - 6.3.1968) pôsobiaceho v zbro
jovke v Tule. Ten bol do výzbroje armády zavedený 
pod označením 7,62-mm Samozarjadnyj Pistolet To
kareva obrazca 1930 goda, skrátene TT-30, pričom 
sa pomaly rozbehla aj sériová výroba tejto zbrane.
V roku 1933 však došlo 1c jej rekonštrukcii, ktorá 
sa síce dotkla väčšiny súčiastok, avšak išlo len o ich 
malú úpravu vykonanú v záujme zvýšenia spoľahli
vosti zbrane. Tým vznikla v podstate nová pištoľ, kto
rá bola do výzbroje sovietskej armády zavedená pod 
označením 7,62-mm Samozarjadnyj Pistolet Tokare
va obrazca 1933 goda, skrátene TT-33 (index GAU: 
56-A-132). Čoskoro, najmä po vypuknutí 2. svetovej 
vojny, sa práve ona stala štandardnou armádnou piš
toľou využívanou najmä dôstojníkmi, letcami a tan
kistami sovietskej armády.
Konštrukčne vychádzali pištole TT-30 a TT-33 z le
gendárnej americkej pištole Coll M1911 a sčasti aj 
z nemeckej pištole Mauser C96, ktorých skĺbením 
a následným vylepšením v podaní F. V. Tokare
va vznikla mimoriadne jednoduchá, no maximál
ne funkčná a spoľahlivá zbraň. Vylepšenia sa týkali 
predovšetkým toho, že v závere pištole boli osadené 
špeciálne vodiace drážky, ktoré vždy smerovali náboj 
podaný zo zásobníka do nábojovej komory, čím sa 
eliminoval najčastejší typ zlyhania väčšiny samonabí- 
jacích pištolí kvôli ohnutým vodiacim drážkam v zá
sobníku. Okrem toho bol pre ňu zvolený jednoduch
ší, no odolnejší a spoľahlivejší jednočinný spúšťový

mechanizmus, 
ktorý sa na
vyše vyrábal 
ako jeden blok, 
čo znamenalo, že sa 
dal z pištole vybrať v jednom cel
ku. Zbraň bola skonštruovaná pre 
použitie mimoriadne výkonného 
sovietskeho náboja kalibru 7,62 x 
25 mm Tokarev, ktorý na rozdiel od 
väčšiny pištoľových nábojov dokáže 
aj v súčasnosti, zvlášť pri použití striel 
s oceľovým jadrom, prebíjať väčšinu nepriestrelných 
viest. Dovedna bolo v sovietskych zbrojovkách, naj
mä v Tuje a Iževsku, vyrobených približne 1 700 000 
kusov pištolí TT-33, pričom väčšina z nich uzrela 
svetlo sveta v priebehu 2. svetovej vojny. V rámci 
sovietskej armády bola táto zbraň postupne v 50. ro
koch 20. storočia nahradená 9-mm pištoľou Makarov 
PM. Okrem sovietskej armády ju zaviedla do svojej 
výzbroje aj väčšina armád strednej a východnej Eu
rópy, pričom v mnohých štátoch sa rozbehla aj jej li
cenčná a bezlicenčná výroba. Vzniklo tak množstvo 
variantov a kópií tejto zbrane, ako napr. v Číne pištoľ 
Typ 51, v Juhoslávii pištoľ M68 a v Maďarsku pištoľ 
Tokagypt, ktorá si našla svoje najväčšie uplatnenie 
v radoch egyptskej polície a od originálu sa odlišova
la iba použitým typom náboja kalibru 9x19 mm Lu- 
ger Parabellum. Rôzne kópie pištole TT-33 sa dodnes 
vyrábajú v Číne a v KĽDR. Táto zbraň tvorila aj súčasť 
výzbroje 1. čs. armádneho zboru v ZSSR a v povojno
vom období sa dostala aj do výzbroje československej 
armády, kde vydržala až do polovice 50. rokov 20. 
storočia, keď bola nahradená domácou pištoľou ČZ 
vzor 52.
Pištoľ znázornená na obrázku bola pod výrobným 
číslom ГЖ 762 vyprodukovaná v roku 1942 v Ižev- 
sku, pričom ako pozostalosť po generálplukovní-
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kovi Vladimírovi Jankovi (8.8. 1917 - 14. 3.1968), 
veliteľovi 1. čs. samostatnej tankovej brigády 1. čs. 
armádneho zboru v ZSSR počas Karpatsko-duklian- 
skej operácie, bola do zbierok vojenského múzea vo 
Svidníku prijatá dňa 25. januára 1972 kúpou od jeho 
manželky. Jedná sa pritom o jednoznačne najhodnot
nejší exemplár tejto legendárnej a dodnes používanej 
sovietskej pištole evidovaný v zbierkach svidníckeho

múzea (dovedna 8 kusov), čím sa tak zároveň nepo
chybne radí medzi jeho najvzácnejšie predmety vô
bec. Za zmienku stoja umeleckým spôsobom spraco
vané črienky rukoväte tejto pištole, ktoré sú vyrobené 
z transparentného plexiskla, pričom na jednej strane 
je do nich ručne vyrytý štátny znak ZSSR a na druhej 
je to motív tanku s nápisom „Památka s Karpat“.

P. Holík

OSIŘÍ ÚTOČNÍ GRANÁT VZOR 34
Súčasťou zbierok Vojenského histo
rického múzea Piešťany, Múzej
ného oddelenia Svidník, je 
množstvo delaborovaných 
ručných granátov, ktoré sa 
v prevažnej miere viažu na 
Karpatsko-dukliansku ope
ráciu. Tieto ručné granáty 
boli prijímané do zbierok 
vtedajšieho Dukelského 
múzea počas pyrotechnic
kých prác (odmínovacích 
akcií), ktoré prebiehali v lo
kalite Duklianskeho bojiska.
Zaujímavým typom ručné
ho granátu je ostrý útočný 
granát vzor 34, ktorý bol za
vedený do výzbroje českoslo
venskej armády v roku 1934, 
popri jeho predchodcovi útočnom 
vajcovitom granáte vzor 21, ktorý je zná
my aj pod názvom „Janeček“. Útočný vajcovitý granát 
vzor 21 však nepostačoval pre potreby pohraničných 
pevností. Tento problém sa podarilo vyriešiť zavede
ním už spomenutého ostrého útočného granátu vz. 
34 od firmy Škoda. Granát je známy pod označeniami 
ostrý útočný granát vz. 34 - OUG vz. 34 alebo ostrý 
nárazový ručný granát ONRG-34.
Ostrý útočný granát vz. 34 sa vyrábal s nárazovým 
zapaľovačom. Granát sa skladal zo štyroch hlavných 
častí: z tela granátu, zo zapaľovača, náplne a poistiek. 
Telo granátu bolo valcovitého tvaru, ktoré sa vyrábalo 
z lisovaného plechu. Telo pozostávalo z plášťa a veka, 
ktoré sa do seba skrutkovali a proti uvoľneniu boli

poistené zaisťovacím perom. V hornom 
plášti bola umiestnená opierka na za

istenie uzamykacej poistky. Súčas
ťou granátu bol nárazový, reakčný 
zapaľovač uvádzaný do činnosti 

pôsobením zotrvačných síl 
pri náraze na prekážku. Za
paľovač bol umiestnený vo 

vnútri granátu a skladal 
sa z ihlovej úderky, 
rozbuškovej úderky 
(kombinovanej roz
bušky) a oporného 

mostíka. Trhavá náplň 
bola z lisovaného TNT 

(trytol) uloženého vo vnút
ri ihlovej úderky a rozbuškovej 

úderky. Celková hmotnosť trhavej 
náplne bola 100 g.

Súčasťou granátu boli dve poistky: zamy- 
kacia a vrhová. Zamykacia poistka zabezpečo

vala bezpečnú manipuláciu s granátom počas pre
pravy a pred jeho použitím, znemožňovala odvinutie 
pásky vrhovej poistky. Zamykacia poistka pozostá
vala z vidlice, závlačky so strmeňom, nákružkom 
a krúžkom. Vidlica zamykacej poistky prechádzala 
otvormi veka a oddeľovala ihlovú a rozbuškovú úder- 
ku od seba, čím sa zamedzilo nečakanému výbuchu. 
Zamykacia poistka sa prichytávala drôtom k výčnel
ku zaisťovacej pružiny a konce drôtu sa zaplombova
li. Granát sa odisťoval pootočením poistky o 90° a jej 
vytiahnutím z tela granátu. Spätným otočením poist
ky sa granát mohol opäť zaistiť.
Vrhová poistka pozostávala zo zástrčky a mosadznej
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pásky, ktorá bola obmotaná okolo granátu. Vrhová 
poistka súžila na zaistenie granátu po vytiahnutí do
pravnej poistky, zároveň zaisťovala granát pred vý
buchom pri náhodnom vypadnutí z ruky, prípadne 
pri kratšom hode alebo dopade granátu v tesnej blíz
kosti hádzajúceho vojaka.
Granát sa hádzal ľavou alebo pravou rukou ľubovoľ
ným spôsobom. Okamžite po hodení granátu sa za
čala odvíjať mosadzná páska vrhovej poistky. Hmot
nosťou mosadznej pásky a odporom vzduchu pôso
biaceho na túto pásku došlo k vytiahnutiu zástrčky 
vrhovej poistky, k jeho úplnému odisteniu. Pri dopa
de na zem, resp. prekážku, došlo k stlačeniu pružiny 
medzi ihlovou a rozbuškovou úderkou a následnému 
vznieteniu trhaviny TNT. Ak sa páska počas letu ne- 
odvinula, nedošlo k vytiahnutiu zástrčky z tela gra-

RÁDIOVÍ PRIJÍMAČ BC-779
Americký rádiový prijímač je typ superheterodyno- 
vého prijímača (prijímača s nepriamym zosilnením), 
ktorý je primárne určený ako nepřenosné zariadenie. 
Na druhej strane bo bolo možné montovať do vozi
diel, ktoré sú na to uspôsobené. Zariadenie využíva 
klasický zosilňovací okruh, ktorý je špecifikovaný 
rovnako pre CW (Continuous wave kontinuálne vlny, 
prevádzka A1 - telegrafia) a AM (amplitúdovo-modu- 
lovaný signál) zvuk alebo tón s automatickým či ma
nuálnym ovládaním hlasitosti.
Rádiový prijímač ВС 779B bol využívaný vo vojen
skom a civilnom sektore v 40. rokoch 20. storočia 
v rozmedzí krátkych, stredných a dlhých vín. Vo vo
jenskom sektore bol určený pre odpočúvanie a spo
jenie v rádiových sieťach spojovacieho vojska, vo
jenského letectva ako i pre špeciálne služby. Medzi 
najrozšírenejšie verzie patrili BC-779 (civilné LX) 
a BC-1004 (civilné oz. X), ktoré sa od seba líšili frek
venčným rozsahom.
V roku 1936 firma Hammarlund Manufacturing 
Company v spolupráci s inými 26 spoločnosťami, 
ktoré sa podieľali na výrobe dielov, začala vyrábať pri
jímače s označením SP- 100, ktoré sa využívali najmä 
v civilnom sektore. Po vypuknutí 2. svetovej vojny 
bola daná požiadavka na zabezpečenie spojenia na 
všetkých stupňoch velenia armády USA. Z tohto dô-

nátu, granát nevybuchol. V týchto prípadoch došlo 
k tzv. zlyhaniu, resp. k umŕtveniu granátu.
Granáty sa prepravovali a ukladali v drevených pre
pravných debničkách po 25 kusov. Na zatváracom 
veku bolo červenou farbou natreté šablónovanie, kto
ré informovalo personál o druhu munície, výrobcovi, 
počte kusov munície, použitej trhaviny a pod.
Povrch tela granátu sa ošetroval čiernou farbou a na 
veku bolo červenou farbou vyhotovené šablónovanie 
informujúce o použitej trhavine, výrobnej sérii, roku 
výroby spolu so značkou výrobcu.
V roku 1949 bol do výzbroje československej armády 
zavedený ručný granát RG-4, ktorý konštrukčne vy
chádzal práve z ostrého ručného granátu vz. 34.

I. Cuper

vodu sa pristúpilo k tomu, že sa do armády zaviedli 
osvedčené rádiostanice, ktoré sa do tej doby vyrába
li najmä pre civilný sektor. V priebehu týchto rokov 
bolo do armády USA zakúpené velké množstvo prijí
mačov SP-200 série SUPER-PRO v troch základných 
modeloch.
• SP-210-XorBC-1004-C (0,054-20Mhz)
• SP-21Q-SXorBC-794-B (1,25-40 MHz)
• SP-21Q-I,XorBC-779-B (0,01-0,4 a 2,5-20 

MHz)

Počas 2. svetovej vojny sa využívali najmä v spojova
com vojsku, v letectve a iných, najmä spravodajských 
zložkách. Ďalej sa používali v Európe na pozemných 
staniciach v Anglicku, pri komunikácii s anglickými 
a americkými vzdušnými silami, pri bombardovaní 
Nemecka a v ďalších častiach Európy, kde pôsobila 
armáda USA. Zo strany USA boli uvedené stanice 
poskytované spojencom v rámci materiálnej a tech
nickej pomoci. V rokoch 1946 až 1948 sa pokračo
valo vo vývoji a výrobe SP-400 Super a SP- 600, kto
ré mali omnoho väčší výkon než stanice S-200 séria 
SUPER-PRO. Tieto stanice sa využívali vo výzbroji 
jednotlivých armád a taktiež našli široké využitie aj 
v civilnom sektore.
Prijímače z radu SUPER-PRO sú svojou funkčnosťou
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identické. Hlavným rozdielom je, že 
každý model je navrhnutý pre rôzne frekvenčné po
krytie. Sú napájané externými zdrojmi, v prípade nú
dze môžu byť napájané na batérie.
Oboje - prijímač aj zdroj, sú primárne dimenzované 
pre montáž na konzoly v štandardnom rozchode na 
19 palcov. Prijímač sa môže používať aj ako stolový 
alebo so skrinkovým obalom CH-104-A.
Rádiový prijímač ВС 779B sa skladá zo samotného 
prijímača a elektrického zdroja. Prijímač (SIGNAL 
CORPS, RADIO RECEIVER ВС 779В, 3583СНс 
13206 PHILA 43) je elektronkový. Konštrukciu prí
stroja chránila pred prachom a nečistotami plechová 
schránka, ktorá sa prichytáva o okraj šasi a predného 
panelu pomocou skrutiek a matíc. Spodná strana šasi 
bola vybavená nožičkami v rohoch základne. Zadná 
strana šasi obsahovala terminál pre konektory pre za

pojenie elektrického zdroja či batérií.
Elektrický zdroj pre SUPER-PRO (SIGNAL CORPS, 
POWER SUPLYUNIT RA-94-A, 3130 16026 PHILA 
43) má duálny režim napájania, ktorý zabezpečoval 
napájanie 230/115 V. Elektrické napätie zo zdroja do 
prijímača sa realizovalo pomocou prívodnej šnúry 
s 10 kontaktmi zo zadnej strany, ktoré boli hrebeňovo 
usporiadané. Väčšina vojenských Super-Pro zdrojov 
mávala rozmerné kryty transformátorov a tlmiviek 
spolu s olejovými filtrami kondenzátorov a muselo sa 
preto rátať s väčšou odolnosťou a výdržou v poľných 
podmienkach. Vojenské historické múzeum uvede
ný predmet získalo do svojho zbierkového fondu na 
základe kúpnej zmluvy VHÚ-100-35/2012 zo dňa 
26. októbra 2012.

P. Kadlec

NEMECKY VOJENSKÝ LAMPÁŠ
Karbidový vojenský lampáš je vyrobený z mosadze. 
Prenosné vojenské karbidové lampáše boli rozšírené 
v období 1. svetovej vojny, kedy bol na trhu nedosta
tok petroleja, a podobná situácia sa opakovala i za 
2. svetovej vojny. Predmetný lampáš sa používal v ob
dobí Wehrmachtu ako prenosné svietidlo na osvet
ľovanie miestností, poľných stajní a bunkrov. Bol 
užitočný aj pri nočných presunoch, pri čítaní máp

a používaní kompasov. Vojenské historické múzeum 
- Múzejné oddelenie vo Svidníku nadobudlo lampáš 
do svojho zbierkového fondu darom dňa 24. 2. 2017 
od súkromnej osoby. V súčasnosti je lampáš umiest
nený v depozitáři VHM vo Svidníku.
Lampáš je obdĺžnikového tvaru, s okrúhlym pod
stavcom. Súčasťou lampáša je sklopný kovový držiak 
s okrúhlou drevenou rukoväťou a závesný kovový
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hák. Jedna stena lampáša je 
sklenená, druhá výsuvná. Na 
tretej stene je pripevnená ná
doba na vodu a hák určený na 
pripínanie lampáša k výstroju.
Na háku je vyrazený rok výroby 
1936, pod ním je vyobrazená ne
mecká orlica a číslo 10. Na nádržke 
s vodou sa nachádza označenie D.R.P. 
(Deutsche Reich Patent - Nemecký 
ríšsky patent), čo znamená, že 
lampa bola vyrobená buď pre 
armádu, alebo pre vládu, za 
označením sa ešte nachá
dza šesťmiestne sériové 
číslo - „D.R.P. 395351.
V spodnom riadku je 
uvedený výrobca a jeho 
sídlo - „F. F. A. Schulze.
Berlin“. Vo vnútri lampáša 
sa nachádza mosadzný horák s ke
ramickou tryskou. Do prednej časti 
svietidla sa zvyčajne vkladala tabuľa 
z červeného alebo zeleného skla. 
Karbidový lampáš obsahuje dve vo
dotesné vzájomne oddelené nádoby.
V spodnej časti lampáša jeokrúhla nádrž

ka, v ktorej je uskladnený kar
bid vápenatý, hlavný prostrie
dok umožňujúci osvetlenie. 
Svietidlo možno stlmiť alebo 
úplne zatemniť pomocou zin

kových sít. Na zadnej strane sa 
nachádza nádržka slúžiaca ako 

zásobník na vodu. V tejto nádobe 
sa taktiež nachádza odvetrávací ventil, 

určený na regulovanie výšky plameňa. 
Tento ventil s pipetou a regulačnou 
ihlou ústi do spodnej nádržky, kde 
sa následkom hydratácie karbidu 
vápenatého spaľuje acetylén a vzni
ká zdroj svetla. Po použití sa musia 
časti, ktoré prišli do styku s karbi
dom vápenatým dôkladne vyčistiť. 
Ak sa tak nestane, životnosť a in
tenzita plameňa sa zníži. Pri pou
žívaní karbidových lampášov bola 
potrebná velká obozretnosť, keďže 
horľavosť acetylénu spôsobovala 

výbušnosť, acetylén nesmel prísť 
do styku s cigaretou, fajkou či 
strojmi, od ktorých odlietavali 

iskry.
L. Vrabľová

7,92-MM ČESKOSLOVENSKÍ ÍAŽKÝ OUĽOMET VZOR 37
S vývojom nového typu ťažkého guľometu pre potreby 
československej armády sa pod dohľadom konštruk
térov Václava Holka (24.9.1886 - 13.12.1954) a Mi
roslava Rolčíka začalo v roku 1930 v Zbrojovke Brno. 
Tá zástupcom Ministerstva národnej obrany (MNO) 
a (VTLÚ) v priebehu rokov 1932 - 1934 predložila 
dovedna tri prototypy ťažkých guľometov pod ozna
čením ZB-50, ZB-52 a ZB-53. Z nich prvé dva boli 
z dôvodu nízkej kadencie a nespoľahlivého uloženia 
hlavne v tele guľometu odmietnuté. Tieto problémy 
sa brnianskej zbrojovke následne podarilo čiastočne 
odstrániť v treťom prototype (ZB-53). Ten sa napo
kon aj v počte 500 kusov vyrobených pod označením 
7,92-mm ťažký guľomet vzor 35 zúčastnil v roku 1935 
vojskových skúšok. Po ich ukončení predložila komi

sia, zložená z predstaviteľov MNO a VTLÚ, zástup
com Zbrojovky Brno 27-bodový protokol navrhujúci 
definitívne úpravy tohto prototypu zbrane, ktoré ju 
však zmenili natoľko, že koncom leta 1936 bolo roz
hodnuté pre ňu zaviesť nový názov 7,92-mm ťažký 
guľomet vzor 37. Následne 29. januára 1937 výzbrojo- 
vá komisia MNO oficiálne schválila zavedenie ťažké
ho guľometu vzor 37 do výzbroje armády, pričom pre 
potreby pechoty bol k nemu v júli 1938 dodatočne 
skonštruovaný nový podstavec - trojnožka vzor 37. 
Tieto konštrukčne nové zbrane tak v rámci armády 
začali postupne nahrádzať zastarané vodou chladené 
guľomety vzor 7/24 a vzor 24 systému Schwarzlose. 
Vzhľadom na rozdielne požiadavky jej jednotlivých 
zložiek sa tieto zbrane vyrábali v troch verziách:



v pechotnej verzii, vo verzii pre 
ťažké opevnenia s označením „O“ 
a vo verzii pre bojové vozidlá s označením 
„ÚV“ (útočná vozba - tanky, obrnené vozidlá 
a obrnené vlaky). Guľomety boli skonštruované pre 
štandardné puškové náboje Mauser kalibru 7,92 
x 57 mm. Tie sa plnili do 100-článkových alebo 
200-článkových nábojových pásov. Výroba 
týchto zbraní bola, vzhľadom na ich kon
štrukciu, pomerne náročná a nákladná, 
čo sa napokon prejavilo aj na ich ko
nečnej cene, ktorá v roku 1938 činila 
13 308,94 Kč za kus. V druhej 
polovici 30. rokov 20. storo
čia sa vďaka svojej kvalite, 
vosti a do detailov prepracovanej konštrukcie
začala táto moderná zbraň vyvážať aj do zahraničia. 
Guľomety v pechotnom prevedení boli pritom najviac 
exportované do Juhoslávie (označovaný ako Mitralez 
M40), Rumunska, Číny a Iránu, ďalej v prevedení pre 
pancierové vozidlá bol najčastejšie dodávaný pre Ju
hosláviu a Velkú Britániu, a napokon v prevedení pre 
pevnosti bol vyvážaný predovšetkým do Rumunska. 
Okrem toho boli tieto zbrane dodávané aj do Argen
tíny, Afganistanu, Iraku, na Kubu a i. Dovedna bolo 
údajne vyexportovaných približne 12 000 kusov vo 
všetkých prevedeniach dohromady. Navyše licenciu 
na výrobu tohto guľometu kúpila v roku 1937 britská 
zbrojárska firma BSA so sídlom v Birminghame, ktorá 
ich vyrobila približne 60 000 kusov. Po obsadení Čes
koslovenska v marci 1939 boli ukoristené ťažké guľo
mety vzor 37, zaradené do výzbroje nemeckej armády 
pod označením MG-37(t), pričom ich ďalšia výroba 
sa presunula z Brna do novovzniknutej Zbrojovky 
Vsetín. Tu sa intenzívne vyrábali až do roku 1942. Po 
skončení vojny bola táto zbraň opätovne zavedená

slovenskej armády, 
pričom jej produkcia 
bola obnovená v Zbro
jovke Vsetín a trvala až 
do polovice 50. rokov 20. 
storočia. V armáde sa tieto 
guľomety napokon udržali až 
do začiatku 60. rokov 20. storočia.
Guľomet znázornený na obrázku bol pod výrobným 
číslom 4002, vyprodukovaný v roku 1951 vo Vsetí
ne, pričom do zbierok vojenského múzea vo Svidníku 
bol prijatý dňa 3. júla 1969 prevodom z Vojenského 
útvaru 5728 Olomouc. V zbierkach svidníckeho mú
zea ide pritom o jeden z 8 kusov (zastúpená je v rám
ci nich medzivojnová a povojnová produkcia) tohto 
historicky prvého typu československého ťažkého 
guľometu, ktorý vďaka svojej modernej konštrukcii 
a univerzálnemu spôsobu použitia dosiahol mimo
riadny úspech nielen na domácej pôde, ale českoslo
venský zbrojársky priemysel preslávil aj za hranicami.

P. Holík

REPLIKA BOJOVEJ ZÁSTAVY LETECKÉHO PLUKU 3 
HEN. LETCA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
Unifikácia československej brannej moci sa dotkla v priebehu roka vznikali prvé letecké pluky. Mierová 
aj letectva. Pôvodný československý letecký zbor, výstavba československého letectva bola rozdelená 
ktorý bol vytvorený 1. mája 1919, bol o rok neskôr medzi šesť leteckých plukov, z toho len jeden, Letecký 
reorganizovaný do troch leteckých skupín, z ktorých pluk 3, bol dislokovaný na území Slovenska.
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Letecký pluk 3 vznikol 6. septembra 1920 premeno
vaním 1. leteckého pluku na základe výnosu MNO 
čj. 900.0359-vzduchopl.l920 s veliteľstvom v Nitre, 
od roku 1928 v Piešťanoch. Na základe dekrétu pre
zidenta republiky, publikovaného vý
nosom MNO, bol pluku v júni 1924 
udelený čestný názov „Generála letca 
Milana Rastislava Štefánika“. Dislo
kácia jednotiek pluku sa menila, vý
znamným je práve január 1928, keď 
sa celé veliteľstvo pluku presťahova
lo do novovybudovaných Štefáni
kových kasární v Piešťanoch - do 
priestorov, kde v súčasnosti sídli 
Vojenské historické múzeum.
Okrem výcvikovej činnosti sa 
pluk zaoberal aj fotografickým 
mapovaním riek Kysuca, Vlára 
a Váh, čím sa vytvorili podklady 
pre ich budúcu reguláciu. Rovna
ko sa piešťanskí letci každoročne 
zúčastňovali fotografovania významných 
slovenských miest, pamiatok, hradov a zámkov. Výz
nam jednotky vzrástol v roku 1939, v časoch politic
kých a spoločenských zmien, keď Letecký pluk 3 bol 
jediným centrom vznikajúceho slovenského letectva. 
Do jeho fungovania však zasiahlo niekoľko negatív
nych udalostí - najmä odchod českého leteckého per
sonálu.
Bojová zástava, ktorá vychádzala z jednotného vzoru 
bojových zástav z rokov 1927 a 1929, bola Letecké
mu pluku 3 Generála letca Milana Rastislava Štefá
nika slávnostne odovzdaná 28. októbra 1937. Túto 
slávnostnú udalosť zaznamenala aj mestská kronika, 
pretože zástava bola darom mesta Piešťany a piešťan
ského okresu. Odovzdávanie prebiehalo na niekdaj
šom Námestí Komenského (dnes Námestie SNP)

v prítomnosti úradníkov, miestnej posádky a tisíco
vého zástupu ľudu. Za MNO bol prítomný divízny 
generál Vojta, ktorý odovzdal zástavu do rúk velite
ľovi pluku plk. let. Gustávovi Studenému. Svoj prí

hovor predniesli aj okresný náčelník Vojtech Skyčák 
a piešťanský dekan Alexander Šindelář. Na zástavu 
boli zároveň pripevnené stuhy Jednoty čs. obce le
gionárskej, Telovýchovnej jednoty Sokol, Považské
ho aeroklubu, motorovej letky M.L.L. v Piešťanoch, 
Robotníckej telocvičnej jednoty a Živeny. Kronika 
uvádza, že cena zástavy bola 6 000 Kčs (polovicu 
hradilo mesto), pričom napr. cena Pomníka padlým 
hrdinom, ktorý bol postavený v tom istom roku, 
bola 44 000 Kčs.
Originál bojovej zástavy aj so stuhami je súčasťou 
zbierok VHÚ Praha. V roku 2009 bola pre múzejné 
účely vyrobená jej replika, ktorý bola následne zara
dená do zbierkového fondu VHM Piešťany.

V. Jurková

PAMÄTNÝ odznak pre československých
DOBROVOĽNÍKOV 1918 -1919
išlo o spolkový pamätný odznak, ktorý bol v súlade 
s vládnym nariadením Československej republiky 
zo dňa 22. októbra 1937 založený Československou

obcou dobrovoľníckou v roku 1938. Určený bol pre 
všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa v rokoch 1918 - 
1919 na strane Československa aktívne zúčastnili na



jednotlivých vojenských 
akciách súvisiacich s boj
mi v Sliezsku a na Sloven
sku, ktoré vypukli krátko 
po vzniku Českosloven
skej republiky s Poľskom 
a Maďarskom.
Samotný odznak mal po
dobu medaily kruhovi
tého tvaru s vnútorným 
motívom averznej strany 
pripomínajúcim tzv. d’ate- 
linový kríž, v ktorého vo
dorovných ramenách bol 
reliéfnym spôsobom zo
brazený letopočet 1918 - 1919 
predelený mečom prechádzajú
cim zvislými ramenami, na ktorého 
čepelí boh v strede kríža položené ume 
lecky stvárnené iniciály „ČSOD“ (Česko
slovenská obec dobrovoľnícka). Medaila sa 
vyrábala predovšetkým z bronzu, no 
na jej výrobu sa v zriedkavejších 
prípadoch používalo aj striebro 
rýdzosti 900/1000, prípadne 
iný kovový materiál s výraz
ným bielym odtieňom. Au
torom jej výtvarného návrhu 
bol výtvarník a štábny kapi
tán Oldřich Pilz (16.3.1900 - 
27.4.1945), ktorého iniciály boli 
umiestnené na spodnom okraji 
reverznej strany. Tá bola v strednej 
časti tvorená motívom roku založenia 
odznaku (1938) znázorneného reliéfnym spôso
bom v podobe rímskych čísel, ktorý bol zhora uzav
retý motívom erbu s vyobrazenými znakmi Čiech, 
Moravy, Sliezska a Slovenska, a zdola motívom li
povej ratolesti. Medaila sa nosila na látkovej náprs
nej stuhe, ktorá bola vytvorená kombináciou stuhy 
z Československého vojnového kríža 1918 (okraje) 
a Československej revolučnej medaily (stred stuhy). 
Stuhu tak tvorila červeno-bielo-modrá kombiná
cia farieb. Oprávneným držiteľom sa odovzdávala 
v papierovej etuji spolu s malou stužkou a dekré
tom o udelení. Po roku 1945 boh zhotovované po

pri klasických medailách aj 
ich miniatúry, ktoré boh 
rôznych typov a veľkos
ti. Na stuhy jednotlivých 
medailí a ich miniatúr sa 
po roku 1945 začala upev
ňovať malá päťramenná 
hviezdička ako symbol po
chvaly. Dovedna sa pritom 
od roku 1938 objavilo jej 
päť vydaní. Konkrétne to 
bola medaila z roku 1938, 
rážená v matnom červen
kastom odtieni bronzu 
s monogramom „O.P.“, 

medaila z roku 1938, ra
zená v svetlom, lesklejšom, 

odtieni bronzu s monogramom 
O.P.“, medaila z roku 1938, razená 

v kvalitnom striebre s monogramom 
O.P.“, a puncovou značkou spolu so znač

kou výrobcu umiestnenou na záves
nom ušku, potom medaila z rokov 

1945 - 1948, razená v tmav
šom matnom odtieni bronzu 
už bez monogramu „O.P.“, 
a s úzkym závesným uškom, 
a, napokon, medaila z rokov 
1945 - 1948, razená v kove 

s výrazným bielym odtieňom, 
taktiež bez monogramu „O.P.“ 

Odznak znázornený na obrázku 
predstavuje verziu medaily vydanej 

v roku 1938 v svetlom, lesklejšomb odtie
ni bronzu, pričom tá bola do zbierok vojenského 

múzea vo Svidníku prijatá dňa 10. apríla 1968 kú
pou od súkromnej osoby. Ide pritom o jeden z dvoch 
kusov tohto pamätného odznaku, ktoré v zbierkach 
svidníckeho múzea predstavujú tzv. spolkový ekvi
valent k obdobnému československému štátnemu 
vyznamenaniu, pričom zároveň pripomínajú tú sku
točnosť, že vznik a formovanie štátnych hraníc no- 
vovznikajúceho Československa bol v rokoch 1918 
- 1919 veľmi zložitý proces, ktorý sa veľakrát neza
obišiel bez použitia zbraní.
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MEDAILA ZA BOJOVÉ ZÁSLUHY ZSSR
Toto sovietske vyznamenanie bolo zria
dené výnosom prezídia Najvyššieho 
sovietu ZSSR zo dňa 17. októbra 1938.
Na základe jednotlivých stanov a ich 
doplnkov vyplývajúcich z daného 
výnosu bolo určené predovšet
kým pre vojakov, poddôstojníkov 
a dôstojníkov sovietskej Červe
nej armády, ďalej pre príslušní
kov vojenského námorníctva, 
pohraničných a vnútorných 
vojsk, a taktiež aj pre tých 
občanov ZSSR, ktorí význam
nými, iniciatívnymi a odvážnymi 
činmi prispeli k úspešnému splneniu 
jednotlivých bojových úloh na úrovni vojen
ských útvarov, resp. ich jednotiek. Okrem toho 
bolo udeľované aj za mimoriadne činy spo
jené s ochranou štátnych hraníc ZSSR, za 
vynikajúce úspechy dosiahnuté v rámci 
bojovej a politickej prípravy, za výbor
ne osvojenie si novej bojovej techniky, 
za udržanie vysokej bojovej priprave
nosti vojenských útvarov, resp. ich jed
notiek, a tiež aj za iné ďalšie zásluhy do
siahnuté v priebehu trvania výkonu vo
jenskej služby. V určitých prípadoch mohlo 
byť po splnení podmienok udeľované aj vojakom, 
resp. civilným osobám, ktoré neboli občanmi ZSSR. 
Udeľovanie tohto vyznamenania prebiehalo v podstate 
až do zániku ZSSR (31. decembra 1991), pričom cel
kový počet udelených medailí dosiahol 5 210 078 ku
sov. Samotná medaila sa pritom vždy razila zo striebra 
rýdzosti 925/1000. Mala kruhovitý tvar s priemerom 
31 mm. Na jej averznej strane dominoval vo vrchnej 
časti v azbuke vyrazený nápis „СССР“ (ZSSR) tvorený 
písmenami smaltovanými načerveno. V strednej čas
ti bol potom reliéfnym spôsobom uvedený troj riad
kový nápis v azbuke „ЗА/БОЕВЫЕ/ЗАСЛУГИ“ (Za 
bojové zásluhy) a v dolnej časti bol taktiež reliéfnym 
spôsobom vyobrazený motív skríženej šable a pušky 
so vztýčeným bodákom a spusteným popruhom. Re
verzná strana bola hladká, avšak zaujímavosťou je, že 
všetky medaily udelené do začiatku januára 1947 mali

práve tu vyrazené matričné číslo, 
ktoré bolo uvedené aj na potvr
dení o jej udelení. Posledným 
kusom s vyrazeným matrič
ným číslom bola medaila č. 

3 207 501, pričom všetky 
nasledujúce boli udeľo
vané už bez vyrazeného 
čísla (to bolo uvedené 
iba v potvrdení). V ro
koch 1938 - 1943 bola 
medaila nosená na ma
lej obdĺžnikovej strie

bornej kolodke (tzv. malá 
kolodka), cez ktorej prierezy bola 

prevlečená stuha z moiré hodvábu (látka 
s lesklým vzorom pripomínajúcim roz

tečenú vodu, ktorý sa vytváral špe
ciálnou technológiou - kalandro- 

vaním) červenej farby, široká 
26 mm, pričom tento typ ko- 
lodky bol použitý pri prvých 
480 000 kusoch. Po roku 1943 
bola medaila nosená už na veľ

kej štandardnej päťuholníkovej 
plechovej kolodke (tzv. velká ko

lodka), ktorá bola potiahnutá stuhou 
z moiré hodvábu šedej farby celkovej šírky 

24 mm s dvoma 2-mm širokými prúžkami zlatožltej 
farby, umiestnenými na jej okrajoch. Medaila bola buď 
na rovnošate, resp. na civilnom obleku vždy nosená na 
ľavej strane pŕs.
Medaila znázornená na obrázku bola do zbierok vo
jenského múzea vo Svidníku prijatá dňa 26. novembra 
1985 kúpou od súkromnej osoby. Ide pritom o jeden 
z 5 kusov tohto sovietskeho vysokého štátneho vyzna
menania, ktoré v zbierkach svidníckeho múzea pripo
mínajú predovšetkým mimoriadnu iniciatívu a úsilie 
príslušníkov ozbrojených síl a občanov ZSSR, čo mož
no najlepšie a najzodpovednejšie plniť jednotlivé úlo
hy spojené s výkonom vojenskej služby tak, aby bola 
po vojenskej stránke zabezpečená čo možno najväčšia 
ochrana vlastného územia.
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BRUŠKÁ VOJENSKÁ PRILBA VZOR MKII

Tento typ prilby sa začal vyrábať ako reakcia na po
trebu spoľahlivej oceľovej prilby počas 1. svetovej 
vojny a bol označený ako Mk I. Navrhol ho londýn
sky inžinier John Leopold Brodie, ktorého rieše
nie vychádzalo zo železných klobúkov nemeckých 
a anglických bojovníkov z 13. storočia. Najvyšším 
britským velením bol prijatý typ nazvaný „Brodies 
Steel Helmet, War Office Pattern“. Prvých 25-tisíc 
kusov počiatočnej série však nebolo vyrobených 
práve z najlepšieho materiálu. Ale už na konci roka 
1915 sa tento problém vyriešil použitím mangá
novej ocele. Do konca roka 1918 bolo vyrobených 
7 250 000 kusov vzoru Mk I (1916) postupne ďalej 
zlepšovaného. V roku 1939 dostala britská armá
da ďalší, zdokonalený typ, známy pod označením 
Mk II. Ten vznikol už v druhej polovici roka 1938 
a bol najprv predaný do výstroja polície a hasičov.

Zvon bol vyrobený z mangánovej ocele a mal nový 
vnútrajšok. Tu sa rozlišujú dve odlišné kon

štrukcie, označované ako Mk 1 a Mk 2. 
Obe používajú fíbrové vence s tuhou 

textilnou príložkou na temene. Rov
naká je aj nosná, stredová časť, ktorú 

tvorí vložka z voskovaného plátna, 
ktoré vybieha do piatich lalokov 

stiahnutých šnúrkou. 
Vzor Mk 2 používa 
vložky tvarované do 
kríža.

Predmetnú britskú prilbu 
vz. Mk II získalo do svojich zbie
rok Vojenské múzeum vo Svid
níku v roku 1993. Prilby tohto 
typu mali vo svojej výzbroji aj 
príslušníci 1. čs. samostatného 

poľného práporu v ZSSR už v čase 
svojho bojového krstu v priestore 

ukrajinského Sokolova 8. marca 1943 a 
hoci ich už od polovice roka 1943 nahrá

dzali sovietske prilby, sú známe prípady ich ná
lezov ešte z obdobia Karpatsko-duklianskej 
operácie. Na ramene nosného kríža opiso
vaného zbierkového predmetu sú vyrazené: 

velkost’ 7, značka výrobcu J. C. S. 8c W. Ltd, čo 
znamená J. Crompton Sons 8c Webb Ltd. London; 
pod tým II; pod tým rok výroby 1940. Vymedzova- 
cie gumové príložky (v počte 8 kusov) medzi vnút
rajškom a zvonom sú vzoru Mk 2 a sú do nosnej 
konštrukcie vložené. Podbradníky typu Mk 1, 2 
pozostávajú z 3 dielov, z ktorých postranné (zave
sené do zvona) pozostávajú z 2 pružín prekrytých 
spoločným textilným puzdrom. Okraj zvona je do
plnený lemom, ktorý slúži na zmiernenie možnosti 
zranenia nositeľa. Zafarbenie je šedozelené na pies
kovanom podklade. Značený je aj zvon, kde sa prís
lušný punc nachádza blízko závesu na podbradník: 
AL II pod tým HBH - 40 (ide o skratku HBH = 
Harrison Bros 8c Howson. Sheffield. 1938 - 1940). 
Rozmery prilby sú 28,8 cm x 30,5 cm; rozmery 
vložky 21 cm x 18 cm.
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152-MM KANÓNOVÁ HÚFNICA VZOR 1937
Sovietsku 152-mm kanónovú húfnicu vzor 37 pou
žívali aj českosloveskí delostrelci v 2. svetovej vojne 
v rámci ich účasti na útočnej operácii Červenej armá
dy Karpatsko-duklianskej operácie. Preto tvorí táto 
zbraň spolu s 122-mm húfnicou vzor 38 v súčasnosti 
jednu z pamiatok prírodnej expozície Duklianskeho 
bojiska, ktoré je súčasťou Vojenského historického 
múzea vo Svidníku. V roku 1964 bol vybudovaný tzv. 
delový areál na miestach pôvodného palebného po
stavenia československého delostrelectva v katastri 
obce Vyšný Komárnik, odkiaľ podporovali v novem
bri 1944 húfnicOvé a mínometné batérie českosloven
ského delostreleckého pluku útok jednotiek soviet
skeho 67. streleckého zboru a 1. československého ar
mádneho zboru na nepriateľské obranné postavenie. 
Velenie Červenej armády poverilo konštrukciou mo
dernej delostreleckej zbrane pracovný kolektív Fio- 
dora Fiodoroviča Petrova. Koncom roka 1936 boli 
vykonané štátne skúšky prototypu, ktorých výsledky 
boli také jednoznačné, že začiatkom roka 1937 bola 
zbraň prijatá do výzbroje ako 152-mm kanónová hú
fnica vzor 1937 (gaubica-puška obrazca 1937 goda). 

Išlo o jednu z prvých kanónových húfnic, teda 
zbraní, ktoré umožňovali strieľať plochou 

dráhou letu alebo strmou trajektóriou 
letu. Oproti húfniciam svojho 

typu v iných armádach dis
ponovala vysokým 

dostrelom

(17 km), čo jej zaisťovalo palebnú prevahu na bo
jisku. Disponovala aj prierazným granátom schop
ným preraziť 125-mm pancier na vzdialenosť cca I 
000 m. Spolu disponovala až dvanástimi nabíjacími 
náplňami. Mala požadovanú palebnú silu a na tento 
typ zbrane hmotnosť len 7 t, čím bola zabezpečená 
jej dostatočná mobilita. Spolutvorila hlavný pilier 
ťažkých poľných delostreleckých batérií Červenej 
armády počas 2. svetovej vojny. Nápadným poznáva
cím znakom tejto zbrane boli dva „rohy“ po ohoch 
stranách hlavne, ktoré mali skrutkové pružiny na 
jej vyrovnávanie. Kanónová húfnica sa v priebehu 
2. svetovej vojny osvedčila aj v najťažších podmien
kach a zostala vo výzbroji sovietskej armády i po voj
ne. Ako delu s najväčším kalibrom a s najväčšou pa
lebnou mohutnosťou boli húfnici zverované obzvlášť 
náročné palebné úlohy, predovšetkým boj s delostre
lectvom nepriateľa, ničenie ďalekých cieľov nepriateľa 
a ničenie ťažkého poľného opevnenia. Do júna 1945 
vyrobili približne 7 000 kusov kanónových húfnic 
vzor 1937. Na začiatku východného ťaženia Wehr
machtu v júni 1941 ich mala Červená armáda k dis
pozícii 2 800 kusov. Nemeckí vojaci z nich ukoristi
li 974 kusov a pod označením 15,2-cm K 433/1 (r) 
ich začlenili do vlastnej výzbroje. Vyrábala sa pre ne 
špeciálna nemecká munícia. 152-mm kanónová hú
fnica plnila aj úlohu hlavnej zbrane samohybných 
lafiet SU-152 a JSU-152. Na základe sovietske-čes
koslovenskej medzištátnej dohody z apríla 1945 zís
kalo československé delostrelectvo do augusta 1945 
24 kanónových húfnic vzor 37 od ZSSR. V rokoch 

1949 - 1950 dodal Sovietsky zväz Českosloven
sku stovky delostreleckých zbraní, medzi nimi 
aj 152-mm kanónovú húfnicu vzor 37. Posled

né kusy kanónovej húfnice vzor 37 vyradili 
z arzenálu ozbrojených síl štátov Varšavskej 

zmluvy v 80. rokoch 20. storočia.
G. Blaško



122-MM HÚFNICA VZOR 38
Keď sa velenie Červenej armády rozhodlo vyvinúť 
novú modernú divíznu húfnicu, požadovalo, aby bol 
zachovaný vo svete inak netypický kaliber 122-mm, 
pretože bol najvýhodnejší pre trieštivé granáty a zá
roveň šlo o najmenší z kalibrov, ktorý bol vhodný pre 
výkonné granáty s trhavým účinkom. Na jar roku
1938 vznikol prototyp M-30, ktorý bol vyvinutý ma
lým kolektívom projektovej kancelárie na čele s Fio- 
dorom Fiodorovičom Petrovom. V septembri roku
1939 bol tento prototyp prijatý do výzbroje ako 122- 
mm húfnica vzor 1938; 122-мм гаубица образца 
1938 года (M-30). Jej sériová výroba sa začala v roku
1940 v závode č. 92 v meste Gorkij (dnešný Nižný 
Novgorod) a v závode č. 9 v Sverdlovsku (dnešný Je- 
katerinburg) a v období 1940 - 1955 vyrobili viac 
ako 19 000 kusov, pričom len do konca vojny v roku 
1945 vyrobili viac ako 17 500 kusov húfnic tohto 
typu. 122-mm húfnica vzor 38 ničila odkryté i za
kryté ciele, živú silu, palebné prostriedky aj poľné 
opevnenia a priamou palbou s úspechom bojovala 
proti nacistickým tankom. Bola preto vybavená po
pri bežnému strelivu taktiež priepalnými granátmi. 
Svojou rýchlou pohotovosťou na palbu, dostatočnou 
rýchlosťou střelby (5-7 výstrelov za minútu), znač
nou uhlovou pohyblivosťou, presnosťou, dostrelom 
(takmer 12 km), ako aj jednoduchosťou sa stala roz
šírenou a obľúbenou zbraňou Červenej armády po
čas 2. svetovej vojny. Používala teleskopy pre nepria
mu palbu, ktoré mali tak univerzálnu konštrukciu, 
že sa používali na zbraniach už od roku 1917, resp. 
sa mohli využívať na húfniciach a kanónoch ukoris
tených Wehrmachtu a hodili sa aj na raketomety BM 
-13 ako zameriavače, ako aj pre zbrane používané 
v súčasnosti. Tak ako väčšina ďalších sovietskych

zbraní, vyznačovala sa aj táto húfnica veľkou výdr
žou a trvácnosťou, bola takmer nezničiteľná. Doká
zala si udržať aj po zlých cestách vysokú pochodovú 
rýchlosť (až 50 km/h) a za dobrým ťahačom prešla 
aj najťažším terénom. Pre katastrofálnu situáciu vo 
výzbroji začal používať túto húfnicu aj Wehrmacht 
s označením 12,2-cm ťažká húfnica vzor 396(r). 
Československé jednotky v ZSSR obdŕžali 122-mm 
húfnicu prvýkrát lete 1943, a to v Novochopersku 
delostrelecký oddiel 1. československej brigády. Bo
jovým krstom s československými vojakmi prešla 
v bojoch o Kyjev. Výroba týchto húfnic pokračova
la aj po roku 1945. Licenciu na jej výrobu získala 
napríklad aj Čína a produkovala ju pod označením 
vzor 54 (resp. 54-1). Sovietska 122-mm kanónová 
húfnica vzor 1938 sa po vojne licenčné vyrábala aj 
v Československu v Škodových závodoch v Dubni
ci nad Váhom (vo februári 1951 premenované na 
Závody Klimenta Jefremoviča Vorošilova (ZKJV)). 
Húfnica bola zavedená po vojne aj do výzbroje čes
koslovenskej armády, kde predstavovala najrozší
renejší delostrelecký prostriedok a slúžila v nej do 
polovice 70. rokov 20 storočia. Licenčné sa vyrábala 
aj v Poľsku, NDR a Bulharsku.

G. Blaško



7,62-MM SOVIETSKA SAMONABÍJACIA 
PUŠKA SVT - 40
Vývojom samonabíjacej pušky sa konštruktéri 
v Rusku začali zaoberať už koncom 1. svetovej 
vojny, avšak prototypy, ktoré spĺňali predpokla
dy pre zavedenie do výzbroje armády, sa obja
vili až v polovici 30. rokov 20. storočia. Jednalo 
sa o konštrukcie Sergej a Gavriloviča Simonova 
(4.10.1894 - 6.5.1986) a Fedora Vasilieviča To
kareva (14.6.1871 - 6.3.1968). Ako lepšia z nich 
sa ukázala tá prvá, ktorá bola v roku 1936 za
vedená do výzbroje sovietskej armády pod 
označením 7,62-mm avtomatičeskaja vintovka 
Simonova obrazca 1936 goda (AVS-36). Táto 
zbraň síce umožňovala strieľať jednotlivými 
ranami (výstrelmi) alebo dávkami, no v praxi 
sa veľmi dobre neosvedčila, preto sa hľadal jej 
nástupca. Nasledovala preto séria ďalších skú
šok, v rámci ktorých ukázala svoje kvality To- 
karevova konštrukcia, ktorá bola do výzbroje 
armády zavedená v roku 1938 pod označením 
7,62-mm samozarjadnaja vintovka systémy 
Tokareva obrazca 1938 goda (SVT-38). Jej 
sériová výroba sa od 1. októbra 1939 naplno 
rozbehla v zbrojovke v Tule. Automatický sys
tém tejto pušky fungoval na princípe odberu 
plynov z hlavne pomocou plynového kanáli- 
ka, pričom pri návrhu zohrávala hlavnú úlohu 
aj požiadavka, aby hmotnosť zbrane bola čo 
najnižšia. Puška však mala veľmi silný spätný 
ráz, čo pri slabšej konštrukcii jej jednotlivých 
súčiastok (kvôli nižšej hmotnosti) spôsobova
lo ich veľmi rýchle opotrebovanie. Navyše bola 
veľmi citlivá na nečistoty a v nepriaznivých pod
mienkach jej automatický systém často zlyhával. To 
sa naplno prejavilo v priebehu vojny medzi Fínskom 
a ZSSR (30.11.1939 - 13.3.1940), kde sa táto zbraň 
absolútne neosvedčila a dokonca sa uvažovalo o jej 
stiahnutí z výzbroje armády. Napokon však v jej ra
doch padlo rozhodnutie o prepracovaní tejto pušky, 
ktoré F. V. Tokarev vykonal v roku 1940. Tým vznik
la zbraň, ktorá bola do výzbroje armády prijatá pod 
označením 7,62-mm samozarjadnaja vintovka sys
témy Tokareva obrazca 1940 goda (SVT-40). Zmeny

sa týkali predovšetkým plynového kanálika, ktorý 
už bol vybavený päťstupňovým regulátorom spät
ného rázu, na hlaveň bola pridaná úsťová brzda 
s dvanástimi otvormi a jednotlivé súčiastky zbra

ne boli celkovo zdokonalené a zosilnené, pričom 
dvojdielnu pažbu nahradila ľahšia jednodielna. 
Zbraň bola skonštruovaná pre štandardný soviet
sky puškový náboj kalibru 7,62 x 54 mm R. Popri 
štandardnej puške SVT-40 bola vyvinutá aj puška 
AVT-40, ktorá mohla strieľať tak jednotlivými ra
nami, ako aj dávkou, a karabína SKT-40. Sériová 
výroba týchto zbraní sa začala dňa 1. júla 1940 
v závodoch v Tule, kde sa týmto dňom ukonči
la výroba pušiek SVT-38, a v Iževsku, kde bola 
zase ukončená výroba pušiek AVS-36 (dovedna 
vyprodukovaných 65 800 kusov), pričom ukon
čená bola oficiálne dňa 3. januára 1945. Spolu 
bolo s puškami SVT-38 vyrobených takmer 
2 000 000 kusov. Z toho v rokoch 1940 - 1942 
bolo vyprodukovaných až 1 326 000 kusov, pri
čom ďalších 51 000 kusov bolo skonštruova

ných v odstreľovačskej verzii s optic
kým zameriavačom PU s 3,5-násob- 
ným zväčšením. Tieto odstreľovač- 
ské pušky však neboli ani zďaleka 
také presné ako pušky Mosin model 

1891/30, preto sa dňa 1. októbra 1942 
ich výroba ukončila. Po roku 1941 poslú
žili ukoristené pušky SVT-38 a SVT-40 
Nemcom ako predloha pri konštrukcii 

samonabíjacej pušky Gewehr 43. Tieto 
pušky (najmä SVT-40) sa nachádzali aj vo 

výzbroji 1. československého armádneho 
zboru v ZSSR. V roku 1943 mal napr. 
1. československý samostatný poľný 
prápor v ZSSR počas bitky pri Soko
love k dispozícii 553 kusov, pričom 
najväčší úspech s puškou SVT-40 
pre ostreľovačov dosiahla Mária 
Ljalková-Lastovecká (3.12.1920 - 
7.11.2011), ktorá s ňou zazname
nala 30 potvrdených zásahov.
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Puška znázornená na obrázku bola pod výrobným 
číslom ЕЖ 5287 vyprodukovaná v roku 1943 v Tule, 
pričom do zbierok vojenského múzea vo Svidníku 
bola prijatá dňa 25. marca 1993 darom od súkrom
nej osoby. Ide pritom o jeden z 2 kusov týchto pušiek, 
ktoré v zbierkach svidníckeho múzea reprezentujú

nepochybne jednu z konštrukčne najprepracovanej
ších, mimoriadne kvalitných, no vzhľadom na soviet
ske pomery aj jednu z najzložitejších zbraní. Zaují
mavosťou je, že múzeum disponuje aj 1 kusom pušky 
SVT-38.

P. Holík

7,62-MM SOVIETSKY SAMOPAL PPŠ-41
Priamymi predchodcami legendárneho sa 
mopalu PPŠ-41 boli samopaly navrhnu 
té konštruktérom Vasilijom Alexe 
jevičom Degťarevom (2.1.1880 
- 16.1.1949) pod označením 
PPD (Pistolet pulemjot 
Degťareva)

34, 34/38 a 40, ktoré 
sa síce vyznačovali kva

litným spracovaním a spo
ľahlivosťou, avšak ich nevýhodou 

bola ich drahá a zložitá sériová výroba. 
Práve tú sa koncom roka 1940 podarilo od

strániť konštruktérovi Georgijovi Semjonovičo- 
vi Špaginovi (17.4.1897 - 6.2.1952). Jeho samopal sa 
vzhľadovo a konštrukčne od svojho predchodcu líšil 
prakticky iba v detailoch, no podstatná zmena nasta
la v technológii jeho výroby, kde velkú časť nároč
ného a zdĺhavého procesu sústruženia a frézovania 
nahradilo jednoduché a časovo nenáročné lisovanie 
a zváranie dielov (dovedna samopal tvorilo iba 87 
dielov), pričom sa používal lacný materiál v podobe 
oceľových výliskov, a tiež napr. aj hlavne vyradených 
pěchotných pušiek Mosin model 1891 (jedna hla
veň stačila na dva samopaly). Špaginova konštrukcia 
bola do výzbroje sovietskej Červenej armády oficiál
ne zavedená dňa 21. decembra 1940 pod označením 
Pistolet-pulemjot Špagina obrazca 1941 goda. Jeho 
sériová výroba sa naplno rozbehla až začiatkom roka 
1942 v Tule, Iževsku a Sestrorecku, ktoré boli popri 
množstve ďalších závodov hlavnými dodávateľmi 
zbrane. Do roku 1947 ich bolo v Sovietskom zväze vy

produkova
ných vyše 5 mi

liónov kusov, pričom pri
bližne 10 000 kusov bolo 
vyrobených aj v iránskom 
guľometnom závode v Te
heráne. Hlavnou výhodou 
týchto samopalov bola ich 

pomerne jednoduchá, no do 
detailov premyslená konštrukcia. 

Medzi sovietskymi vojakmi sa stala táto zbraň veľmi 
obľúbenou (nazývali ju „Papáša“ alebo „Špaginova 
balalajka“), a to najmä vďaka nízkym nárokom na 
jej obsluhu a údržbu, značne vysokej kadencii (teo
retická až 900 výstrelov za minútu), presnosti (jed
notlivými ranami - výstrelmi sa dal presne zasiahnuť 
cieľ na vzdialenosť 100 m) a kapacite jej bubnového 
zásobníka (71 nábojov). Hlavnou nevýhodou zbra
ne bol však práve tento zásobník, ktorého bezchybný 
chod si vyžadoval na rozdiel od iných súčastí zbra
ne nadpriemernú starostlivosť. Zaujímavosťou je, že 
tento samopal bol obľúbenou korisťou príslušníkov 
nemeckého Wehrmachtu, do ktorého výzbroje bol 
zavedený pod označením MP 717(r). V priebehu 
vojny sa tieto zbrane dostali aj do výzbroje 1. česko
slovenského armádneho zboru v ZSSR, pričom nie
koľko tisíc kusov bolo dodaných aj jednotkám boju
júcim v Slovenskom národnom povstaní, a taktiež aj 
partizánskym skupinám pôsobiacim na východnom 
Slovensku. Po skončení vojny si našiel tento samopal 
široké uplatnenie aj v konfliktoch v Kórei a vo Viet
name. V rámci československej armády slúžili tieto 
zbrane až do začiatku 60. rokov 20. storočia, keď 
boli nahradené novým samopalom vzor 58. Okrem 
toho sa licenčné vyrábali v Číne (Type 50), v Sever-
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nej Kórei (Type 49), v Poľsku (wz. 41) a v Maďarsku 
(Typ 48), pričom na konštrukčnom základe tohto 
samopalu bol vyvinutý vietnamský samopal K-50M 
a juhoslovanský samopal M49/57.
Zobrazený samopal so špeciálne pochromovanými 
kovovými časťami bol pod číslom НД 2411 vyrobený 
v roku 1944. Ako jeden z viacerých predmetov z po
zostalosti po niekdajšom ministrovi národnej obrany

Československej republiky, armádnom generálovi 
Martinovi Dzúrovi (12.7.1919 - 15.1.1985), ho spolu 
s jeho ďalšími osobnými vecami na základe Darova
cej listiny č. 18/85 zo dňa 15. mája 1985 ho darovala 
jeho manželka Vlasta Dzúrová do zbierok vojenské
ho múzea vo Svidníku (dovedna je v zbierkach mú
zea evidovaných 34 kusov týchto samopalov),

P. Holík

CIZMY PELZSI1EFEL 4004 E
Bojové úlohy nezriedka vyžadujú plnenie v sťaže
ných klimatických podmienkach. Viac ako teplo však 
letcov ohrozuje chlad, a to či už v stíhacom lietadle 
alebo bombardéri. Tento problém si uvedomovala aj 
nemecká Luftwaffe, a preto postupne zaviedla do vý
stroja letcov kožušinové čižmy, ktorých vývoj viedol 
k modelu Pelzstiefel 4004 E, ktorý mal okrem hrejivej 
kožušinovej podšívky aj elektrické vyhrievanie.

Modely, ktoré boli predchodcami pred-

podšívku z ovčej vlny, avšak podmienky východného 
frontu a severného Atlantiku, kde mrazy v zimnom 
období bežne dosahovali niekoľko desiatok stupňov 
pod nulou, ukázali nedostatočnosť pasívnej tepelnej 
ochrany posádok lietadiel. Preto boli ako doplnok 
k elektricky vyhrievanej kombinéze vyvinuté vyhrie
vané čižmy. Vyhrievanie čižiem s výkonom 11 W bolo 
podobne ako pri kombinéze napájané z elektrickej 
siete lietadla, a to napätím 24 V, pričom ako prívod 

boli využité obvody kombinézy. 
Popisované čižmy majú tvar 
vysokých čižiem so zapínaním 

na zips. Podrážka je vyhotovená 
z gumy, pričom pri päte je znak 
výrobcu a nápis „ORIGINÁL 
WILOP“. Dezén podrážok tvorili 

vystupujúce kruhy, ktoré sa použí
vaním zodrali do rovnej plochy. Na 
gumenej podrážke sú našité vrstvy 
kože, ktoré sú z vnútornej strany 
čižmy vystlané vrstvou kožušiny. 
Priehlavková ako i pätová časť to

pánky je ušitá z lakovanej hladenej 
kože. Cez priehlavok prechádza kožený 

remienok s posuvnou prackou slúžiaci 
na prispôsobenie obuvi používateľovi. 
Sára je ušitá zo 6 dielov, ktorých spoje sú 
vpredu a vzadu prekryté pásmi lakova
nej kože. Spodné diely sú z kože čiernej 

farby s brúseným povrchom, horné 
diely sú farbené na bledo- 

hnedo a ich koža má 
hrubšiu štruktúru. 

Stredom vnútor-



nej strany sáry je našitý zips s označením D.R.P. Ri-Ri 
vedúci od členka až po horný okraj sáry, v hornej časti 
je zapínanie istené koženým remenčekom s cvokom. 
Pod úrovňou tohto remenčeka je po obvode sáry ve
dený další kožený remeň s posuvnou prackou slúžiaci 
na stiahnutie čižiem okolo lýtka. V prednej hornej 
časti sáry je umiestnený konektor vyhrievania tvore
ný dvomi kovovými cvokmi na kožených výstrižkoch 
chrániacich prívodné káble. Na vnútornej strane hor

ného okraja čižiem sú dve textilné nášivky. Na jednej 
je uvedený typ obuvi, pracovné napätie, výkon, vý
robné číslo a značka „Eltron“. Na druhej nášivke je 
uvedená velkost’ „28 1/2 6“ a čiastočne čitateľné ozna
čenie výrobcu.
Čižmy Pelzstiefel 4004 E boli do zbierok VHM Pieš
ťany nadobudnuté v roku 2015 darom od p. Ing. Jana 
Jánskeho.

J. Kopecký

NEMECKÁ OCHRANNÁ MASKA 6M 38 S FILTROM 
ЕЕ 41A PUZDROM M 41
Ochranná vojenská nemecká maska GM 38 sa pou
žívala v nemeckom Wehrmachte od konca 30. rokov 
na ochranu tváre, očí a dýchacích orgánov pred účin
kami bojových otravných látok používaných vo vojne 
s cieľom dezorganizovať a oslabiť nepria
teľa. Na maske sa nachádzajú aj 
československé vojenské zna 
čenia, takže sa používala aj po 
2. svetovej vojne českoslo
venskou armádou. Vtedajšie 
Dukelské múzeum vo Svid
níku nadobudlo predmetnú 
nemeckú ochrannú masku 
do svojho zbierkového fondu 
kúpou dňa 20. mája 1967 
miestneho občana Jozefa Mat 
kobiša. V súčasnosti 
je ochranná maska 
umiestnená 
v depo

zitáři VE1M vo Svidníku.
Maska sa skladá z troch častí: filtra, samotnej pro- 
tiplynovej masky a kovového puzdra. Spodná časť 
masky - telo ventilovej komory je tvorené dvoma 
otvormi, z ktorých jeden - hrdlo - slúži na pripev

nenie filtra a druhý ako ventilová komora 
s vdychovacím a vydychovacím ventilom.

časť masky - lícnica je vyrobe
ná z gumeného materiálu čiernej farby, 
do ktorého sú vmontované dva okrúhle 

vymeniteľné zorníky. Okolo zorní- 
kov a na tele ventilovej komory 
sa nachádzajú železné kompo
nenty, natreté tmavomodrou 
farbou. Tmavomodrý náter zna

menal, že kovové časti obsahovali 
vysoký podiel železa, takže maska 

bola magnetická, a preto bola určená 
iba pre jednotky, ktoré neboli vyba

vené optickými prístrojmi s magnetic- 
ihlou. Na vonkajšej strane lícnice, 
uprostred zorníkov, je uvede

ná veľkosť masky - č. 2. 
Masky boli zvyčajne vy
rábané v 3 veľkostiach, 

1 bola najmenšia, 3 najväčšia veľkosť. Do
konalé nasadenie masky bolo životne dôležité, 
pretože plyn mohol preniknúť aj nepatrnou 
medzerou. Preto sa vykonávali skúšky správ

neho nasadenia plynovej masky, v rámci ktorých 
vojak stál s nasadenou maskou chrbtom k lampe.
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Jeho inštruktor sa pozeral očným priezorom, a keď 
uvidel vnútri masky presvitať svetlo, znamenalo to, 
že maska netesní. Pri správnom nasadení tak vzduch 
prechádzal len filtrom, ktorý slúžil na zachytávanie 
rádioaktívneho prachu, toxických a chemických lá
tok z ovzdušia a umožňoval tak vojakovi vdychovať 
vonkajší vzduch očistený od otravných bojových 
látok. Náplne filtrov preto tvorili jednu z najdôle
žitejších častí masky, vnútorná vložka sa skladala 
z niekoľkých vrstiev, ktorých hrúbka a zloženie sa 
rôznili podľa typu filtra. Ochranný účinok filtra sa 
znižoval v závislosti od dĺžky používania plynovej 
masky a množstva bojových látok obsiahnutých vo 
vzduchu. Keď boli vložky filtra nasýtené, museli sa 
okamžite vymeniť za nové.

Predmetná ochranná maska s filtrom je uložená 
v puzdre typu M 41. Nemecké vojenské kovové puz
dro je valcového tvaru, má sklopné veko s pruži
novým uzáverom a zaisťovacou poistkou. Súčasťou 
vnútornej strany príklopu je malá plechová krabička, 
v ktorej sa nachádzajú rezervné zorníky a čistiace po
treby. Na vonkajšom obvode puzdra sú privarené tri 
úchytné kovové ušká slúžiace na upevnenie nosných 
popruhov. V spodnom je navlečený plátenný nosný 
popruh s háčikom, pomocou ktorého mohlo byť puz
dro zavesené za opasok. Na dne puzdra je vyrazené 
veľké písmeno D „dicht“ - ktorým sa označovala vo
dotesnosť puzdra. Aby bolo puzdro vodotesné, boli 
podlepené švy, dno a veko boli opatrené tesnením.

L. Vrabľová

9-MM NEMECKÁ ARMÁDNA PIŠTOĽ WALTHER P.38
S vývojom pištole Walther 
P.38 sa začalo približne 
v polovici 30. rokov 20. 
storočia v nemeckej zbro
jovke Carl Walther Waffenfabrik AG v meste Zel- 
la-Mehlis, potom čo nemecká armáda vzniesla ofi
ciálnu požiadavku na vývoj novej pištole, ktorá by 
mala v jej výzbroji nahradiť síce mimoriadne kvalit
nú, no na výrobu časovo a technologicky pomerne 
náročnú pištoľ Luger Parabellum P. 08. Prvým mo
delom, ktorý firma Walther v roku 1934 predviedla 
predstaviteľom armády, bol prototyp pod označením 
Walther MP (Militärische Pistole). Ten bol však od
mietnutý, preto v roku 1936 prišla firma s ďalším pro
totypom pod označením Walther AP (Armee Pisto
le), ktorý sa už predstaviteľom armády pozdával oveľa 
viac, pričom jediným negatívom v jej očiach bol jeho 
vnútorný napínací kohútik. Túto námietku firma 
Walther akceptovala, pričom v roku 1937 predstavi
la armáde v poradí už tretí prototyp pod označením 
Walther HP (Heeres Pistole). Tento prototyp v roku 
1940 v počte 1 000 kusov úspešne absolvoval vojskové 
skúšky, pričom po menších úpravách bol dňa 26. aprí
la 1940 oficiálne zavedený do výzbroje nemeckej ar
mády pod označením P.38. Sériová výroba tejto zbra
ne sa následne rozbehla v materskej zbrojovke Carl 
Walther Waffenfabrik AG, pričom mesačná výrobná

kapa
cita bola 
podľa požiada
viek nemeckej armády stanove
ná na 10 000 kusov. Túto výrobnú 
kapacitu firma Walther čiastočne 
dosiahla až na prelome júla a au
gusta roku 1940, pričom do konca 
2. svetovej voj n y sa tu podarilo pre 
potreby nemeckej armády spolu 
vyrobiť 583 000 kusov. Ďalším výrobcom pištole sa 
popri firme Walther stala aj berlínska zbrojovka Me- 
tallwaarenfabrik Spreewerk GmbH Spandau, pričom 
sériová výroba pištolí P.38 prebiehala od polovice 
roka 1942 v jej pobočnom závode v českom Hrádku 
nad Nisou (Grottau). Dovedna tu bolo vyproduko
vaných zhruba 286 000 kusov. Tretím, a zároveň aj 
posledným výrobcom tejto zbrane bola zbrojovka 
Waffenfabrik Mauser z Obcrndorfu am Neckar. V jej 
výrobnom programe sériová produkcia pištole P.38



definitívne nahradila produkciu starších pištolí Luger 
Parabellum P.08. Do konca apríla 1945 tu bolo pritom 
vyprodukovaných približne 323 000 kusov. Do konca 
2. svetovej vojny tak bolo pre potreby nemeckej armá
dy dovedna vyrobených takmer 1 200 000 kusov tejto 
zbrane. Ďalších 70 000 kusov bolo v období od aprí
la 1945 do mája 1946 vyrobených pre potreby fran
cúzskej armády v zbrojovke Mauser po jej obsadení 
francúzskymi vojskami. Napokon v máji roku 1946 
bola časť strojového vybavenia firmy Mauser a znač
né množstvo jednotlivých súčiastok potrebných na 
výrobu pištolí prevezených do Francúzska, kde po
tom ich výroba pokračovala v zbrojovke Manurhin 
pod označením Pistolet PI. V rokoch 1941 - 1945 
vyprodukovala firma Walther približne 26 000 kusov 
pištolí P.38 aj pre civilný trh, pričom okrem štandard
ného kalibru 9 mm sa vyrábali aj v rôznych ďalších 
kalibroch (.22 LR, .38 S a .45 ACP). V roku 1946 pre
behla výroba, resp. montáž 3 000 kusov týchto pištolí

ŽELEZNÍ KRÍZ 1939II.
Išlo o najnižší stupeň (dovedna ich bolo osem) 
v poradí štvrtej, historicky najmladšej verzie 
vysokého nemeckého vojnového vyzna
menania s názvom Železný kríž (Eisernes 
Kreuz), ktoré bolo zriadené ešte pruským 
kráľom Fridrichom Viliamom III.
(3.8.1770 - 7.6.1840) a po prvýkrát 
bolo udelené dňa 10. marca 1813 
vo Vroclave. Jeho 
udeľovanie pritom 
vždy prebiehalo iba 
v období vojnového 
stavu, a teda okrem 
napoleonských vo
jen, v priebehu kto
rých vzniklo, bolo 
obnovené aj počas 
prusko-francúzskej 
vojny, a tiež po
čas 1. a 2. svetovej 
vojny. Na každom 
z krížov bol tak na averznej strane 
jeho spodného ramena vyzna-

aj v Českej zbrojovke Strakonice pre potreby formu
júcej sa československej armády. Po ukončení 2. sve
tovej vojny sa zbrojovka Carl Walther Waffenfabrik 
AG presídlila z mesta Zella-Mehlis do Ulmu. V roku 
1957 firma opätovne zaviedla do svojho programu aj 
výrobu pištolí P.38, ktorá bola zavedená do výzbroje 
nemeckého Bundeswehru pod označením PI, pri
čom v jeho službách sa používala až do polovice 90. 
rokov 20. storočia.
Pištoľ znázornená na obrázku bola pod výrobným 
číslom 9102y vyprodukovaná v priebehu 2. svetovej 
vojny v Hrádku nad Nisou, pričom do zbierok vojen
ského múzea vo Svidníku bola prijatá dňa 2. septem
bra 1971 prevodom z vtedajšej Krajskej správy Zboru 
národnej bezpečnosti v Košiciach. Ide pritom o jeden 
z 10 exemplárov tejto v radoch nemeckého Wehr
machtu „večne“ druhej najpopulárnejšej pištole, kto
ré sú evidované v zbierkach svidníckeho múzea.

P. Holík

čený rok prvého udelenia danej verzie (rok 
počiatku konkrétnej vojny), a teda existu
jú spolu štyri verzie. Prvou z nich bola tá 
z roku 1813, druhá bola následne zave
dená dňa 19. júla 1870 pruským kráľom 

a nemeckým cisárom Viliamom I. 
(22.3.1797 - 9.3.1888), tretia bola 
potom zavedená dňa 5. augusta 

1914 nemeckým ci
sárom Viliamom II. 
Pruským (27.1.1859
- 4.6.1941) a napo
kon štvrtýkrát obno
vil toto vyznamena
nie dňa 1. septembra 
1939 vodca a ríš
sky kancelár Adolf 
Hitler (20.4.1889
- 30.4.1945). Pra
vidlom pri železných 
krížoch z rokov 1870,

1914 a 1939 bolo, že na reverznej 
strane ich spodného ramena bol

TRIEDY



vyznačený rok založenia tohto vyznamenania, teda 
1813. Určené bolo takmer výlučne vojakom a dôstoj
níkom, pričom hlavným kritériom pre jeho získanie 
bolo preukázanie mimoriadnej odvahy, statočnos
ti a hrdinstva v boji muža proti mužovi, a taktiež aj 
mimoriadne a vynikajúce plnenie jednotlivých úloh 
nad rámec stanovených služobných povinností. Vý
nimočne sa udeľovalo aj civilným osobám, a to za mi
moriadne výkony plnené vo vojenských funkciách. 
Autorom podoby tohto vyznamenania bol význam
ný neoklasicistický architekt Karol Fridrich Schinkel 
(13.3.1781 - 9.10.1841), ktorý sa pri vytváraní jeho 
podoby inšpiroval maltézskym krížom, ktorý bol 
hlavným symbolom Rádu nemeckých rytierov. Všet
ky verzie sa tak vyrábali v tvare maltézskeho kríža 
s ramenami rozširujúcimi sa na svojich koncoch. Za
ujímavosťou je, že dňa 1. septembra 1939 bola spolu 
s obnovením vyznamenania založená aj Spona 1939 
k Železnému krížu 1914. Tá sa udeľovala tým voja
kom, ktorí boli v období 1. svetovej vojny vyzname
naní Železným krížom 1914, a následne v priebehu 
2. svetovej vojny splnili podmienky pre udelenie Že
lezného kríža 1939.
V období 2. svetovej vojny sa jednotlivé kríže 11. trie
dy produkovali najskôr zo železa, neskôr aj z jemného 
zinku, hliníka a mosadze. Ich držitelia ich pritom naj
častejšie nosili buď v podobe malej stužky pripnutej 
na malej spone nad ľavým náprsným vreckom slu
žobnej rovnošaty (Feldspange), alebo v podobe krí
ža noseného na látkovej stuhe (tvorila ju kombinácia

nemeckých ríšskych farieb, konkrétne červenej, bielej 
a čiernej) umiestneného pri slávnostných príležitos
tiach nad ľavým vreckom služobnej rovnošaty buď 
samostatne, či v spone s ďalšími medailami (Grofie 
Ordensspange), resp. aj v podobe samotnej stuhy 
prevlečenej cez druhú gombíkovú dierku poľnej rov
nošaty. Okrem štandardných krížov sa vyrábali aj ich 
miniatúry, a to v dvoch základných prevedeniach, 
konkrétne vo velkosti 9 mm na ihle a vo veľkosti 16 
mm so závesným krúžkom pre retiazku. Tieto minia
túry boli určené na nosenie na civilnom obleku. Do
vedna bolo v období od septembra 1939 do mája 1945 
udelených približne 2 300 000 kusov tohto vyzname
nania, pričom zaujímavosťou je, že bolo udeľované 
takmer výlučne mužom, teda vojakom a dôstojníkom 
nemeckej armády, no v priebehu vojny ho za mimo
riadne plnenie povinností vo vojenských funkciách 
dostali aj dve ženy.
Kríž znázornený na obrázku bol do zbierok vojen
ského múzea vo Svidníku prijatý dňa 20. marca 1968 
darom od vtedajšieho Deutsches Armeemuseum 
v Postupime. Ide pritom o jeden z ôsmich krížov 
1939 II. triedy, ktoré v zbierkach svidníckeho múzea 
spolu s ďalšími dvoma krížmi 1939 1. triedy repre
zentujú historicky najmladšiu verziu tohto vysokého 
nemeckého vojnového vyznamenania, obnovované
ho a udeľovaného výlučne iba v čase vojnového stavu 
nemeckým vojakom, poddôstojníkom a dôstojníkom 
za mimoriadnu statočnosť a odvahu prejavenú v boji.

P. Holík

NEMECKÁ VETERINÁRNA KYSLÍKOVÁ SÚPRAVA
Predmetná veterinárna súprava bola vyrobená v roku 
1939 a slúžila na ochranu vojenských koní pred ply
novým útokom. Kyslíková súprava je umiestnená 
v drevenej prepravnej uzatvárateľnej škatuli zelenej 
farby, s číselným označením 13 a nadpisom „VF.T. 
- KYSLÍK“. Súčasťou škatule je kožená rúčka uľah
čujúca jej prenášanie. Vnútro škatule tvorí kovová 
spojovacia prívodná hadica, dávkovací aparát na 
kyslíkovú fľašu, otvárací a uzatvárací ventil, tlakomer 
a fonometer. Súčasťou krabice je aj zásobné vrecúško 
zelenej farby s označením „Draegerwerk Luebeck 
8 Liter“ a malá drevená krabička, na veku ktorej je

znázornený nemecký štátny znak s číslom. Vnútri 
drevenej krabičky sa ešte nachádzajú 3 velké subku- 
tánne ihly a 3 malé injekčné ihly, ktoré slúžili aj na 
zavádzanie kyslíka pod kožu koní. Na veku škatule je 
uvedený rok 1939 a prilepený návod na používanie, 
ktorý tvorí: 1. ohsah súpravy, 2. návod na inhaláciu, 
3. subkutánne upotrebenie. Škatuľa zároveň obsahu
je aj ochrannú protichemickú masku pre kone znač
ky „DRAEGER“. Maska je zelenej farby a skladá sa zo 
vzájomne prepojenej kovovej a textilnej časti ukon
čenej gumičkou, ktorá slúži pre lepšie nasadenie na 
pysk zvieraťa. Maska musela byť neustále napĺňaná



senom, vatou, uhlím alebo inou látkou plniacou 
funkciu filtra. V prednej časti masky sa nachádza 
otvor slúžiaci na pripojenie hadice k veterinárnej 
súprave. Na hlavu zvieraťa sa súprava pripevňovala 
za pomoci upevňovacích kožených remienkov. 
Konské protiplynové prostriedky sa prvýkrát začali 
používať už počas 1. svetovej vojny, kde boli v rámci 
bojov nasadené chemické zbrane a bolo nevyhnut
né chrániť nielen ľudí, ale aj zvieratá. Práve preto 
sa začali vyrábať plynotesné holubníky, 
kyslíkové súpravy a ochranné masky 
pre kone a psov. Pri uskutočňovaní 
bojových operácií boli kone nenahra
diteľnými pomocníkmi, pomáhali 
pri vyťahovaní ťažkých zbraní, pri 
transporte vojakov a materiálu do 
vojnových zón, či pri pre 
sunoch v ťažko dostupných 
horských terénoch, napr. na 
našom území sa využívali pri 
presunoch v Karpatoch, ked 
plnili veterinári v čs. armád
nom zbore náročné úlohy sú
visiace s zachovaním zdravia 
a bojaschopnosti koní. Preto 
bolo potrebné zabezpečiť ich

jovými plynmi, napr. často používaným Yperitom či 
dráždivými chemikáliami, ako je chlór, fosgén a pod. 
Na ochranu koní sa preto okrem konských ochran
ných masiek začali vyrábať aj kyslíkové prístroje, 
ktoré slúžili na udržanie či zlepšenie dýchania koní. 
Bolo však potrebné, aby protichemické pomôcky 
chránili kone na všetkých dôležitých miestach kon
ského tela, preto sa súčasťou ochrannej výbavy stali 
aj ochranné pláštenky či ochranné masti pre kone. 

Pred 2. svetovou vojnou sa v jednotlivých 
armádach nenachádzalo dostatok ochran
ných prostriedkov pre kone, o čom svedčí 

štatistika z roku 1937, v ktorej sa uvá
dza, že vojnová potreba k 1. októbru 
1937 činí 288 000 konských masiek, 
200 000 ochranných plášteniek pre 
kone, a 45 000 kg ochrannej masti. 
V československej armáde bolo v tom 

dostupných iba 200 konských ma
siek, 400 ochranných plášteniek a 400 
papierových téglikov ochrannej masti. 
Používanie chemických zbraní vo voj
ne si tak vyžiadalo okrem množstva 
ľudských životov, aj mnoho zvieracích 
obetí.

L. Vrabl'ová

9”MM NEMECKY SAMOPAL MP 40
Samopal MP 40 vo svojej podstate predstavoval zjed
nodušenú verziu svojho predchodcu - samopalu 
M.P. 38. Ten bol síce z konštrukčného hľadiska vo 
svojej dobe vnímaný ako jeden z prvých moderných 
samopalov kompaktného typu, pričom aj vojaci ne

meckého Wehrmachtu ho prijali veľmi priaznivo, 
avšak proces jeho výroby bol časovo, technologicky 
a finančne pomerne náročný. To sa ukázalo ako veľmi 
problematické najmä po vypuknutí 2. svetovej vojny. 
Z tohto dôvodu bolo potrebné zjednodušiť, časovo



skrátiť, a tým pádom aj zvýšiť produkciu tejto zbrane 
tak, aby boli jej značné straty na frontoch pokryté čo 
najrýchlejšie. Konečným výsledkom tejto snahy bolo 
napokon vytvorenie samopalu MP 40, ktorý bol do 
výzbroje nemeckej armády oficiálne zavedený začiat
kom roka 1940. Na rozdiel od svojho predchodcu sa 
už nevyrábal z hliníkových odliatkov, ale z oceľových 
plechových výliskov, čím sa podarilo v maximálnej 
možnej miere minimalizovať časovo a technologic
ky náročný proces frézovania. Navyše, pri jeho vý
robe bol na rozdiel od predchádzajúceho modelu 
zavedený nový systém tzv. mozaikovej produkcie. 
Tá spočívala v tom, že jednotlivé diely samopalov si 
už výrobcovia nevyrábali samostatne, ale ich výroba 
bola v čo najväčšej možnej miere rozdrobená medzi 
viacerých subdodávateľov, pričom výrobný závod 
už väčšinou zbrane iba kompletizoval z dodaných 
dielov. Tieto uvedené zmeny vo výrobnom postupe 
v konečnom dôsledku znamenali celkové skrátenie 
výrobného času z predchádzajúcich 18 hodín, po
trebných na výrobu jedného kusa samopalu M.P. 38, 
na 15 hodín potrebných na výrobu jedného kusa sa
mopalu MP 40. Tieto tri ušetrené hodiny pri výrobe 
jedného MP 40 umožnili napríklad v roku 1942 spo
lu ušetriť 675 000 hodín, počas ktorých sa podarilo 
vyrobiť ďalších 45 000 kusov navyše. Zbraň sa pritom 
začala vyrábať od roku 1940 v troch zbrojovkách, 
ktoré patrili do vtedajšieho výrobného zbrojárskeho 
okruhu Thúringen (Durínsko), pokrývajúceho veľkú 
časť stredného Nemecka, a taktiež aj časti územia 
Rakúska a Protektorátu Čechy a Morava. Výroba 
sa najskôr začala vo firme Steyr-Daimler-Puch AG 
v Grazi, pričom s niekoľkomesačným meškaním sa 
k výrobe pridali aj firma Erfurter Maschinenfabrik 
Berthold Geipel GmbH (ERMA) v Erfurte a firma 
C. G. Haenel AG v Suhle. Zbraň sa pritom 
vyrábala v piatich variantoch, ktoré 
sa medzi sebou líšili predovšetkým 
tvarom a funkciou napínacej ru
koväte, vonkajším tvarom 
zásobníkovej

šachty, materiálom použitým na výrobu ochrannej 
lišty hlavne, spôsobom spojenia pištoľovej rukoväte 
s rámom zbrane, a napokon aj tvarom poistnej ma
tice hlavne. Produkcia týchto samopalov bola napo
kon ukončená v roku 1944, keď ich mala vo výzbroji 
Wehrmachtu nahradiť kvalitatívne nová zbraň, útoč
ná puška Sturmgewehr 44. Dovedna bolo v priebehu 
rokov 1940 - 1944 vo všetkých troch zbrojovkách 
vyrobených približne 898 500 kusov vo všetkých 
variantoch dohromady. Tieto samopaly boli takmer 
výhradne dodávané pre potreby Wehrmachtu, ktorý 
ich využíval na všetkých frontoch 2. svetovej vojny. 
Z celkového počtu 898 500 kusov nebolo pritom iba 
63 000 kusov prevzatých Wehrmachtem, pričom 
57 000 z nich bolo vyvezených najmä do Fínska, Ru
munska a na Slovensko (2 000 kusov). Ďalších 6 000 
kusov bolo dodaných pre jednotky SS, a pre niektoré 
ďalšie zložky štátnej moci vtedajšej tretej ríše. 
Samopal znázornený na obrázku bol pod výrobným 
číslom 8663k vyprodukovaný v roku 1942 vo firme 
ERMA Erfurt, pričom do zbierok vojenského mú
zea vo Svidníku bol prijatý dňa 18. júna 1968 darom 
z Krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti v Ko
šiciach. V zbierkach svidnickeho múzea ide pritom 
o jeden z 12 kusov tohto legendárneho nemeckého 
samopalu, ktorý je momentálne na filmovom plátne 
zrejme tou najtypickejšou zbraňou v rukách ne
meckého vojaka. Pravdou však je, že štandardnou 
zbraňou nemeckej pechoty v období 2. sveto
vej vojny bola karabína 98k.

P. Holík
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S" MÍNA 35 (S. Ml. 35)
S-mína 35 je protipe- 
chotná nemecká mína 
používaná v časoch 
2. svetovej vojny ne
meckým Wehrmach- 
tom a jednotkami SS.
Mína bola určená na 
ničenie nepriateľskej pe
choty.
Požiadavka na vývoj 
protipechotných mín pre 
potreby nemeckej armá
dy sa prvýkrát objavuje 
v 20. rokoch 20. storočia.
Napriek tomu sa nemec
ký zbrojársky priemysel 
sústredil na vývoj a výrobu 
protitankových typov.
Reichswehrministerium ešte za 
čiatkom roka 1935 oznámilo, 
že zavedenie protipechotných 
mín Sprengmine 35 do výzbro
je Wehrmachtu sa neuskutoční 
do polovice roka 1935. Ich zara
denie do výzbroje ženijných jedno
tiek sa malo uskutočniť začiatkom roka 
1936. Omeškaním výroby sa prvých 1 000 kusov pro- 
tipechotnej S-míny 35 dodalo v auguste roku 1938.
V roku 1939 sa vyrobilo a dodalo nemeckým ženij
ným jednotkám už 345 000 kusov S-mín 35, ale počas 
2. svetovej vojny ich výroba kolísala napriek tomu, že 
na ich výrobe sa podieľali viaceré továrne v Nemecku.
V roku 1944 bola do výzbroje prijatá modernejšia 
verzia protipechotnej míny S-mína 44, ktorá sa od 
svojej predchodkyne odlišovala počtom zápalných 
trubičiek, čím sa znížil aj počet utesňovacích skrutiek 
na hornom veku míny, pričom princíp bol rovnaký 
ako v prípade S-míny 35, no jej výroba bola drahšia 
a komplikovanejšia. Pri S-míne 44 dochádzalo k za
páleniu trhaviny pomocou 1,2 - 1,5-m dlhého drôtu, 
ktorým bolo prepojené dno oceľového plášťa so se
kundárnym zapaľovačom vo výmetnom šrapnelovom 
puzdre. Pre komplikovanosť výroby bola do výroby 
zavedená ešte S-mína 45, ktorá bola jednoduchšej

konštrukcie a vy
rábala sa zo zmesi 
kartónu a betónu 
s kusmi železa. Do 
tohto korpusu bola 
osadená 107 g vá
žiaca tritolová nálož. 

S-mína 35 pozostáva

ného plášťa, do ktorého 
bolo vložené telo míny s celým mechanizmom 
míny spolu so zapaľovačom. Telo míny pozostávalo 
z dvoch plášťov (vonkajšieho a vnútorného) v tva
re valcov a priestor medzi nimi bol vyplnený 320 
guľôčkami, alebo inými malými kovovými predmet
mi, ktoré zvyšovali črepinový účinok míny. Priestor 
vnútorného valca bol zaplnený amatolom (zmes tri- 
tolu a dusičnanu amónneho). Valce boli uzatvorené 
horným a dolným vekom, ktoré boli prepojené cen
trálnou zápalnou trubicou a 3 zápalnými trubičkami. 
Do trubičiek od zapaľovačov sa vložili zapaľovacie 
kapsle č. 8 s nátrubkom dolu. Vnútro míny bolo chrá
nené pred vonkajšou vlhkosťou tesniacou hmotou. 
V priestore medzi dolným vekom tela míny a von
kajším plášťom sa nachádzali 3 g čierneho pušného 
prachu s oneskorovacím zapaľovačom. Mína mala 
hmotnosť 4 kg, z toho 450 g bola hmotnosť trhaviny.



4,5 s po aktivovaní zapaľovača vyletela mína do výšky 
0,5 až 1,5 m, následne došlo k explózii, ktorá vymršti
la do priestoru 320 oceľových guľôčok. V okruhu 20 
m od miesta výbuch mína spôsobila poranenia, ktoré 
znamenali smrť nepriateľských vojakov, a v okruhu 
100 m od výbuchu mína spôsobila poranenia voja
kov.

Míny sa prevážali buď v prepravných drevených kra- 
biciach (Packkästen vážiacich 15 kg) a oceľových 
krabiciach (Troppenpackkästen vážiacich 17,5 kg) po 
tri kusy. Povrchový náter S-míny 35 a prepravných 
krabie bol tmavošedý (dunkelgrau, RAL 7021) alebo 
tmavožltý (dunkelgelb, RAL 7028).

I. Cuper

VYZNAMENANIE ZA HRDINSTVO
Vyznamenanie bolo spolu s nie 
dailou Za zásluhy oficiálne zria
dené vládou Slovenskej republi
ky jej nariadením č. 95 zo dňa 
11. mája 1939, pričom podľa 
ustanovení malo najskôr iba je
den stupeň. O ďalšie dva stupne 
bolo o niečo neskôr rozšírené 
prostredníctvom Vládneho na
riadenia č. 221 zo dňa 20. sep
tembra 1939 s tým, že k nemu 
bola zároveň pričlenená aj pô
vodná medaila Za zásluhy tak, 
že svojím prevedením bola sto
tožnená s jeho tretím (najnižším) 
stupňom (na obrázku), od ktorého sa odlišo 
vala tým, že od 2. septembra 1940 sa povinne 
na jej stuhu a stužku pripevňoval štítok 
v tvare vavřínového venca s vejúcou 
stuhou pretiahnutou jeho stredom 
a nesúcou nápis „Za zásluhy“. Vy
znamenanie bolo pritom určené 
predovšetkým pre príslušníkov 
slovenskej armády, no taktiež aj pre 
príslušníkov spojeneckých armád, 
ktorí svojou mimoriadnou statočnos
ťou a hrdinstvom preukázaným priamo 
v boji prispeli k zabezpečeniu samostatnosti 
Slovenskej republiky, resp. v týchto bojoch utrpeli 
zranenie. Autorom jeho výtvarného návrhu bol aka
demický sochár Fraňo Šlefunko (4.8.1903 - 6.4.1974), 
pričom malo tvar medaily kruhovitého tvaru s prie
merom 36 mm. Medaila I. stupňa sa pritom vyrábala 
spolu s ozdobným závesom symbolizujúcim tri zvia
zané Svätoplukove prúty zo zlata, medaila II. stupňa

s rovnakým závesom zo striebra, 
a napokon na výrobu medaily III. 
stupňa spolu so závesom sa pou
žíval bronz. Výtvarné spracovanie 
bolo pri všetkých troch variantoch 
identické, pričom na averze ho 
tvoril reliéfne vyobrazený motív 
orla bojujúceho s hadom, a na re
verze to bol motív znázorňujúci 
dve stuhou zviazané vavřínové 
vetvičky, medzi ktoré bol vlože

ný slovenský štátny znak. Na 
averznej strane bola v mieste 

pod chvostom hada vyrazená 
miniatúrna iniciála autora v tvare pís

mena „Š“. Medaila sa nosila na stuhe, ktorá 
sa vyrábala z tzv. moiré hodvábu (látka 

s lesklým vzorom pripomínajúcim 
roztečenú vodu, ktorý sa vytváral 

špeciálnou technológiou - kalan- 
drovaním), na ktorej averze bol 
zväčša připnutý dvojilo olemo
vaný medailónik s vyobrazením 
dvojkríža v červenom poli (rov

naký sa pripínal aj na stužku). 
Farebné prevedenie stuhy a vnú

torného lemu (vonkajší bol vždy mod
rý) medailónika bolo v rámci jednotlivých 

variantov odlišné. Medaila I. stupňa mala základné 
pole stuhy červenej farby s bielo-modrým stredovým 
pásikom, pričom medailónik mal zlatý vnútorný lem. 
Pri II. stupni bolo potom základné pole stuhy modré 
s bielo-červeným pásikom, a vnútorný lem medailó
nika mal striebornú farbu. Napokon pri III. stupni 
bolo základné pole stuhy žltej farby s bielo-zeleným



pásikom, a vnútorný lem medailónika bol vo farbe 
bronzu.
Medaila znázornená na obrázku predstavuje III. stu
peň vyznamenania Za hrdinstvo, pričom do zbierok 
vojenského múzea vo Svidníku bola prijatá dňa 2. 
júla 1996 kúpou z prevádzky zaoberajúcej sa výku
pom a predajom starožitností. Ide pritom o jediný

kus tohto slovenského štátneho vyznamenania, ktoré 
v zbierkach svidníckeho múzea pripomína ocenenie 
udeľované predovšetkým slovenským vojakom, pod
dôstojníkom a dôstojníkom za mimoriadnu odvahu, 
statočnosť a hrdinstvo prejavené priamo v boji v pro
spech vojnovej Slovenskej republiky.

P. Holík

PAMÄTNÁ MEDAILA ZA OBRANU SLOVENSKA 
V MARC11939
Oficiálne bola zriadená Vlád
nym nariadením č. 95 zo dňa 11. 
mája 1939, pričom jej udeľovanie 
bolo neskôr upravené Vládnym 
nariadením č. 220 zo dňa 1 
vembra 1942. Určená bola vojen
ským a civilným osobám a čle
nom Hlinkovej gardy, ktorí sa 
pri branných opatreniach priamo 
zaslúžili o vydobytie a zabezpeče
nie samostatnosti Slovenského štátu, 
pričom od roku 1942 sa udeľovala aj tým 
príslušníkom armády Slovenskej republiky 
(1939 - 1945), ktorým bolo už skôr 
vyznamenanie Slovenský vojenný víťazný 
kríž alebo vyznamenanie Za záslu
hy. Primárne pritom išlo o ocenenie 
za obranné boje pri vpáde Maďarov 
v marci 1939 počas tzv. Malej vojny 
(23.3.1939 - 4.4.1939) a za účasť na ťa 
žení proti Poľsku v septembri 1939. Me
daila sa tak spočiatku udeľovala výhradne 
za aktívnu účasť v obranných bojoch proti 
maďarskej armáde v marci 1939. Avšak neskôr, 
konkrétne od septembra 1939, sa udeľovala aj tým 
príslušníkom ozbrojených zložiek slovenskej armá
dy, ktorí sa zúčastnili na ťažení proti Poľsku, pri
čom, ak niektorí z nich už skôr dostali medailu za 
obranné boje v marci 1939, tak ňou neboli dekoro
vaní opätovne, ale namiesto toho dostali na stuhu 
a stužku štítky s nápisom „JAVORINA“. Zaujíma
vosťou je, že pri príležitosti memorandových osláv 
v Martine v roku 1941, boli medaily tých vojakov

a osôb, ktorí sa aktívne zúčastni
li iba jedného z konfliktov v roku 
1939, navzájom odlíšené pridaním 
štítku na stuhu a stužku, buď s ná
pisom „III. 1939“, alebo s nápisom 
„IX. 1939“. Medaila bola napokon 
udeľovaná aj vybraným prísluš
níkom nemeckej armády, ktorí sa 
v septembri 1939 zúčastnili bok po 

boku slovenskej armády na poľskom 
ťažení, avšak s tým rozdielom, že na jej 

reverznej strane bol namiesto štvorriad- 
kového nápisu: „ZA OBRANU/SLOVEN

SKA/V MARCI/1939“ uvedený štvorriadko- 
vý nápis: „ZA OBRANU/SLOVEN- 

SKA/JAVORINA/ORAVA“. 
Autorom výtvarného návrhu bol 
akademický sochár Fraňo Štefun- 

ko (4.8.1903 - 6.4.1974). Medaila sa 
razila z bronzu, pričom mala podobu 

štítu, na ktorého averze bol reliéfnym 
spôsobom vyobrazený meč ovinutý 

spolu s vavřínovou a lipovou ratolesťou 
stuhou s nápisom letopočtu „1939“. Reverz

ná strana potom niesla jeden z vyššie uvede
ných nápisov, ktorý bol v strednej časti predelený buď 
dvoma spojenými lipovými lístkami, alebo pomlč
kou (medaila pre cudzincov). Stuha medaily sa vy
rábala z tzv. rnoiré hodvábu (látka s lesklým vzorom 
pripomínajúcim roztečenú vodu, ktorý sa vytváral 
špeciálnou technológiou - kalandrovaním) a tvorilo 
ju sedem rôzne širokých vertikálnych pruhov bielej, 
modrej a červenej (niekedy oranžovej) farby.



Medaila znázornená na obrázku bola do zbierok vo
jenského múzea vo Svidníku prijatá dňa 11. júna 1996 
kúpou od súkromnej osoby. Ide pritom o jediný kus 
tejto pamätnej medaily, ktorá v zbierkach svidnícke- 
ho múzea pripomína jednak tú skutočnosť, že formo
vanie hraníc novovzniknutého Slovenského štátu sa

v marci 1939 nezaobišlo bez problémov, a taktiež aj 
ten fakt, že slovenskí vojaci sa v septembri 1939 zú
častnili po boku nacistického Nemecka ofenzívy proti 
svojmu severnému susedovi.

P. Holík

SOVIETSKY GARDOVÝ MÍNOMET BM13/16
илшим

vo svojich dôsled
koch viedli neskôr ku 

skonštruovaniu legendárnej 
raketovej zbrane 2. svetovej vojny, sa začali v ZSSR 
v 20. rokoch 20. storočia projektom realizovaným 
Vladimírom Andrejevičom Artemjevom a Nikola- 
jom Ivanovičom Tichomirovom. V roku 1928 bolo 
založené v Leningrade Laboratórium pre výskum 
dynamiky plynov „Gazodynamičeskaja laboratória“ 
(GDL), preorganizované v roku 1933 na Reaktívny 
vedeckovýskumný ústav (RNII). Od roku 1930 sa 
začali práce na strelách uvádzaných do pohybu vý
lučne vďaka pôsobeniu raketového motora. Raketo
vý motor striel s kalibrom 82 a 132 mm sa zakladal 
na pyroxilínovom prachu. Testy s týmito strelami sa 
uskutočňovali na prelome 30. rokov. Presnosť striel 
sa postupne zlepšovala, keď sa zrealizovala myšlienka 
vysunutia stabilizátorov za kaliber striel, navrhnutá 
Ivanom Tjerentjevičom Klejmjonovom a podchytená 
V. A. Artemjevom. V roku 1933 boli prekonštruova-

né strely oboch kalibrov 82 a 132 mm. V nasle
dujúcich rokoch W. A. Artemjov, L. E. Švarc a F. N. 
Pôjda pracovali na zlepšeniach konštrukcie striel a A. 
P. Pavlenko a A. S. Popov navrhli elektrický spôsob 
odpálenia striel, ako aj jednoduchý spôsob vedenia 
striel po odpaľovacej rampe. Raketová zbraň nie je 
iba raketová strela, ale aj odpaľovacia rampa, z ktorej 
je raketová strela odpalovaná. Myšlienka viacdráho- 
vej odpaľovacej rampy, slúžiacej na takmer súčasné 
odpálenie niekoľkých raketových striel, si získala záu
jem konštruktérov v roku 1938. V lete roku 1939 bola 
ako najlepšie riešenie zvolená koľajnicová odpaľova
cia rampa s ôsmimi odpaľovacími rampami, do kto
rých sa vkladalo 16 striel v hornej i dolnej časti vo
diacej koľajnice. Nová zbraň bola hotová na jar roku 
1941 a jej činnosť bola predstavená maršalom ZSSR 
Semionovi Konstanlinovičovi Timošenkovi a Semio- 
novi Michajlovičovi Buďonnemu. Na jar roku 1941 
bola zavedená do výzbroje Červenej armády. Dňa 21. 
júna 1941 bolo vydané rozhodnutie o jej sériovej vý
robe. Nasledujúceho dňa hitlerovské vojská napadli



Sovietsky zväz. Odpaľovacie zariadenie pre rakety 
M-13 sa prevážalo na automobile ZiS-6, neskôr ZIS- 
151 (ZIS, závod imeni Stalina: moskovská automobil
ka nazvaná po Stalinovi, od roku 1956 ZIL, Moskov
ská Lichačevova automobilka). Keď sa do Sovietskeho 
zväzu začali na základe zmluvy o pôžičke a prenájme 
dodávať americké nákladné automobily, využíva
li sa ako nosiče raketometov. Po boku sovietskych 
delostreleckých ťahačov a ďalších vozidiel tak slúži
lo niekolko typov amerických úžitkových vozidiel 
značiek International, Chevrolet, Ford a Studebaker. 
Gardový mínomet bol schopný pomocou odpaľo
vacej rampy počas 10-12 sekúnd odpáliť šestnásť 
132-mm raketových striel (hmotnosť strely 42,5 kg). 
Strely mohli štartovať v intervaloch po pol sekunde, 
ich dostrel bol 8,5 km. Vstupné nasmerovanie súbo

ru koľajnicových dráh na cieľ sa vykonalo cez zodpo
vedajúce postavenie bojového voza. Raketové strely 
boli odpalované elektrickým spôsobom. Odpaľovanie 
vykonával veliteľ odpaľovacej rampy z kabíny vodiča 
pomocou otáčania kľuky odpaľovacieho zariadenia; 
prúd prúdil do kontaktov na koľajnicových dráhach. 
S gardovými mínometmi BM-13 sa na svojej bojo
vej ceste stretávali aj československé jednotky vytvo
rené v ZSSR a bojujúce po boku Červenej armády. 
V súčasnosti je jeden typ gardového mínometu BM 
13/16 na podvozku upraveného automobilu ZiS-151 
súčasťou zbierkového fondu Vojenského historického 
múzea vo Svidníku a je umiestnený v Parku bojovej 
techniky pri budove Centrálnej expozície Vojenského 
historického múzea vo Svidníku.

G. Blaško

LIETADLO LISUNOV Ll -2
Vojenské dopravné dvojmotorové lietadlo Lisunov 
Li-2 je sovietskou verziou amerického lietadla Dou
glas DC-3. Lietadlo Douglas DC-3 vzniklo podľa 
požiadaviek technikov a obchodníkov leteckej spo
ločnosti American Aerlines. Nové lietadlo malo na
hradiť na transkontinentálnych linkách zastaraný 
dvojplošník Curtiss AT-32 Condor. Douglas DC-3 
mal byť rýchlejší, výkonnejší svojou nosnosťou a do
letom ako jeho predchodca Douglas DC-2. Prvý 
prototyp vzlietol 17. decembra 1935 z letiska v Santa 
Monice pod označením DST (Douglas Sky-Sleeper 
Transport).
Lietadlo Douglas DC-3 patrilo v 30. a 40. rokoch 
20. storočia medzi najlepšie stroje. V leteckom prie
mysle sa považuje zajedno z najvýznamnejších trans
portných a dopravných lietadiel, ktoré boli vyrobené. 
10 692 kusov sa vyrobilo priamo v USA, ďalších 

485 kusov v Japonsku vyrábaných firmami 
Showa a Nakajima. Vyše

mych ako Lisunov Li-2 sa vyrobilo v bývalom ZSSR. 
V roku 1936 získal ZSSR, vďaka výsadnej obchodnej 
dohode, 20 kusov DC-3 spolu s dvomi nezostave
nými drakmi ako vzor pre začatie vlastnej licenčnej 
výroby. Douglas DC-3 bol upravený pre sovietske 
potreby. Hlavným technickým konštruktérom úprav 
bol sovietsky konštruktér Boris Pavlovič Lisunov. Po 
úspešných skúškach v roku 1938 bolo lietadlo zave
dené 11. mája 1939 do sériovej výroby pod označe
ním PS-84 (PS - passažirskij samolet, 84 - číslo to
várne v blízkosti Moskvy, v ktorej sa lietadlá vyrába
li). Od roku 1941 sa výroba Lisunovov Li-2 presunula 
do Taškentu, v blízkosti hraníc s Afganistanom. Po 
invázii Nemecka do ZSSR boli lietadlá oficiálne ozna
čované Lisunov Li-2.
Na Lisunove Li-2 došlo v sovietskej licenčnej výrobe 
k niekolkým technickým úpravám. Nástupné dvere 
v Li-2 sa oproti Douglasu DC-3 presunuli na pravú 
stranu trupu lietadla a nákladové vráta boli posunu
té takmer až na krídlo lietadla. Vo vojenských ver-



nej zadnej časti trupu lietadla umiestnené po oboch 
stranách trupu guľomety a pri niektorých sa v hornej 
časti trupu umiestňovali guľometné kupoly. 
Prednosťou dopravno-bombardovacieho Li-2 bola 
jeho výzbroj, ktorá bola tvorená tromi guľometmi 
ŠKAS 7,62-mm konštruktérov B.G. Spalného a I.A. 
Komarického a leteckým guľometom 12,7-mm 
UBK-Berezinov. Podľa miesta a spôsobu umiestnenia 
existoval typ guľometu UBT (vežový) a typ UBS (syn
chronizovaný) v pohybovom variante. Lietadlá mali 
dva motory Ševcov AŠ-62 s výkonom 735 kW (v li
cencii vyrábane motory Wright SRG-1820F), neskôr 
AŠ-62IR. Niektoré Li-2 boli vybavené motormi M-88 
s výkonom 808 kW. Tieto Li-2 mohli prepravovať 25 
vojakov a dosiahnuť rýchlosť 350 km/h.
Prvé vyrobené kusy sa využívali na linkách Moskva 
- Štokholm a Moskva - Berlín. Lietadlá Li-2 sa vy
užívali počas 2. svetovej vojny na prepravu munície,

zásob, ranených a výsadkov, pričom slúžilo aj ako 
bombardovacie lietadlo. Spočiatku boli bomby zha
dzované ručne z vnútra trupu, neskôr boli vo vnútri 
trupu umiestnené závesy na 4 bomby.
Počas 2. svetovej vojny lietali Li-2 aj nad územím 
Československa. Po vypuknutí SNP sa lietadlá využí
vali v rámci tzv. „vzdušného mosta“ pri preprave osôb 
a materiálu na pomoc povstaniu. Lietadlami Li-2 sa 
prepravila na pomoc SNP z poľského územia 2. čes
koslovenská paradesantná brigáda I. československé
ho armádneho zboru v ZSSR zložená z 1928 parabri- 
gadistov. Okrem prevozu ranených z oslobodeného 
územia lietadlá Li-2 prepravovali benzín a strelivo pre 
1. československý stíhací letecký pluk.
V 50. rokoch 20. storočia niekoľko kusov zakúpili 
Československé štátne aerolínie, v ktorých sa Li-2 vy
užívali súčasne s ich originálmi DC-3.

I. Cuper

MEDAILA ZA ZIMNÉ ÍAŽENIE NA VÝCHODE 1941/42
Táto medaila (Winterschlacht Im Osten 1941/42), 
ktorá bola neoficiálne nazývaná aj ako tzv. Východ
ná medaila (Ostmedaille), bola založená dňa 26. júna 
1942 výnosom vodcu a ríšskeho kancelára Adolfa 
Hitlera (20.4.1889 - 30.4.1945). Autorom jej výtvar
ného návrhu bol aktívne slúžiaci člen ozbrojených 
oddielov Schutzstaffel (Wa(fen-SS), SS-Unterschar- 
fúhrer (čatár SS) Ernst Krause, ktorý pôsobil ako 
vojenský spravodajca v jednotke s názvom Leibstan- 
darte Adolf Hitler. Podľa výnosu bola určená pre 
príslušníkov Wehrmachtu a Waffen-SS, ďalej pre 
vojakov zahraničných spojeneckých armád, pre 
dobrovoľníkov z obsadených východných území, 
a taktiež aj pre civilistov slúžiacich v nemeckej armá
de na východnom fronte (ZSSR) v časovom intervale 
od 15. novembra 1941 do 15. apríla 1942. Medaila sa 
udeľovala najmä preto, aby boli rozpoznaní tí voja
ci a civilisti, ktorí vydržali útrapy krutej zimy na vý
chodnom fronte na prelome rokov 1941 - 1942. Práve 
preto nemeckí vojaci medzi sebou túto medailu nazý
vali aj ako Rad mrazeného mäsa (Gelrierfleischme- 
daille). Jej udelenie bolo podmienené splnením 
jednej z týchto podmienok: 1. minimálne 14-dňo- 
vá účasť v aktívnom boji (pre letecký personál

Luftwaffe minimálne 30 
bojových letov); 2. utrpe
nie zranenia spôsobeného 
omrzlinami, resp. zrane
nia súvisiace s nepriazni
vými klimatickými pod
mienkami, pričom sa to 
týkalo aj zranení, za ktoré 
už bol predtým udelený 
Odznak za zranenie; 3. 
pre civilistov osvedčenie sa 
v minimálne 60-dňovom 
neprerušenom (ani do

volenkou, resp. služobnou 
nebojovom nasadení; 

4. zabitie v bojovej akcii (ude- 
ako „in memoriam“), resp.

akcii nie vlastným 
K splneniu jednej 

o podmienok muse- 
sť od 15. novembra 
do 15. apríla 1942 na 

území východne od sek
toru „Ostland“ (pobaltské



krajiny a západné Bielorusko) a územia Ukrajiny, 
resp. východne od fínsko-sovietskej hranice z roku 
1940. Udeľovanie tejto medaily sa na príkaz Vrch
ného velenia Wehrmachtu ukončilo dňa 15. ok
tóbra 1944 s tým, že spolu bolo udelených približne 
3 000 000 kusov. Tie boli vyrobené vo viac ako 30 
firmách, pričom zaujímavosťou je, že výroba dosta
točného množstva kusov potrebných pre udeľova
nie si, prirodzene, vyžiadala určitý čas, a preto bola 
až do polovice roka 1943 vyznamenaným vojakom 
udeľovaná najskôr iba stuha, a až neskôr dodatočne 
aj samotná medaila. Tá mohla byť nosená trojakým 
spôsobom: ako medaila umiestnená pri slávnost
ných príležitostiach nad ľavým vreckom služobnej 
rovnošaty, buď samostatne, alebo v spone s ďalšími 
medailami (Grofíe Ordensspange); v poľných pod
mienkach vo forme stuhy prevlečenej cez gombíko
vú dierku poľnej rovnošaty; a tiež ako malá stužka 
umiestnená na malej spone nad ľavým náprsným 
vreckom služobnej rovnošaty (Feldspange). Okrem 
klasických medailí sa taktiež vyrábali aj ich miniatú
ry, a to v dvoch základných prevedeniach, konkrétne 
vo veľkosti 9 mm na ihle a vo velkosti 16 mm so zá
vesným krúžkom pre retiazku. Tieto miniatúry boli 
určené na nosenie na civilnom obleku.

Medaila bola razená (od septembra 1944 už iba odlie
vaná) zo zinku vo farbe delového bronzu, mala kru
hovitý tvar s priemerom 36 mm a vždy bola nosená 
na stuhe prevlečenej cez závesný krúžok. Samotná 
stuha bola tvorená piatimi zvislými pruhmi v troch 
farbách, konkrétne v červenej, bielej a čiernej. Tieto 
farby pritom symbolizovali jednak trikolóru nacis
tického Nemecka, no taktiež boli interpretované aj 
tak, že červená farba bola symbolom krvi, biela snehu 
a čierna smútku nad padlými vojakmi. Zaujímavos
ťou je, že samotní frontoví vojaci interpretovali farby 
na stuhe nasledovne: čierna farba symbolizovala za
blatenú rozjazdovú dráhu, biela farba sneh, ktorý drá
hu obklopoval a napokon červená farba znamenala 
všade naokolo prítomnú sovietsku Červenú armádu. 
Medaila znázornená na obrázku bola do zbierok vo
jenského múzea vo Svidníku prijatá dňa 20. marca 
1968 darom od vtedajšieho Deutsches Armeemuse- 
um v Postupime. Ide pritom o jeden z piatich kusov 
tejto medaily, ktoré v zbierkach svidníckeho múzea 
pripomínajú práve to obdobie nemeckého ťaženia 
proti ZSSR, ktoré v podstate ako jedno z prvých pred
znamenalo nielen neúspech operácie Barbarossa, ale 
napokon aj konečný pád nacistického Nemecka.

P. Holík

7,82-MM NEMECKY UNIVERZÁLNY GUĽOMET M6 42

V roku 1936 bol do výzbroje ne
meckej armády, ako štandardná 

zbraň pechoty, zavedený 7,92-mm 
univerzálny guľomet MG 34. Táto zbraň 
sa vyznačovala výbornými konštrukčný

mi vlastnosťami, predovšetkým jednoduchým 
a rýchlym spôsobom výmeny hlavne, pomer

ne nízkou hmotnosťou, možnosťou nabíjania 
tak prostredníctvom nábojových schránok (50 

nábojov), ako aj prostredníctvom nábojových pásov 
(250 nábojov), a taktiež aj možnosťou jej umiestnenia 
na rôzne typy dvojnožiek (ako ľahký guľomet) a troj- 
nožiek (ako ťažký guľomet). Okrem toho sa univer

zálnosť zbrane prejavila aj 
v možnostiach jej použitia mimo pechoty, a to 
ako jednej z hlavných obranných zbraní vojenských 
lietadiel, no najmä ako vedľajšej útočnej zbrane tankov, 
a tiež ako hlavnej zbrane obrnených vozidiel. Tento gu
ľomet tým pádom takmer úplne vyhovoval nárokom 
a potrebám nemeckej armády z hľadiska univerzálnos
ti jeho konštrukcie, palebnej sily a mobility. Čoskoro sa 
však v bojových podmienkach prejavili jeho nedostat
ky spočívajúce predovšetkým v pomerne zvýšenej cit
livosti na mráz, ľad, prach a bahno, ktoré spôsobovali



jeho velmi časté zasekávanie. Navyše vý
roba tejto zbrane bola z technologické

ho, časového a finančného hľadiska 
veľmi náročná. Velenie nemeckého 

Jp Wehrmachtu tak došlo k záveru, že 
armáda potrebuje v tomto smere 

zbraň, ktorá by bola odolnejšia a ča
sovo, technologicky a finančne menej 

náročná na sériovú výrobu. Preto už 
koncom roka] 939 bola vyhlásená súťaž 

o novú vylepšenú konštrukciu univerzál
neho guľometu. Súťaže sa zúčastnili firmy 

Metali und Lackierwarenfabrik Johannes 
Grofifufi AG z mesta Dôbeln, Rhcinme- 
tall-Borsig z mesta Sômmerd a Stiibgen 
z Erfurtu. Ako najlepšia sa pritom ukáza
la byť konštrukcia Ing. Wernera Grúnera 
(7.6.1904 - 29.6.1995) z Dôbelnupod ozna
čením MG 39. Tento prototyp sa vyznačo
val odolnejšou a jednoduchšou konštruk
ciou oproti guľometu MG 34 s tým, že jeho 
predošlé kvality boli úplne zachované, no 
čas na výrobu sa skrátil o viac než polovicu. 
Navyše, táto nová zbraň sa vďaka odľahče
nej konštrukcii svojho záveru vyznačova
la neobyčajne vysokou kadenciou střelby 
(až 1 200 výstrelov za minútu). Začiatkom 
roka 1941 sa preto prototyp MG 39 dostal 
do testovacej služby nemeckej armády pod 
označením MG 39/41. Po úspešných bo
jových skúškach bol potom v roku 1942 
oficiálne zavedený do výzbroje nemeckého 
Wehrmachtu ako 7,92-mm univerzálny 
guľomet MG 42. Po prijatí do armády sa 
jeho sériová výroba čoskoro rozbehla v ne
meckých firmách Metali und Lackierwa

renfabrik Johannes Grofífufi AG v Dôbelne, Mauser 
Werke AG v Oberndorfe am Neckar, Wilhelm-Gust- 
loff-Stiftung v Suhle, MAGET GmbH v Berlíne a v ra
kúskej firme Steyr-Daimler-Puch A. G. v Grazi, pričom 
od roku 1942 do konca vojny bolo vyrobených približ
ne 750 000 kusov. Okrem nemeckej armády bol počas 
vojny dodávaný aj nemeckým spojencom, hlavne Fín
sku, Taliansku a Maďarsku. Po vojne sa tento guľomet 
stal základom pre neskoršie konštrukcie podobného 
typu. V roku 1969 ho ako osvedčený a spoľahlivý typ 
po úprave na kaliber .308 Winchester (7,62 x 51 mm 
NATO) zaradil do svojej výzbroje západonemecký 
Bundeswehr pod označením MG 3. Vo výzbroji Bun
deswehru sa pritom tento guľomet nachádza dodnes. 
Pod označením M 53 „Sarac“ sa táto zbraň licenčné 
vyrábala v bývalej Juhoslávii, pričom odtiaľ bola ďalej 
exportovaná do Grécka, Španielska, Turecka a Pakista
nu. Pod označením MG 42/59 ju používali aj rakúska 
a talianska armáda.
Guľomet znázornený na obrázku bol pod výrobným 
číslom 3041c vyprodukovaný v Grazi, pričom do zbie
rok vojenského múzea vo Svidníku bol prijatý dňa 
20. júla 1984 prevodom z Vojenského opravárenského 
závodu Moldava nad Bodvou. V zbierkach svidnícke- 
ho múzea ide pritom o jeden zo 43 kusov tejto mimo
riadne obávanej zbrane v rukách nemeckého vojaka, 
ktorá bola vďaka svojej vysokej rýchlosti střelby spre
vádzaná charakteristickým zvukom, čím si u spoje
neckých vojakov vyslúžila prezývku „trhač papiera“. 
Okrem toho sa vďaka nej počas vylodenia spojencov 
v Normandii (6.6.1944) „preslávil“ slobodník Heinrich 
Severloh (23.6.1923 - 14.1.2006) ako „Beštia z pláže 
Omaha“, keďže práve týmto guľometom sám za pár ho
dín spôsobil Američanom straty údajne vo výške viac 
4 000 vojakov.

P. Holík

NEMECKÁ RUČNÁ PROTITANKOVÁ ZBRAŇ 
PANZERFAUST 60M
S vývojom novej protitankovej zbrane, 
ktorá mala vo výzbroji nemeckej armády 
postupne nahradiť klasické protitanko
vé pušky, sa začalo v lete 1942 v nemec

kej firme HASAG (Hugo Schneider AG) v Lipsku 
pod krycím označením „Gretchen“ („Margarétka“). 
Projekt viedol Dr. Heinrich Langwieler, ktorému sa 
spolu s jeho kolektívom zakrátko podarilo vyvinúť



konštrukčne jednoduchú zbraň, ktorá v sebe kombi
novala princípy raketového projektilu a bezzáklzového 
kanóna, pričom dostala pomenovanie Faustpatrone 
(„Pästný náboj“). V priebehu roka 1942 si nemecká 
armáda objednala 20 000 kusov tejto zbrane. Táto ob
jednávka bola firmou HASAG zrealizovaná v auguste 
1943. Avšak už koncom roka 1942 sa v Lipsku začalo 
s vývojom väčšej a zlepšenej verzie Faustpatrone, ktorá 
dostala označenie Panzerfaust 30M (číslovka 30 v ná
zve označovala maximálny účinný dostrel zbrane), pri
čom Faustpatrone dostal nové označenie Panzerfaust 
30M klein (prívlastok klein - malý označoval velkost’ 
projektilu). Nemecká armáda si začiatkom roka 1943 
objednala 50 000 kusov tejto zbrane, pričom prvých 
6 800 kusov bolo dodaných (spolu s Panzerfaustom 
30M klein) v auguste 1943. Výroba týchto dvoch zbra
ní trvala až do septembra 1944, keď bola v Lipsku na 
požiadavku nemeckej armády vyvinutá ich vylepšená 
verzia pod označením Panzerfaust 60M. Tá mala už 
oproti svojim predošlým verziám dvojnásobný účin
ný dostrel (60 m) a rýchlosť jej projektilu dosahovala 
po vystrelení 45 m/s. Pôvodne sa plánovalo vyrábať 
iba 400 000 kusov tejto zbrane mesačne (táto výrobná 
kapacita bola dosiahnutá v októbri 1944), avšak ar
máda vzniesla požiadavku na 1 500 000 vyrobených 
kusov za mesiac, čo sa takmer podarilo naplniť v de
cembri 1944, keď bolo vyrobených takmer 1 300 000 
kusov. V tomto období sa však už produkcii neve
novala iba firma FLASAG, ale tiež aj mnoho ďalších 
firiem po celom Nemecku, hoci továreň v Lipsku 
ostávala naďalej hlavným dodávateľom. Panzerfaust 
60M sa vďaka celkovému počtu vyrobených kusov

stal najrozšírenejšou verziou tohto typu protitankovej 
zbrane. V novembri 1944 bol v Lipsku vyvinutý ďalší 
model pod označením Panzerfaust 100M, ktorý bol 
zaradený do sériovej výroby ako posledný. Napokon 
v januári 1945 bola vyvinutá ďalšia verzia pod ozna
čením Panzerfaust 150M, ktorej výroba sa síce začala 
v marci 1945, no rozbehla sa už len čiastočne, pričom 
do konca vojny bolo vyprodukovaných len niekolko 
kusov. Panzerfaust ako taký predstavoval v období 
2. svetovej vojny unikátnu zbraň svojho druhu, pri
čom z pohľadu spojeneckých tankových osádok bol 
považovaný za jeden z najobávanejších prostriedkov 
v rukách nemeckého vojaka. Až do konca vojny sa 
totiž vyrábal v desaťtisícových sériách, a tak v kaž
dom nemeckom vozidle bol vždy aspoň jeden kus. 
Okrem príslušníkov nemeckého Wehrmachtu bol 
masovo rozšírený aj v jednotkách Volkssturmu, ktoré 
sa formovali na samom konci vojny a ich príslušníci 
mnohokrát vyrážali do boja práve iba s ním.V povoj
novom období sa princíp fungovania Panzerfaustu 
stal základom pre vývoj preslávených sovietskych 
ručných protitankových zbraní RPG-2 a RPG-7. 
Zbraň znázornená na obrázku bola do zbierok vo
jenského múzea vo Svidníku prijatá dňa 19. februára 
1972 darom od súkromnej osoby. Ide pritom o jeden 
zo štyroch kusov modelu s označením 60M, ktoré 
v zbierkach svidníckeho múzea spolu s dvomi kusmi 
modelu 30M klein a deviatimi kusmi modelu 30M 
predstavujú určité zastúpenie tejto unikátnej, masovo 
vyrábanej, obávanej, účinnej a v rámci širokej verej
nosti aj notoricky známej nemeckej zbrane.

P Holík

NEMECKÁ PROTITANKOVÁ ZBRAŇ 
RAKETENPANZERBUGHSE 43
Išlo o nemeckú ručnú raketovú protitankovú zbraň, 
ktorá používala protitankové strelivo kalibru 88 
mm. Vyvinutá bola v priebehu 2. svetovej vojny1

v Nemecku, pričom jej vznik bol úzko spojený s jej 
predchodcom, ktorým bola jednoduchá ručná proti
tanková zbraň s názvom Panzerfaust. Tá bola do vý-



zbroje nemeckej armády zavedená v roku 1942, no 
popri svojich nesporných kvalitách mala aj dva vý
razné nedostatky, ktoré spočívali predovšetkým v jej 
pomerne malom dostrele (účinný 30 - 60 m), a tiež 
aj v skutočnosti, že v princípe išlo len o jednorazo
vú zbraň, ktorá tak dávala vojakovi na zničenie cie
ľa len jeden pokus. Vývojové práce na novej ručnej 
protitankovej zbrani preto odštartovali už začiatkom 
roka 1943, keď nemecká armáda ukoristila v Tunisku 
niekoľko amerických zbraní tohto typu pod označe
ním Bazooka 1 Ml. Tie sa ihneď stali platformou pre 
skonštruovanie novej zbrane pod označením RPzB, 
pričom jej prvým modelom zavedeným v polovici 
roka 1943 do výzbroje armády bol RPzB 43. Hlavným 
konštrukčným prvkom tejto zbrane bola dlhá kovová 
rúra - odpaľovacia trubica s vnútorným priemerom 
88 mm, do ktorej bol nainštalovaný spúšťový me
chanizmus so spôsobom odpaľovania využívajúcim 
elektrické impulzy. Na střelbu sa používal raketový 
protitankový náboj kalibru 88 mm so špeciálne tva
rovanou nábojovou hlavicou zakončenou stabilizač
nými letkami pod skráteným označením RKpB Gr. 
4322. Aj napriek tomu, že sa pomocou tejto novej 
zbrane podarilo odstrániť oba závažné nedostatky 
Panzerfaustu, tak jej hlavnou a podstatnou nevýho
dou bolo to, že jej výstrel bol sprevádzaný silným 
plameňom s hustým čiernym dymom so splodinami, 
ktorý jednak nebezpečne ohrozoval jej obsluhu a zá
roveň rýchlo prezrádzal jej pozíciu. Preto už v no
vembri 1943 došlo k modifikácii RPzB 43 pridaním 
mierne smerom od strelca vypuklého ochranného 
štítu, ktorý bol umiestnený po celom obvode odpaľo
vacej trubice, čím veľmi účinne chránil obsluhu zbra

ne pred plameňom a dymom. Takto upravený model 
dostal označenie RPzB 54, pričom do konca júla 1944 
bolo v rámci oboch verzií vyprodukovaných doved
na 289 151 kusov. V tom čase bol už ukončený vývoj 
tretieho modelu pod označením RPzB 54/1 s kratšou 
hlavňou a nižšou hmotnosťou v porovnaní s oboma 
predchodcami, pričom od decembra 1944 do konca 
vojny ich bolo vyrobených dovedna 25 750 kusov. 
Dovedna tak bolo v rámci všetkých troch verzií vy
robených približne 315 000 kusov. Tieto zbrane boli 
aj napriek svojim istým nedostatkom považované za 
veľmi účinné, keďže už pri jednom dobre mierenom 
výstrele sa pomocou nich podarilo vo veľkej väčšine 
úplne zničiť nepriateľský tank. Preto si aj vyslúžili 
prezývku „Panzerschreck“ (postrach tankov). Za
ujímavosťou je, že nemecká armáda mala vo vývoji 
taktiež protilietadlovú verziu RPzB pod označením 
Fliegerschreck. Okrem Nemecka využívali RPzB 
v priebehu 2. svetovej vojny v menšej miere aj jeho 
spojenci, najmä Fínsko, kde zbraň dostala pomeno
vanie Panssarinkauhu a po vojne bola na jej základe 
vyvinutá nová fínska zbraň s označením 55 S. Okrem 
Fínska sa v priebehu vojny využívala aj armádami 
Maďarska, Talianska a Rumunska.
Zbraň znázornená na obrázku bola do zbierok vojen
ského múzea vo Svidníku prijatá dňa 1. júla 1974 kú
pou od súkromnej osoby. Ide pritom o jeden z dvoch 
kusov tejto protitankovej zbrane, ktoré v zbierkach 
svidníckeho múzea, ako tzv. tiché mementá, pripomí
najú ťažké tankové a protitankové boje prebiehajúce 
v roku 1944 v oblasti Duklianskeho priesmyku, predo
všetkým v priestore tzv. Údolia smrti.

P. Holík

STREDNÝ TANK 1-34/85 Z ÚDOLIA SMRTI
Legendárny sovietsky stredný tank T-34 bol vyvi
nutý pod vedením konštruktéra Michaila Koškina 
(3.12.1898 - 26.9.1940) v Charkovskom tankovom zá
vode v roku 1937 (prototypy A-32, T-32). Do výzbroje 
sovietskej armády bol po absolvovaní náročných voj
skových skúšok, po ktorých nasledovali menšie úpra
vy v jeho konštrukcii, prijatý v roku 1940. Tento tank 
vynikal svojou výbornou pohyblivosťou, odolnosťou 
panciera a celkovým výkonom výzbroje. Jeho pohyb

zabezpečoval silný 12-valcový vodou chladený diese
lový motor W-2-34 so zdvihovým objemom valcov 
38 900 cnr’ a výkonom 500 konských síl. Mocný vý
kon motora sa prenášal na pásový podvozok s neob
vykle širokým profilom, čo tanku umožňovalo veľmi 
dobrý pohyb aj v silno rozbahnenom teréne a snehu. 
Jeho opancierovanie dosahovalo hrúbku od 45 mm 
(vzadu) do 75 mm (vpredu). Plochy panciera však boli 
po všetkých stranách príkro skosené, čím sa dosiahla
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jeho velká schopnosť odolávať aj 
silnému ostreľovaniu. Palebnú silu 
tanku (T-34/76) zabezpečoval kanón 
kalibru 76 mm spolu s dvoma 7,62- 
mm tankovými guľometmi DT. Osád
ku tvorilo päť mužov, kon
krétne veliteľ, stre

lec, nabíjač, vodič a radista 
- guľometník. V čase svojho prvého 
nasadenia predstavoval tank T-34/76 cel
kom novú kvalitatívnu triedu. Po vypuknutí Veľkej 
vlasteneckej vojny ho z nemeckej strany dokázali váž
nejšie ohroziť iba stredné tanky Panzerkampfwagen 
(PzKpfw) IV s dlhým kanónom kalibru 75 mm a útoč
né delá StuG III od série F. Situácia sa však obrátila 
v priebehu roka 1943, keď sa na fronte začali objavovať 
stredné tanky PzKpfw V Panther a najmä ťažké tan
ky PzKpfw VI Tiger, s ktorými sa T-34/76 nemohol 
takmer vôbec merať. Práve z tohto dôvodu bola nutná 
jeho modernizácia. Tá prebehla už koncom roka 1943 
a spočívala v tom, že tank už disponoval novou a mo
hutnou vežou so vstavaným výkonným kanónom ka
libru 85 mm (D-5T-85, resp. ZIS-S-53). Takto uprave
ný tank dostal označenie T-34/85, pričom kvalitativně 
už výrazne predbehol tank PzKpfw IV a vyrovnal sa 
tanku Panther. Obe varianty T-34 sa sériovo vyrábali 
v továrňach v Charkove, Kirove, Stalingrade, Mariupo- 
li, Vorošilovgrade, Čité, Novosibirsku, Čeľabinsku, 
Nižnom Tagile a v mestách Gorkij, Saratov a Tomsk, 
pričom v celom ZSSR bolo do konca vojny vyrobených 
dohromady 52 150 kusov, z toho 19 430 bolo mode
lu T-34/85. Jeho produkcia bola v ZSSR zastavená už 
v roku 1946, pričom celkový počet vyrobených tankov 
T-34 tak od roku 1940 dosiahol niečo vyše 60 000 ku
sov. V povojnovom období sa tank T-34/85 licenčné 
vyrábal aj v Československu. Po dodaní potrebnej do
kumentácie zo strany ZSSR v novembri 1949 sa naj
skôr jeho sériová výroba rozbehla v júli 1952 v závo
de ČKD Praha Sokolovo. Tu bolo až do jej ukončenia

v decembri 1953 vyprodukova
ných 731 kusov. Potom sa od 
septembra 1953 výroba pre
sunula do závodu J. V. Stali

na Martin, kde 
bolo do konca decembra 

1956 vyprodukovaných ďalších 706 
kusov. Tieto tanky slúžili v československej armáde 
až do konca 80. rokov 20. storočia. Okrem Českoslo
venska sa pritom licenčné vyrábali aj v Poľsku, a veľké 
uplatnenie si našli aj v Maďarsku, na Blízkom východe 
a na Kórejskom polostrove.
Koncom 60. rokov 20. storočia boli niektoré už v tom 
čase vyradené tanky T-34/85 inštalované v rámci 
duklianskeho bojiska, konkrétne v priestore tzv. Údo
lia smrti, ako exponáty pripomínajúce ťažké tankové 
boje, ktoré v tejto lokalite prebiehali počas Karpat- 
sko-duklianskej operácie v dňoch 25. - 28. októbra 
1944. Najviac (8) sa ich pritom nachádza na lúke me
dzi obcami Kapišová, Kružlová a Nižná Písaná, kde 
od roku 1969 symbolizujú tzv. tankovú rotu v útoku. 
Ďalšie tanky sú potom umiestnené aj v obciach Kapi
šová (2), Nižná Písaná (2), Vyšná Písaná (1), Svidnič- 
ka (1) a Vápeník (1). Tank znázornený na obrázku sa 
nachádza v katastri obce Kapišová, pričom do zbierok 
vojenského múzea vo Svidníku bol oficiálne prijatý 
v roku 1969 prevodom z Vojenského opravárenského 
závodu v Moldave nad Bodvou. Spolu s ďalšími 23 tý
mito legendárnymi tankmi, evidovanými v zbierkach 
svidníckeho múzea a roztrúsenými na území východ
ného Slovenska je symbolickou pripomienkou ťažkých 
bojov, ktoré sovietski tankisti v rokoch 1944 - 1945 
zvádzali pri oslobodzovaní územia Československa 
proti nepriateľským vojskám.

P Holík
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Najväčšou verziou neriadených reak
tívnych striel typu M-8 a M-13, kto

ré sú známe aj pod názvom Kaťuša, 
je reaktívna strela M-31. M-31 bola 
spolu s menšími verziami súčasťou 
raketového delostrelectva sovietskej 
armády počas bojov v 2. svetovej 

vojne. Medzi vojakmi bola známa aj 
pod menom Andrjuša.

Začiatkom 20. rokov 20. storočia dvojica 
sovietskych nadšenscov, Nikolaj Ivano- 
vič Tichomirov a Vladimír Andrejevič 
Artemjov, začala výskum rakiet na báze 

čierneho prachu. Postupným výskumom 
sa podarilo zostrojiť prvé prototypy ra
kiet, ktoré boli odskúšané ešte v priebehu 
20. rokov. Výsledky výskumu boli úspešne 
zavŕšené 3. marca 1928 odpálením rakety 
zo 70-mm mínometu. V priebehu 30. ro
kov 20. storočia došlo k rozšíreniu počtu 
výskumných pracovníkov a vytvoreniu 
súvisiacich výskumných odborov, ktoré 
sa zamerali na vývoj pohonného mate
riálu, konštrukcie rakety a pod. Výsled

kom boli rakety určené pre bojové lietadlá 
(boli značene písmenami RS) a rakety vy
streľované z rámp pre pozemné jednotky 

(boli značené písmenom M). Použi
tých kalibrov bolo mnoho: 60, 70, 80, 
82, 130, 132, 135, 140, 280, 300 mm; 
pričom najznámejšími a najrozšíre
nejšími sa stali rakety kalibrov: 82, 
132 a 300 mm.

V roku 1942 bola do výzbroje soviet-
W

RUČNÝ GRANÁT R6-42
Počas bojov 2. svetovej vojny používala sovietska ar
máda ručný útočný črepinový granát RG-42 (Ручная 
Граната образца 42 года). Zhotovený bol pre potre
by pechoty sovietskym zbrojárskym vynálezcom S. G. 
Koršunovom. RG-42 bol určený na ničenie živej sily 
nepriateľa, čiže nepriateľskej pechoty, a to prostred

(ANDRJUŠA)
skych vojsk zaradená neriadená reaktívna strela M-30, 
kalibru 300 mm. Napriek spokojnosti s menšími a po
pulárnymi raketami M-8 a M-132 si vojenské potreby 
vyžiadali väčší typ neriadených striel s vlastným po
honom, ktorý by dosahoval oveľa väčšie ničivé účinky. 
Objemná bojová hlavica s hmotnosťou 28,9 kg s modi
fikovaným pohonnom od rakety typu M-132 tieto po
žiadavky plnohodnotne uspokojovala. Dostrel prvých 
M-30 bol 2 800 m a odpaľovali sa z prepravných debien 
s pomocou špeciálne upraveného rámu. Manipulácia 
s takouto raketou a rámom bola v bojových podmien
kach náročná, preto neboli M-30 veľmi obľúbené medzi 
vojakmi. Ich reputáciu však zlepšoval ničivý účinok ra
kety pri zásahu cieľa.
Koncom roka 1942 sa zaviedla reaktívna strela M-31, 
ktorá mala oproti M-30 vylepšený raketový motor, 
vďaka ktorému dosahovala dlhší dolet 4 300 m. 4 ra
kety M-31 sa vystreľovali z pozemného rámu. V ne
skorších rokoch sa objavili aj rámy na 6 rakiet. V marci 
1944 sa objavili prvé odpaľovacie rampy na vozidlách 
ZiS-6 s podvozkom 6x6, ale väčšina odpaľovacích 
rámp bola umiestnená na úžitkové vozidlá Studebaker 
US-6 s podvozkom 6 x 6. Na odpaľovacích rampách 
sa nachádzalo 12 rakiet, preto vozidlá niesli označenie 
BM-31-12 (Bojevaja mašina s 12 raketami typu M-31). 
Ničivou časťou rakety bola hlavica naplnená trhavinou, 
ktorá bola iniciovaná pomocou nárazového zapaľova
ča. Hmotnosť trhaviny tvorila 55 percent z celkovej 
hmotnosti celej výbušnej hlavice, pričom hrúbka steny 
plášťa bola 8 mm. Pri výbuchu trhaviny došlo k roztrh
nutiu plášťa hlavice na množstvo malých črepín, ktoré 
ničili nepriateľské postavenia, resp. spôsobovali pora
nenia a smrť nepriateľským vojakom.

I. Cuper

níctvom výbuchu a črepinovým účinkom tela, resp. 
puzdra granátu. RG-42 sa používal predovšetkým 
v boji z blízka, pri útoku, v zákopoch a pod.
RG-42 bol zavedený do výzbroje sovietskej armády 
od roku 1942 a používal sa až do 70. rokov 20. storo
čia. Pôvodne mal slúžiť ako náhrada za ručný granát



s násadkou RGD-33 a RG-41, 
ktoré boli zložitejšie a nároč
nejšie na výrobu. Jed
noduchosť konštrukcie 
a nízka výrobná cena 
spôsobili, že kópie RG- 
42 sa vyrábali v mnohých 
krajinách za tzv. železnou 
oponou, napr. aj v Číne, 
kde ho nazývali Typ 42.
Telo RG-42 bolo vyrobené 
z oceľového plechu. Vo 
vnútri granátu na stene 
plášťa bol zmotaný v 3 - 
6 vrstvách oceľový pás, ktorého 
povrch bol nasekaný pravidelnými kosoštvorcami po 
celom jeho povrchu. Vonkajší plášť bol z hornej a dol
nej strany uzavretý viečkami z oceľového plechu. Oce
ľový pás a naseknutie jeho povrchu slúžilo na zvýše
nie črepinového účinku granátu. Črepiny sa rozlietli 
do vzdialenosti 25 m, ale pri väčších črepinách mohol 
byť ich rozptyl ešte väčší. Vonkajší plášť bol z hornej 
a dolnej strany uzavretý viečkami z oceľového plechu. 
Stredom granátu viedla rúrka pre zapaľovač. Povrch 
RG-42 sa natieral farbou khaki, prípadne tmavozele
nou farbou. Školné granáty neboli vyplnené trhavinou 
a ich povrch bol s otvormi a natretý čiernou farbou. 
Vďaka jednoduchej konštrukcii sa jednotlivé časti RG- 
42 okrem zbrojárskych fabrík vyrábali aj v civilných 
fabrikách, ktoré mali strojársky, prípadne kovospracu
júci charakter.
Na granát sa montoval univerzálny zapaľovač UZRG, 
ktorý bol použitý pri sovietskych ručných obranných 
granátoch F-l (známe sú aj pod názvom „Limon- 
ka“). Zapaľovač UZRG bol skonštruovaný v roku

1941 dvomi sovietskymi kon
štruktérmi E. M. Vicenim a A.
A. Bedňakovom, ktorí v roku 
1942 obdŕžali štátne ocenenie 
tzv. Stalinovu prémiu. Univerzál
ny zapaľovač UZRG sa skrutkoval na granáty počas 
prípravy na boj. Samotný zapaľovač UZRG vážil 55 
g, bol vysoký 98 mm s priemerom 11 mm. Zapaľo
vač UZRG sa vyrábal buď z ocele alebo mosadze. Po 
odistení zapaľovača a hodení granátu došlo k výbu
chu v časovom rozmedzí od 3,5 do 4,5 sekundy. Po
vrch zapaľovača nebol opatrený ochranným náterom. 
Granát sa na cieľ hádzal, a preto jeho dosah závisel 
od fyzickej sily vojaka. Zavedenie zapaľovača UZRG 
do výzbroje sovietskej armády uľahčilo dodávanie, 
výcvik a manipuláciu s granátom.
Na prepravu RG-42 sa používala drevená debnička, 
v ktorej bolo uložených 20 kusov granátov s pre
pravnými zátkami. Zapaľovače UZRG boli zabalené 
v 2 kovových hermeticky zaletovaných schránkach 
po 10 kusov a uložené v rovnakej debničke ako RG- 
42. Debnička vážila približne 16 kg.

I. Cuper

REPLIKA BOJOVEJ ZÁSTAVY ČESKOSLOVENSKEJ
VOJENSKEJ JEDNOTKY V ZSSR
Po rozpade Československej republiky v roku 1939 
nemali československí vojaci možnosť vykonávať vo
jenskú prísahu, ktorú v predmníchovskej republike 
skladali pred československými vojenskými zástava
mi a štandardami. Bojové či vojenské zástavy pred

stavovali symboly bojovej slávy, vojenskej statočnosti 
a cti a boli posvätnými symbolmi československých 
jednotiek sformovaných v zahraničí. Preto Minister
stvo národnej obrany v Londýne vydalo usmernenie 
vo forme písomného vzoru vojenskej zástavy pre



jednotky československej armády v za
hraničí. Zástavy pre všetky jednotky museli 
mať jednotné parametre, to znamená, rov
naký tvar, rozmer a obsah lícnej a rubovej 
strany. Povinná časť sa týkala lícnej strany, 
keďže zástava bola nesená na pleci, resp. 
rozkreslenie ľavej a pravej strany na plochu 
(lícna strana sa kreslí na pravej strane od 
žrde a rubová strana zástavy na ľavej stra
ne od žrde). Dĺžka zástavy mala byť 120 cm 
a šírka I 10 cm. Replika bojovej zástavy „Čs. 
voj. jednotka v SSSR 1942“ - ÚKOL MUSÍ 
BÝT SPLNĚN je pripevnená na drevenú

tmavočervenú rozoberateľnú (dvojdielnu) 
žrď (dĺžka asi 275 cm) spojenú vnútornou 
skrutkou s ozdobným hrotom. Jej súčasťou 
sú štyri stuhy od vyznamenaní. Zástava sa 
upevňovala na žrď klinčekmi s ozdobný
mi hlavičkami. Pole lícnej strany zástavy 
je zlato-žlté, orámované pásom širokým 
95 mm, ktorý je zložený z trojuholníkov, 
striedavo bielo-červeno-modrej farby; 
následne stredné pole zástavy je vyplne
né plastickou výšivkou symbolu z ma
lého štátneho znaku. Jeho základom bol 
strieborný český lev so zlatou korunou, 
jazykom a zbrojou (pazúry a zuby) so ští
tom neskorogotického tvaru na prsiach 

leva, v ktorom je symbol Slovenska 
- vo farbách, strieborný dvojramen

ný kríž na modrom trojvrší, v červenom poli. Pod 
tým bolo vyšité modrými písmenami povinný nápis 
PRAVDA VÍTĚZÍ! Na rubovej strane zástavy boli 
stanovené tieto prvky: orámovanie rovnaké ako na 
lícnej strane, v otvorenom venci zloženom z dvoch 
lipových ratolestí, každá so šiestimi listami, boli vy
šité striebornou farbou písmena ÚS, a pod sebou 
malými písmenami voj. jednotka, nižšie písmeno 
v a pod ním veľkými písmenami SSSR. Pod ratolesťa
mi bol letopočet 1942. V dolnej časti zástavy je vyšité 
heslo: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.

G. Blaško

7,62-MM SOVIETSKY ÍAŽKÝ GUĽOMET $6-43
Išlo o ťažký guľomet, ktorý bol do výzbroje sovietskej 
armády zavedený v priebehu 2. svetovej vojny. Počas 
medzivojnového obdobia, a taktiež aj v priebehu voj
ny, používala sovietska armáda vo svojej výzbroji pre
dovšetkým ťažké, vodou chladené guľomety Maxim 
model 1910 a 1910/30. Aj keď sa jednalo o osvedče
nú a z konštrukčného hľadiska pomerne spoľahlivú 
zbraň, tak jej hlavnou nevýhodou bola jej pomerne 
veľká hmotnosť (59 kg). Preto sa už koncom 20. rokov 
20. storočia začali v rámci armády objavovať prvotné 
požiadavky týkajúce sa modernizácie, či dokonca ob
meny guľometov Maxim, pričom jedným z konštruk
térov, ktorý mal tento problém vyriešiť, bol Vasilij

Alexejevič Degťarcv (2.1.1880 - 16.1.1949). Ten v re
akcii na požiadavku armády skonštruoval guľomet 
pod označením DS-39 (Degťarev Stankovyj - 39), 
ktorý bol 22. septembra 1939 oficiálne zavedený do 
výzbroje armády, avšak počas jeho priameho nasa
denia na fronte v rámci tzv. zimnej vojny medzi Fín
skom a ZSSR (30.11.1939 - 13.3.1940) boli pri jeho 
používaní zistené závažné konštrukčné nedostatky. 
Preto bola táto zbraň stiahnutá z výroby. V hľadaní 
tej správnej konštrukcie sa tak pokračovalo naďalej, 
pričom nový guľomet mal byť už použiteľný nielen 
ako zbraň pechoty, ale zároveň aj ako protilietadlo
vá zbraň a zbraň pre bojové vozidlá. Túto požiadavku



v polovici roka 1942 splnili dva prototypy, konkrét
ne nová konštrukcia V. A. Degťareva pod označením 
DS-42 a konštrukcia Petra Maximoviča Gorjuno- 
va (1902 - 1943), jeho brata Michaila Michailoviča 
Gorjunova (1912 - 1991) a Vasilija Jefimoviča Vo
ronkova (1899 - 1976) z Kovrovského guľometného 
závodu No. 2 pod označením GVG. Z nich sa ako 
perspektivnější ukázal práve guľomet GVG, ktorý bol 
po absolvovaní tvrdých vojskových skúšok oficiálne 
dňa 14. mája 1943 zavedený do výzbroje armády pod 
označením „7,62-mm stankovyj pulemjot konštruk
cii Gorjunova obrazca 1943 goda“ (skrátene SG-43). 
Sériová výroba týchto zbraní sa rozbehla od polovice 
roka 1943 v továrňach v Kovrove, Iževsku a Zlatoústé. 
Celková vojnová produkcia pritom nie je zatiaľ pres
ne vyčíslená, avšak podľa dostupných údajov bolo len 
v Kovrovskom guľometnom závode No. 2 do konca 
vojny vyrobených 28 882 kusov. Koncom 2. svetovej 
vojny vznikla modernizovaná verzia týchto zbra

ní pod označením SGM (Stankovyj Gorjuno
va modernizirovanyj), pričom krátko po jej 

skončení bol z kolesovej
.lafety systému 

Degťarev-Ga- 
ranin, na

ktorej bola zbraň umiestnená, odstránený ochranný 
štít. Okrem Sovietskeho zväzu boli guľomety SG-43 
a SGM po 2. svetovej vojne zaradené aj do výzbro
je armád štátov tzv. Východného bloku a vyvážané 
boli aj do ďalších spojeneckých krajín, ktoré neboli 
priamo jeho súčasťou. Ich licenčná výroba prebiehala 
v Poľsku, Maďarsku a v Československu, pričom kó
pie týchto zbraní sa vo Veľkom množstve vyrábali aj 
v Číne, a to pod označením Typ 53 (SG-43) a Typ 57 
(SGM). Guľometmi SG-43 bola po vojne vyzbrojená 
aj československá armáda, pričom po zakúpení licen
cie na ich výrobu sa od roku 1952 produkcia naplno 
rozbehla v Zbrojovke Brno, n. p. V československej 
armáde potom slúžili tieto zbrane až do polovice 
60. rokov 20. storočia, keď boh postupne nahrádzané 
prvými československými univerzálnymi guľometmi 
vzor 59. Po vyradení z výzbroje bolo niekoľko stoviek 
guľometov SG-43 vyvezených z Československa do 
Vietnamu, kde boli následne použité v bojoch v rám
ci tamojšej vojny.
Guľomet znázornený na obrázku bol pod výrobným 
číslom СЦ 301 vyprodukovaný v roku 1944 v Ižev- 
sku, pričom do zbierok vojenského múzea vo Svid
níku bol prijatý dňa 3. júla 1969 prevodom z Vojen
ského útvaru 5728 Olomouc. V zbierkach svidnícke- 

ho múzea ide pritom o jeden zo 17 kusov tejto 
typicky sovietskej zbrane, ktorej výnimočnosť 

spočíva v tom, že je z nich iba jedinou, 
ktorá bola vyrobená v období 2. sveto
vej vojny (ostatné zastupujú českoslo

venskú licenčnú výrobu).
P. Holík

9-MM TALIANSKY SAMOPAL 8EREITA MODEL
Táto zbraň bola podobne ako jej priamy predchodca, 
samopal Beretta 38A, skonštruovaná Tulliom Maren- 
gonim (7.4.1881 - 2.8.1965), ktorý bol hlavným kon
štruktérom firmy Fabbrica D'Ármi Pietro Beretta so 
sídlom v Gardone Val Trompia (provincia Brescia 
v Lombardsku). Samopal 38A bol síce vyvinutý už

v roku 1935 zo samonabíjacej karabíny Beretta, za
vedenej v menšom množstve do výzbroje talianskej 
polície, avšak až od roku 1938 sa naplno rozbehla 
jeho sériová výroba určená predovšetkým pre potre
by talianskej armády. Tieto zbrane sa síce produkovali 
sériovo na výrobných linkách, avšak v priebehu výro-



by im bola veno
vaná taká pozornosť, 
že sa svojou kvalitou takmer 
úplne vyrovnali ručne vyrábaným zbra
niam. To sa, samozrejme, prejavilo aj na pomerne 
vysokej kvalite týchto zbraní, ktorých jednotlivé súčas
tí sa vyrábali časovo náročnými a zložitými procesmi 
sústruženia a frézovania s minimálnymi toleranciami. 
Výsledkom toho tak bola vo všetkých podmienkach 
spoľahlivá, vyvážená a mimoriadne presná zbraň, kto
rá bola skonštruovaná pre štandardné pištoľové strelivo 
kalibru 9x19 mm huger Parabellum, pričom nabíjaná 
mohla byť zásobníkmi s kapacitou 10, 20, 30 alebo 40 
nábojov. V roku 1941 bolo síce na konštrukcii samopa
lu 38A vykonaných niekoľko úprav súvisiacich so zjed
nodušením, skrátením a zlacnením jeho sériovej vý
roby, no aj napriek tomu si zachoval svoju vynikajúcu 
funkčnosť a spoľahlivosť. Avšak následkom rastúcich 
potrieb talianskej armády v priebehu 2. svetovej vojny 
sa Tullio Marengoni v roku 1942 pustil do úpravy tejto 
zbrane pre podmienky vojnovej výroby, čoho výsled
kom bol v podstate nový samopal, ktorý dostal ozna
čenie Beretta 38/42. Ten podobne ako jeho predchodca 
vynikal taktiež vysokou kvalitou spracovania a spoľah
livosťou. Vo februári 1944 si objednalo nemecké Ober- 
kommando des Heeres (Vrchné veliteľstvo pozemných 
síl) vo firme Beretta výrobu samopalov Beretta 38/42 
v počte 20 000 kusov mesačne, a zároveň ich zaradi
lo do svojej výzbroje pod označením MP 738 (i). Sa

mopaly Beretta vy
soko oceňovali okrem 

nemeckých vojakov aj 
tí spojeneckí, ktorí ich, 
pokiaľ to bolo možné, 
s obľubou využíva
li namiesto vlastných. 
V roku 1944 bola od sa
mopalu 38/42 vyvinutá 
jeho zjednodušená ver

zia označovaná ako Be
retta 38/44. Celkovo sa odhaduje, 

že v priebehu 2. svetovej vojny bolo 
vyrobených 150 000 až 230 000 kusov 

samopalov Beretta 38/42 a 38/44. Po skončení vojny 
sa vo výrobe týchto zbraní pokračovalo aj naďalej, 
pričom postupne boli vyvinuté viaceré ďalšie varianty 
(38/49, Model 1, Model 2, Model 3, Model 4 a Model 
5) určené pre talianske bezpečnostné zložky. Okrem 
toho boli tieto samopaly exportované aj do zahraničia, 
najmä do Argentíny, Sýrie a Pakistanu, pričom svoje 
uplatnenie našli aj v Československu (38A a najmä 
38/42), kde najskôr slúžili v rámci armády a neskôr, až 
do konca 50. rokov 20. storočia, ich ešte využívali aj 
jednotky Zboru národnej bezpečnosti.
Samopal znázornený na obrázku bol pod výrobným 
číslom CB 248 vyprodukovaný vo firme Fabbrica 
D'Ármi Pietro Beretta v Gardone Val Trompia, pri
čom do zbierok vojenského múzea vo Svidníku bol 
prijatý dňa 2. mája 1972 prevodom zo Zväzarmu 
v Rožňave. Ide pritom o jeden zo 14 kusov tejto kva
litnej zbrane, ktoré v zbierkach svidníckeho múzea 
reprezentujú vojnovú produkciu tejto mimoriadne 
populárnej'a celosvetovo preslávenej talianskej zbro
jovky. Tá sa radí zároveň aj medzi najstaršie podniky 
tohto typu na svete vôbec, pričom ju už takmer 500 
rokov vlastní tá istá rodina.

P. Holík

45-MM PROTITANKOVÝ KANÓN VZOR 1942 (M-42)
Sovietsky 45-mm protitankový kanón vzor 1942 bola venské jednotky v ZSSR, resp. príslušníci 1. českoslo- 
zbraň určená hlavne na boj s tankmi. Protitankové venského armádneho zboru v ZSSR. Napr. len 2. čes- 
kanóny tohto typu, resp. kalibru používali aj českoslo- koslovenská paradesantná brigáda mala vo svojej vý-
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zbroji 16 krátkohlav- 
ňových protitankových 
kanónov kalibru 45 mm,
a to počas Karpatsko-duklianskej operácie a neskôr 
aj v SNP, kde dokonca tvorili najsilnejšie jadro pro
titankovej výzbroje, aká tu bola k dispozícii. 45-mm 
protitankový kanón vzor 42 je vystavený v priesto
roch Centrálnej expozície Vojenského historického 
múzea vo Svidníku. Tento typ protitankovej zbrane sa 
do svojej podoby vyvinul postupnou modernizáciou 
starších typov od začiatku 30. rokov 20. storočia. Jeho 
predchodcami boli 37-mm protitankový kanón vzor 
1930,45-mm protitankový kanón vzor 1932 a 45-mm 
protitankový kanón vzor 1937. Svoj prvý protitanko
vý kanón prijala Červená armáda do výzbroje v roku 
1930 ako 37-mm protitankový kanón vzor 1930. Vy
rábal sa na základe nemeckých protitankových kanó
nov kalibru 37 mm od firmy Rheinmetall (3,7cm PaK 
35/36). Červená armáda v záujme zvýšenej účinnosti 
prešla na väčší 45-mm kaliber, keď prijala do výzbro
je 45-mm protitankový kanón vzor 1932. Niektoré

z týchto pro
titankových kanónov bo

jovali počas občianskej vojny v Španielsku 
na strane republikánskych síl. Aj tento kanón 

sa konštruktéri snažili vylepšiť a s modernizova
ným 45-mm protitankovým kanónom vzor 1937, 

prijatým do výzbroje v roku 1938 vstúpila Červená 
armáda do 2. svetovej vojny. Tieto kanóny boli prvý
krát nasadené v tzv. zimnej vojne s Fínskom v rokoch 
1939 - 1940. Protitankové kanóny M1932 a M1937 
boli usadené na dvojkolesovej lafete, ktorá bola 
viac-menej zväčšeninou 37-mm nemeckého kanóna 
firmy Rheinmetall. Keď nacistické Nemecko napadlo 
v roku 1941 ZSSR, zistila Červená armáda, že proti 
pancierom nemeckých tankov ich kanóny nestačia. 
Preto sa opäť začalo s vylepšeniami 45-mm PT ka
nóna, čím vznikol nový model 45-mm protitankový 
kanón vzor 1942 (M-42). Najdôležitejším zlepšením 
na protitankovom kanóne M1942 bolo to, že sa opro
ti M1937 predĺžila hlaveň o cca 1 000 mm; predĺže
nie hlavne znamenalo zvýšenie počiatočnej rýchlosti 
strely, ktorá tak získala na priebojnosti. Vďaka predĺ
ženiu hlavne sa zvýšila prieraznosť 1,5-krát (pri pro- 
tipancierovom granáte) alebo dvakrát (pri podkalib- 
rovej strele).

G. Blaško

r v r

VOJENSKÁ BLUZA PRÍSLUŠNÍKA 1. ČESKOSLOVENSKÉHO 
ARMÁDNEHO ZBORU V ZSSR JOZEFA KRIŠKA Щ KAPITÁNA
Vojenská blúza bola súčasťou rovnošaty, ktorú použí
vali príslušníci 1. československého armádneho zbo
ru v ZSSR. Rovnošata príslušníkov československého 
zboru bola inšpirovaná československými rovnošata
mi z medzivojnového obdobia. Vyrábala sa z vlnenej 
textílie amerického pôvodu a bola šitá s viacerými 
úpravami v Sovietskom zväze. Blúza je olivovozelenej 
farby s otvoreným golierom (rozhalenkou) a s hod
nostným označením kapitána na nárameníkoch. Má 
jednoradové zapínanie na kovové rovnošatové gom

bíky československého vzoru s motívom skrížených 
mečov. Nad ľavým náprsným vreckom je dekorovaná 
stužkami od vyznamenaní. Horné vrecká sú hladké, 
našité, dolné všité, všetky kryté tvarovanými chlop
ňami na gombík. Tento exponát sa stal súčasťou zbie
rok vtedajšieho Dukelského múzea v roku 1967 a bol 
získaný priamo od Jozefa Kriška, účastníka Karpat
sko-duklianskej operácie. V súčasnosti je vystavený 
v Centrálnej expozícii Vojenského historického mú
zea vo Svidníku, ktorá nesie názov Vojenské dejiny
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Slovenska v rokoch 1914 - 1945.
Vojenská blúza patrila príslušníkovi 1. českosloven
ského armádneho zboru v ZSSR, kapitánovi Jozefo
vi Kriškovi, vojakovi rusínskej národnosti, ktorý sa 
narodil 22. novembra 1909 vo Vyšnom Orlíku 
v okrese Svidník. Vojenskej kariére sa začal 
venovať už v medzivojnovom Českosloven
sku. Po Mníchovskej dohode prešiel ile
gálne cez hranice do ZSSR. Tu ho zatkli 
a bol vyšetrovaný NKVD. Bol väznený 
vo viacerých väzniciach a odsúdený na 
tri roky do sovietskych gulagov.V roku 
1942 sa prihlásil do formujúcej sa čes
koslovenskej vojenskej jednotky v Buzu- 
luku v ZSSR. Jeho prvou bojovou skú
senosťou boli boje o Kyjev, kde bol hneď 
ťažko ranený. Po uzdravení sa stal veliteľom 
automatčíkov tankového výsadku. Neskôr 
mobilizoval a cvičil volynskych Čechov.
Zúčastnil sa Karpatsko-duklianskej ope
rácie. Vyznamenal sa napríklad v ťaž
kých bojoch o kótu 534, ktorá trvala 
niekoľko dní, kde mala jeho rota mnoho 
mŕtvych a ranených. Ďalšie ťažké boje za
žila jeho rota v bojoch o Hýrovu horu. Ako 
veliteľ tankového výsadku sa 6. októbra
1944 medzi prvými prebojoval na územie 
Slovenska cez Dukliansky priesmyk, no po 
prekročení hraníc bol pri obci Vyšný Ko- 
márnik ťažko ranený. Zo zranenia sa lie
čil takmer tri mesiace v Kyjeve. V januári
1945 sa stal veliteľom práporu pre vý 
cvik nováčikov v Humennom. V tej

to funkcii, od februára 1945 v hodnos
ti kapitána, pokračoval v bojovej ceste 
od Moravy po Prahu. Po februárovom 
prevrate v roku 1948 bola naňho vy

konštruovaná protištátna 
činnosť a bol odsúdený 
na tri roky väzenia. Aj po 
prepustení z väzenia bol 
on aj jeho rodina reži
mom prenasledovaný. 
V roku 1950 mu bola 
odobraná hodnosť ka
pitána a degradovali 
ho na vojaka. Vykoná

val podradné práce a bol 
mu zamietnutý lekárskou 

komisiou navrhnutý invalid
ný dôchodok. V roku 1965 
síce obdŕžal Rad červenej 
hviezdy, preradili ho zno
vu medzi záložníkov a po
výšili do hodnosti majora, 
no rehabilitovaný bol až po 

novembrovej revolúcii v roku 
1989. Bol povýšený do hodnosti 

plukovníka v zálohe. V roku 1992 sa 
zúčastnil na oslavách 48. výročia 
Karpatsko-duklianskej operácie ako 
člen oficiálnej delegácie Ministerstva 

národnej obrany. Zomrel 16. októbra 
1993 v Prahe, kde bol pochovaný s naj

vyššími vojenskými poctami.
G. Blaško

REPLIKA BOJOVEJ ZÁSTAVY 
1. ČESKOSLOVENSKÉHO PEŠIEHO PLUKU
Rovnako ako počas I. svetovej vojny, aj v priebehu 
nasledujúceho velkého vojenského konfliktu, ktorý 
výrazne zasiahol do politickej mapy strednej Európy, 
sa v zahraničných, ale aj českých a slovenských poli
tických kruhoch začali formovať prvé protifašistické 
odbojové centrá. Svoj nesúhlas s politickou situáciou 
na Slovensku a v Čechách prejavilo svojím odchodom

z domova veľké množstvo ľudí. Jedným z najvýznam
nejších centier zahraničného odboja bolo Francúz
sko. Ako veľvyslanec Československa tu pôsobil Dr. 
Štefan Osuský, ktorý sa do výraznej miery zaslúžil 
o vznik československých vojenských jednotiek vo 
Francúzsku.
Prvým krokom bol súhlas francúzskej vlády s účasťou



českých a slovenských dobrovoľníkov v radoch cudzi
neckej légie, ktorý sa mu podarilo získať už v lete 1939. 
Následne žiadal francúzsku vládu o možnosť vytvo
renia jednotiek, ktoré mali byť integrálnou súčasťou 
československej armády 
a o možnosť vytvorenia 
československého vojen
ského tábora v Cognacu.
Dohoda o obnovení čes
koslovenskej armády vo 
Francúzsku bola medzi 
Daladierom a Osuským 
podpísaná 2. októbra
1939. Miestom formo
vania československých 
jednotiek sa stalo mesto 
Agde na juhu Francúz
ska. Tu sa presunula aj 
československá vojenská 
misia, ktorá bola usta
novená ešte začiatkom 
septembra a tu sa začali 
sústreďovať aj viacerí 
československí emigranti.
Koncom septembra sa 
už začali formovať prvé 
vojenské jednotky, 16. 
októbra 1939 bol zriade
ný 1. československý peší pluk, o mesiac neskôr aj 2. 
československý peší pluk. Súčasne sa začali formovať aj 
delostrelecké, ženijné a spojovacie útvary. 15. januára 
1940 bola vytvorená 1. československá pešia divízia, 
ktorej veliteľom sa stal divízny generál Rudolf Viest. 
Veliteľstvo divízie bolo umiestnené v Béziers, 1. peší 
pluk bol dislokovaný v Pézans. Do konca mája 1940 
tvorilo československú armádu vo Francúzsku 12 145 
vojakov.
Do priestoru bojov bol 1. peší pluk nasadený 12. júna
1940, keď v zostave 23. francúzskej pešej divízie za
ujal obranu predmostia rieky Grand Morin pri Co- 
lommiers. Vzhľadom na rýchlo sa meniacu situáciu 
a ústup francúzskych vojsk, dostal aj 1. peší pluk roz
kaz pokračovať v ústupe k mestu Gien, kde bránil pre
chody cez rieky Loiru a Ocru, neskôr cez rieku Cher, 
cez St. Pierre a Chatearoux do priestorov St. Junien až 
do československých stredísk na južnom pobreží Fran

cúzska. Druhá polovica júna sa už niesla v zna
mení evakuácie československých jednotiek do 
Británie, kde boli vojaci zaradení do zostavy 1. 
tankového práporu československej samostatnej

obrnenej brigády, v rámci ktorej sa neskôr zúc 
aj bojov o Dunkerque v rokoch 1944 - 1945.
Bojová zástava 1. pešieho pluku vychádzala z jednot 
ného vzoru, ktorý bol stanovený usmernením Mi
nisterstva národnej obrany v Londýne pre všetky 
zástavy jednotiek československého zahraničné
ho vojska. Pôvodný návrh vyhotovil český maliar 
František Kupka. Vyrobený bol vo Francúzsku 
a pluku ho slávnostne odovzdalo 8. mája 1940 
mesto Arras. Neskôr pod touto zástavou bojoval L peší 
prápor a 1. tankový prápor československej samostat
nej obrnenej brigády. Po návrate vojakov do Českoslo
venska sa zástava používala až do roku 1953, keď bola 
odovzdaná do VHÚ Praha, kde je dodnes, aj s kópiou 
zo 60. rokov, súčasťou jeho zbierkového fondu. Replika 
tejto zástavy bola do zbierok VHM Piešťany zaradená 
v roku 2009.

V. Jurková



OBRAZ ČESKOSLOVENSKÍ VOJACI V CHOLMONDELEY PARK, 
SHROPSHIRE (FRANTIŠEK BESPERÁT)
Mimoriadne zásluhy na formova
ní československého zahraničného 
vojska mala aj rodina Cholmonde- 
ley, ktorá umožnila vybudovať na 
svojom panstve v grófstve Cheshire 
v roku 1940 vojenský tábor. Po ka
pitulácii Francúzska sa tu postupne 
zhromaždilo viac ako 3 000 česko
slovenských vojakov a 7. júla 1940 
tu bola sformovaná 1. českoslo
venská zmiešaná brigáda, neskôr 
reorganizovaná na Českosloven
skú samostatnú brigádu. V stano
vom tábore boli vojaci postupne 
organizovaní a prebiehal tu ich vý
cvik.
Obraz, olej na plátne, od málo zná
meho vojnového maliara, vojaka 
Františka Besperáta (známy aj ako 
Francesco Paolo de Besperato, 1900 
- 1963) bol namaľovaný pravdepo- 
dobnevroku 1942 a znázorňuje dva
nástich československých vojakov, 
ktorí odpočívajú po poľnom výcvi
ku v priestoroch vojenského tábora v Cholmondeley 
Park. Besperato bol považovaný za oficiálneho vo
jenského maliara a aj obraz bol evidovaný Minister
stvom národnej obrany československej exilovej vlá
dy v roku 1942 pod číslom 1016. I keď o samotnom 
osude maliara nie je veľa informácií známych, isté je, 
že sám bol pri zrode československého zahraničného 
vojska v Británii.
Podľa popisu na zadnej strane obrazu ho ktp. Den- 
nisovi T. H. Nicholsonovi venoval v júni 1943 kpt. 
Antonín Petrák ako ocenenie jeho práce pri výcviku 
československých vojakov v Tráigh House. Kpt. Ni
cholson bol príslušníkom britských špeciálnych jed
notiek, ktoré počas vojny realizovali špeciálny výcvik 
„Special Operations Executive“. Okrem ozbrojených 
aktivít československých pozemných a leteckých jed
notiek sa československí vojaci významne prejavili aj 
činnosťou výsadkových skupín vyslaných z Velkej Bri

tánie do okupovaných českých krajín. Samotný ktp. 
Petrák, rodák z Moravy, ušiel vo februári 1940 cez Slo
vensko, Maďarsko a Srbsko do Bejrútu, následne do 
Francúzska, kde sa prezentoval pri československých 
vojenských orgánoch v Agde a stal sa veliteľom výcvi
kovej roty. V júli 1941 bol aj on prepravený do Velkej 
Británie. Absolvoval niekoľko kurzov, medzi nimi aj 
kurz útočného boja (tzv. assault course) v hlavnom 
výcvikovom stredisku československých parašutistov 
STS 25 (Special Training School) v Traigh House na 
pobreží západného Škótska v období od 18. júla do 
15. augusta 1942, kde si neskôr urobil aj parašutis
tický kurz a na britskú žiadosť tu zostal pôsobiť ako 
inštruktor, styčný dôstojník a tlmočník. Kpt. Petrák 
venoval olejomaľbu na znak priateľstva, spojenectva, 
prejavu vďaky za zanietenosť, s akou kpt. Nicholson 
pristupoval k výcviku československých príslušníkov 
špeciálnych jednotiek, za jeho vzťah k Českosloven-
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sku, i ako symbol spomienky na spoločný výcvik na 
území Británie v roku 1943.
Osudy kpt. Petráka boli podobné osudom jeho spo
lubojovníkov. Po skončení vojny a návrate do vlasti 
zostal verný službe armáde. Avšak už v priebehu roka 
1949 bol zatknutý a následne perzekvovaný. Ocenení 
a rehabilitácie so všetkými poctami sa dočkal až po 
roku 1989. V roku 1990 bol povýšený na generálma
jora v.v.

Po smrti britského veterána, Denisa Nicholsona, sa 
rozhodli jeho synovia Paul a Cliv darovať obraz, ktorý 
bol 64 rokov zavesený na čestnom mieste v jeho byte, 
prostredníctvom pridelenca obrany v Londýne, Vojen
skému historickému ústavu Bratislava. Obraz bol sláv
nostne odovzdaný na spoločenskej akcii na zastupiteľ
skom úrade 23. júna 2011 a následne v roku 2012 bol 
zaradený do zbierkového fondu VHM Piešťany.

V. Jurková

Po kapitulácii Francúzska v júli 1940 sa politické 
i vojenské centrum československého zahraničné
ho odboja premiestnilo do 
Británie. Prísun nového le
teckého personálu z radov 
československých letcov, 
evakuovaných z Francúzska, 
ocenili aj Kráľovské vzdušné 
sily Velkej Británie (Royal 
Air Force), ktoré boli 
predchádzajúcich bojoch vo 
Francúzsku značne poško
dené. V zberných táboroch 
sa v auguste 1940 sústredilo 
viac ako 90 percent 
ného stavu československé
ho letectva vo Francúzsku, 
dovedna 932 letcov. O vnú
torné otázky českosloven
ského letectva v Británii sa 
mal starať Inšpektorát česko
slovenského letectva, ktorý bol zriadený 12. júla 1940. 
V zbernom tábore Innsworth sa vytvorila bombardo
vacia skupina, ktorá bola v júli 1940 premiestnená na 
stanicu Cosford a tam doplnená o letcov evakuova
ných zo severnej Afriky. Z tejto skupiny sa na prelome 
júla a augusta 1940 sformovala 311. bombardovacia 
peruť RAF (No 31 lth Czechoslovak Bomber Squ
adron), ktorá mala zdvojené - britské a českosloven
ské - velenie: britským veliteľom bol W/C John Francis 
Griffiths, DFC a československým veliteľom bol pplk.

let. Karel Mareš. Piloti i letecký personál tvorili 
Čechoslováci, britská časť jednotky pracovala

na m
štruktáži. Začiatkom augusta sa jednotka 
presunula na výcvik na leteckú základňu 
Honington, odtiaľ na poľné letisko East 
Wretham v Norfolku. Peruť mala dve ope
račné a operačnú výcvikovú letku. Výzbrojou perute 
boli najskôr dvojmotorové lietadlá typu Vickers Wel
lington, v máji 1943 došlo k prezbrojeniu na nový typ 
lietadiel - Consolidated Liberator GR.Mk.V. Aj keď si 
piloti doniesli mnohé skúsenosti z predchádzajúcich

REPLIKA BOJOVEJ ZÁSTAVY Ж ČESKOSLOVENSKEJ 
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bojov, ich výcvik trval dlhšie oproti stíhačom. Bom
bardovací letecký výcvik bol náročnejší a aj bombar
dovacia technika bola modernejšia, preto si museli 
zvykať na nové stroje. Peruť sa aktívne od svojho vzni
ku zapájala do bojovej činnosti a postupne vystriedala 
niekoľko základní: Honington, East Wrethem, Alder- 
grove, Talbenny, Beaulieu, Predannack, Tain, Man- 
ston/Ruzyně, Pershore/Ruzyně, Blackbushe/Ruzyně. 
Počas svojej existencie niekoľkokrát zmenila aj svoje 
veliteľstvo RAF, najprv pôsobila pod bombardovacím 
veliteľstvom (Bomber Command), na konci apríla 
1942 bola presunutá pod pobrežné veliteľstvo (Co
astal Command) a na konci vojny bola preradená pod 
transportné veliteľstvo (Transport Command).
Svoju bojovú činnosť zahájila peruť 10. augusta 1940 
pri nálete na Brusel. Spolu s 310. a 312. českosloven
skou stíhacou peruťou sa v lete zapojila do bitky o An
glicko, najvýznamnejšej bojovej akcie českosloven
ských letcov počas 2. svetovej vojny. Neskôr sa zúčast
ňovali leteckých bojov nad okupovanou Európou, kde

vykonávali bombardovacie nálety na veľké nemecké 
priemyselné centrá, ale aj na francúzske okupova
né územia. V podriadenosti Pobrežného veliteľstva 
boli nasadení do Biskajského zálivu, kde sa jednotka 
zapojila do bitky o Atlantik a neskôr aj do operácie 
Overlord. Poslednou akciou perute bola prehliadka 
západných letcov na Staromestskom námestí v Prahe 
21. augusta 1945.
Aj pre československých letcov vo Velkej Británii bola 
bojová zástava symbolom bojovej slávy, cti a statoč
nosti. Kým 310., 312. a 313. stíhacia peruť používala 
vojenskú zástavu, ktorú dostal československý letecký 
wing, 311. bombardovacia peruť mala vlastnú bojo
vú zástavu, ktorú jej venoval (pravdepodobne v roku 
1944) zahraničný československý Sokol. Tá rovnako 
vychádzala z jednotného vzoru podľa usmernenia Mi
nisterstva národnej obrany v Londýne. Kým originál 
zástavy je uložený vo VHÚ Praha, v zbierkach VHM 
Piešťany sa nachádza jej replika od roku 2009.

V. Jurková

BALIČEK PRVEJ POMOCI U.S ООП CARLISLE 
MODEL Z 2. SVETOVEJ VOJNY
Začiatkom 20. storočia sa okrem zmien vo vedení 
vojenských konfliktov mení aj výbava vojaka - jed
notlivca. Začínajú sa objavovať zdravotnícke pomôc
ky, ktoré vojakom poskytujú možnosť základného 
ošetrenia svojpomocne v poľných podmienkach. 
Americká armáda používala tzv. balíčky, alebo kra
bičky prvej pomoci už od roku 1906. Boli balené vo 
vzduchotesnom mosadznom oba
le. Dané balenie 
malo zabezpečiť 
ochranu sterilného 
obväzu proti kontami
nácii plynovým útokom.
Balenie sa otváralo ako 
konzerva - zatiahnutím 
za poistku - tzv. D-ring 
(D-prstenec). Krabička 
sa otvorila na dve polo
vičky a vo vnútri skrýva
la trojdielny obsah: 2 rôz

ne sterilné obväzy a k nim prislúchajúce zatváracie 
špendlíky. Takéto konzervy boli produkované v USA 
počas 1. svetovej vojny v rade miliónov vyrobených 
kusov. Konzervy prvej pomoci nosili vojaci v špe
ciálnom puzdre na opasku od pištole. Po 1. svetovej 
vojne sa americká vláda zaoberala využitím a zlepšo
vaním poľného výstroja. Štúdiou využitia a zlepšenia
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krabičky prvej pomoci sa zaoberali laboratóriá pri 
vojenskom objekte: Medical Field Service School, 
Carlisle Barracks, Pennsylvánia. Štúdia začala v roku 
1922 a viedla k vzniku balenia s názvom First-Aid 
Packet, U.S. Government, Carlisle Model. Výrobu 
zdržala kríza v roku 1927, avšak následne sa zavá
dzali do armády pod názvom: First-Aid Packet, New 
Style.
Ďalšie zlepšenia ústili do nového modelu z roku 
1940, ktorý vychádzal z nových charakteristík prvej 
pomoci zraneného v bojovej línii podľa predpisu FM 
21-11 First Aid for Soldiers. Konzerva obsahovala 
jeden obväz na rany a Sulfanilamid (5 gramov v ste
rilnej obálke).
Prvý typ obväzov Carlisle Bandage mal obal z liso
vanej mosadze štvorcového tvaru. Tieto prvé verzie 
neobsahovali Sulfanilamid, ktorý sa zaraďoval až od 
roku 1941. Krabička bola natretá olivovou farbou - 
„Olive drab“. V roku 1940 bolo objednaných vládou 
USA 2 milióny balení, ktoré mali byť dodané do roku 
1942. Mosadzné balenia začali byť pre nedostatok 
surovín nevhodné. Od marca roku 1941 sa začali 
vyrábať obaly z medi, avšak tá bola do konca roka 
vzácnejšia ako mosadz. Iným riešením bolo využitie 
ocele či cínu pri lisovaní krabičiek. Po krátkom čase 
bolo toto riešenie rovnako zavrhnuté úradom War

Production Board. Nakoniec sa začali obväzy typu 
Carlisle baliť do voskového papierového obalu. No
vinkou a praktickým riešením bolo využitie plastov. 
V jeseni 1941 (keď sa začali pribaľovať obálky so Sul- 
fanilamidom), prišla spoločnosť Tennessee Eastman 
Corporation s lisovaným, plastovým obalom vyro
beným z takzvaného Tenitu. Tieto obaly zabezpečo
vali dostatočnú sterilitu, avšak boli relatívne krehké. 
Vyrábala ich firma Acme Cotton Products Co., Inc. 
Produkcia sa rozbehla v roku 1943 a po čase sa za
stavila v dôsledku nárokov vládneho zdravotného 
oddelenia Medical Department.
Na naše územie sa balenia Carlisle mohli dostať 
počas pomoci Spojencov v Slovenskom národnom 
povstaní v septembri 1944. Nie je však isté, či kon
krétny predmet nebol získaný pre zberateľské účely 
až v druhej polovici 20. storočia. Jedná sa o model 
z roku 1943 vyrobený firmou ACME Cotton Produ
cts Co., Inc. .sídliacou v New Yorku. Krabička je vy
hotovená práve z Tenitu - bakelitového plastu. 
Vyobrazený zbierkový predmet pochádza zo zbierky 
plk. Nikolaja Tegzu - zakladateľa expozície Siene cti 
a slávy v Akadémii Ozbrojených síl v Liptovskom 
Mikuláši. Predmet bol zaradený do zbierok VHM 
Piešťany v roku 2017.

/. Váry

PLECHOVÁ NÁDOBA PRESERVED BUTTER 
ARMY SPREAD
Plechová nádoba na maslo, resp. sušené plnotučné 
mlieko v prášku zn. KLIM - The Borden Company 
New York z obdobia 2. svetovej vojny, bola určená na 
skladovanie, prepravu a následne prípravu mlieka, 
eventuálne masla v poľných podmienkach. Prášok 
KLÍM sa začiatkom 20. storočia stal prevratným pro
duktom na výrobu mlieka, ktoré by malo trvanlivosť 
aj v tropických podmienkach. Produkt sa rýchlo stal 
obľúbeným u výskumníkov, geológov, cestovateľov 
a vojakov - osôb, ktoré sa pohybovali ďaleko od ci
vilizácie (kde by klasické mlieko nevydržalo). V roku 
1907 spoločnosť zdokonalila spôsob sušenia rozpra
šovaním - patent Roberta Staufa z roku 1901. Rozdiel 
bol v tom, že sa sušilo nie klasické, ale kondenzované

mlieko. Od 1920 bolo mlieko KLÍM produktom Me- 
rell-Soule Company, Syracuse štát NY, a od roku 1927 
prešli pod firmu Borden. V tomto období sa produkt 
rozšíril do celého sveta. Počas vojny sa plechovky so 
sušeným mliekom uplatnili hlavne v bojoch v džun
gli. Pokiaľ nádoba nebola otvorená, sušina vydržala 
roky. Po otvorení a uschovaní vo vodotesnom oba
le bolo mlieko možné použiť ešte po týždni. Prášok 
KLÍM ku koncu vojny expedovali pracovníci Čer
veného kríža vojenským väzňom v záchytných tábo
roch v záujme zvýšenia kalorického príjmu. Produkt 
používali spojeneckí vojaci na západnom fronte. Vo
jaci počas vojny využívali plech z nádob na rôzne úče
ly. Vyrábali sa z neho svietniky, bolo možné ho ľahko
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ohýbať a napr. použiť ako primitívnu lopatu. Je doká
zané, že spojeneckí vojaci vo väzenskom tábore 
Stalag Luft. III. (Poľsko) využívali pri hl 
bení tunelov práve tieto nádoby. Naj
väčšie uplatnenie mal prášok 
KLÍM v Tichomoří. Bola 
to jediná možnosť, ako 
pripraviť mlieko bez 
potreby uskladnenia 
v chladničke.
Nádoba je na veku 
a dne riadne značená 
grafikou výrobcu, in
štrukciami na použitie 
a svojím určením - „For 
export only - Made exclusively 
for the Armed Forces - Not to be re
sold“ (určené na export a výhradne pre 
ozbrojené sily - nepredajné). Na veku je tiež 
uvedené, že obsah nie je nutné uchovať v chlade. Na 
dne nádoby sa nachádza označenie značkou: KLÍM 
- plnotučné sušené mlieko, „spracovaných 5lbs. ex
tra špeciál, vstrekovaný proces výroby“. Dno nádoby 
obsahuje popis prípravy mlieka pre jednotlivca a 1 
galónu pre mužstvo. Navyše je tu popis prípravy mas
la z danej suroviny. Príprava bola veľmi jednoduchá. 
S ohľadom na množstvo pripravovaného mlieka bolo

nutné prášok rozmiešať 
správnom pomere 

s chladnou pitnou 
vodou. Odporúčalo 
sa najprv rozmiešať 
menšie množstvo 

vody s prípravkom 
KLÍM a následne do

liať zvyšok vody podľa 
požadovaného množ

stva nápoja. V prípade, 
že je k dispozícii chla
diace zariadenie - bolo 

vhodné pripraviť mlieko 
deň vopred a nechať od
stáť (ako sa uvádza na dne 

nádoby). Zo zarobeného 
mlieka KLÍM bolo možné pri

praviť maslo klasickým spôsobom
- mútením.
Presný rok a dátum výroby zbierkového predmetu 
nie je možné určiť - na nádobe nie je značený. Prav
depodobne chýba papierová etiketa - tá sa nedocho
vala. Nádoba je vyrobená lisovaním. Vnútorná strana 
plechovej nádoby je pocínovaná. Dno a veko sú vo 
farbe US olive dráb z obdobia 2. svetovej vojny.

/. Váry

VOJENSKÁ BLÚZA PRÍSLUŠNÍKA 1 ČESKOSLOVENSKEJ TANKOVEJ 
BRIGÁDY V ZSSR PODPORUČÍKA PORAZÍKA
Túto vojenskú blúzu získalo vtedajšie Dukelské mú
zeum do svojich zbierok v roku 1967 od priameho 
účastníka Karpatsko-duklianskej operácie, príslušní
ka 1. československej tankovej brigády v ZSSR, pod
poručíka Jiřího Porazíka. Je podšitá látkou z blúzy, 
v ktorej bol Porazík ranený počas bojov pri poľskej 
obci Zyndranowa. Blúza je s otvoreným golierom - 
rozhalenkou, s označením tankistov - šípkou v kru
hu, predpisovým rozlišovacím znakom pôvodnej 
útočnej vozby československej armády do roku 1939. 
Na nárameníkoch je hodnostné označenie podporu
číka. Má jednoradové zapínanie na štyri veľké kovo
vé rovnošatové gombíky žltej farby československé

ho vzoru s motívom skrížených mečov. Nad ľavým 
náprsným vreckom je dekorovaná stužkami od vy
znamenaní. Horné vrecká sú trojdielne, kryté chlo
pňou, zapínané na malý rovnošatový gombík žltej 
farby československého vzoru s motívom skrížených 
mečov. Je vyrobená z vlnenej textílie olivovozelenej 
farby. Bola súčasťou rovnošaty československých 
jednotiek slúžiacich v ZSSR. Posádky tankov mali vo 
výstroji aj khaki kombinézu a ochrannú prilbu (kuk
lu), ktorá slúžila nielen na ochranu, ale aj hovorovú 
komunikáciu posádky a vyrábala sa v ZSSR. Velitelia 
tankov mali vo výstroji aj britské kožené vesty, chrá
niace ich pred nečasom aj pred drobnými črepinami.
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V roku 1943 vznikli v konštrukčnej dielni Sergej a 
Vladimiroviča Iljušina prvé nákresy bojového lie
tadla 11-10, ktorého prvé prototypy boli testované 
v apríli 1944. Prvý let 11-10 sa uskutočnil 18. apríla 
1944. Lietadlo bolo vybavené novým motorom Mi- 
kulin AM-42 s výkonom 1471 kW (2 000 konských 
síl). Po úspešných testoch 27. septembra 1944 vzlie
tol prvý sériovo vyrábaný stroj a do konca roka 1944 
bolo postavených spolu 99 lietadiel 11-10. Postupom

času dochádzalo k modernizácii lietadiel a v rôz
nych verziách sa vyrábali aj po ukončení druhej 
svetovej vojny. Iljušin 11-10 figurovalo ako jedno 
z nosných lietadiel pri formovaní povojnovej čes
koslovenskej armády, preto už po ukončení 2. sve
tovej vojny prebiehali rokovania o zakúpení týchto 
lietadiel zo ZSSR. Dodávky však neboli realizované, 
a tak po vzájomnej dohode Československo odkúpi
lo licenciu na výrobu IL-10.

Jiří Porazík sa narodil rodákovi z Bánoviec nad 
Bebravou, Štefanovi Porazíkovi a Anne Vávro- 
vej, v obci Česká Huleč na Volyni. V obci 
Česká Huleč prežil detstvo 
spolu so starším bratom 
Václavom a sestrou 
Milušou. Počas voj
nových rokov rodina 
čelila spolu s ďalšími 
Čechmi na Volyni 
teroru zo strany prís
lušníkov Ukrajinskej 
povstaleckej armá
dy, ktorí zastrelili |
Štefana Porazíka - 
otca rodiny. V marci 
roku 1944 Jiří spolu 
s bratom Václavom 
narukovali do čes
koslovenskej armády 
a v rámci 1. českoslo
venského armádne
ho zboru v ZSSR sa 
zúčastnili bojov počas 
oslobodzovania Čes
koslovenska. Václav 
bol pridelený k 2. poľ
nému práporu a Jiří k tankovej brigáde. Po niekoľko
mesačnom výcviku bol Jiří Porazík vyškolený za veli
teľa tanku. Ako člen posádky sovietskeho stredného 
tanku T-34 pomenovanom „Ján Žižka“ sa aktívne 
zúčastnil bojov v Karpatsko-duklianskej operácii, 
ktorá bola uskutočnená na pomoc Slovenskému

národnému povstaniu na Slovensku. Zúčast
nil sa bojov o tzv. „krvavú kótu“ 534 nad 

mestom Dukla, bojov o samotné mesto 
Dukla, ako aj bojov o Hyrowu 

horu, aby sa následne 
presunul k obci Zyn- 
dranowa, ktorá bola 
vzdialená od českoslo
venskej hranice necelé 
2 km. Dňa 1. októbra, 
počas útoku na čes
koslovenskú hra
nicu, sa tank T-34 
„Ján Žižka“ dostal 
najbližšie k štátnej 
hranici, ale hranicu 
neprešiel. Tank bol 
zničený nepriateľ
skou palbou. Po 
bojoch o Duklian
sky priesmyk sa Jiří 
Porazík presunul 
do tyla armády na 
zaslúžený odpoči
nok, kde podstú
pil ďalší výcvik 
a pomáhal pri 

opravovaní tankov. Správu o ukončení vojny a ka
pitulácii nemeckých vojsk sa dozvedel už vo Vítko
viciach. Jiří Porazík sa už do rodnej obce na Volyni 
nevrátil a ostal žiť v Československu, kde si založil 
rodinu. Žil v Kolešove pri Žatci.

G. Blaško

BOJOVÍ LIETADLO AVIA B-33



Koncom leta roku 
1950 pristál na le

tisku v Prahe prvý 
vzorový 11-10 pre 

cenčnú výrobu. 2. au 
gusta 1950 pristálo na letisku 
v Trenčíne 60 kusov 11-10 z vyše 80-tich dodaných 
kusov. V roku 1951 prebral licenciu na výrobu lie
tadla podnik Avia, ktorý v rozpätí rokov 1951 - 1955 
vyrobil okolo 1 200 kusov pod označením Avia B-33 
pre bojové verzie a Avia CB-33 pre školské výcviko
vé verzie. Približne 600 kusov bolo exportovaných 
do Poľska, Rumunska, Bulharska a Jemenu.
Prvá Avia B-33 kvôli problémovej výrobe vzlietla 
až 26. decembra 1951 s motorom sovietskej výroby. 
Druhá vyrobená Avia B-33 už mala na rozdiel od 
svojho predchodcu československou licenciou vyrá
baný motor M-42 a vzlietla 13. mája 1952. Následne 
sa rozbehla výroba Avie B-33 prvej série.
Avia B-33 je dvojmiestne bojové a bombardovacie 
vrtulové lietadlo. Je to jednoplošník s lichoběžní

kovými 
krídlami, ktorého 

posádku tvorili pilot 
a zadný strelec. Konštrukcia Avie B-33 pozostáva zo 
štyroch častí. Predná časť lietadla je tvorená kabínou 
s centroplánom a škrupinovou konštrukciou z pan
cierových plátov hrúbky 4-8 mm, ktoré sú po
spájané 5-mrn hrubými duralovými páskami. Táto 
škrupinová konštrukcia dokázala odolať strelám až 
do kalibru 12,7 mm. Lietadlo pozostávalo z vonkaj
ších častí krídel, zadnej časti trupu, pološkrupinovej 
konštrukcie s chvostovými plochami.
Lietadlo bolo vyzbrojené štyrmi leteckými kanón
mi NS-23M kalibru 23 mm, ktoré boli umiestnené 
v krídle (spolu so 150 nábojmi pre každý kanón). 
Zadný strelec obsluhoval pohyblivý kanón B-20 ka
libru 20 mm. Lietadlo mohlo niesť aj letecké bomby, 
buď nieslo 2x 250 kg, 4x 100 kg letecké bomby ale
bo 4x 130-mm rakety N-150. V bombovnici lietadla 
mohla byť umiestnená jedna 400 kg letecká bomba.

I. Cuper

NÁHROBNÁ TABUĽA BRIGÁDNEHO GENERÁLA 
JAROSLAVA VEDRALA-SÁZAVSKÉHO
Náhrobná tabuľa je vyrobená z delostreleckej ná
bojnice, na ktorej je vyrytý nápis: „BRIG. GEN. ČS. 
ARMÁDY JAROSLAV SÁZAVSKÝ PADL DNE 
6.10.1944 V BOJÍCH ZA OSVOBOZENÍ ČESKO
SLOVENSKA. ČEST JEHO PAMÁTCE.“ Nachá
dzala sa na pôvodnom československom cintoríne, 
kde je v súčasnosti umiestnený Pomník venovaný 
ženistom. Vtedajšie Dukelské múzeum vo Svid
níku nadobudlo predmetnú náhrobnú tabuľu do 
svojho zbierkového fondu kúpou dňa 23. júla 1974 
od miestneho občana M. Polovčíka. Tabuľa bola 
umiestnená na prvom pôvodnom hrobe generá
la Sázavského, ktorý tragicky zahynul 6. októbra

1944 v Duklianskom priesmyku, kde jeho automo
bil nabehol na nastraženú nemeckú protitankovú 
mínu. V súčasnosti je náhrobná tabuľa umiestnená 
v priestoroch Centrálnej expozície VHM vo Svid
níku. Nachádza sa v druhej časti expozície, ktorá 
dokumentuje vojenské dejiny Slovenska v období 2. 
svetovej vojny (1939 - 1945).
Jaroslav Vedral-Sázavský sa narodil 17. novembra 
1895 v Mělníku nad Sázavou v rodine roľníkov. 
Po absolvovaní hospodárskej školy v Chrudimě 
narukoval do rakúsko-uhorskej armády, s ktorou 
prešiel na ruský front, kde dobrovoľne padol do 
zajatia. V marci 1916 sa ako dobrovoľník prihlásil
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do československých lé
gií v Rusku, v ktorých bol 
zaradený ku streleckému 
pluku. Po návrate do Čes
koslovenska nastúpil na 
Vojenskú školu v Pra
he a slúžil v rôznych 
funkciách v rámci čes
koslovenskej armády.
V čase nacistickej oku
pácie aktívne pôsobil 
v ilegálnej odbojovej 
organizácii Obrana 
národa. Zároveň po
máhal organizovať 
odchody českoslo
venských letcov do 
exilu, za čo mu hro
zilo uväznenie. Preto v januári 1940 ušiel do exi
lu vo Francúzsku, kde vstúpil do československej 
exilovej jednotky a začal používať krycie meno Sá
zavský. Po kapitulácii Francúzska prešiel do Veľkej 
Británie a v auguste 1944 na vlastnú žiadosť odišiel 
na východný front, kde sa stal súčasťou 1. českoslo
venského armádneho zboru v ZSSR. V septembri 
1944 bol povýšený na brigádneho generála. Generál 
Svoboda ho ustanovil za veliteľa 1. československej 
samostatnej brigády v ZSSR, s ktorou sa zúčastnil 
bojov Karpatsko-duklianskej operácie. Duklianske 
bojisko sa mu však stalo osudným. Keď sa generál 
Vedral dozvedel o úspechu československých voja
kov, ktorí po ťažkých bojoch postúpili k českoslo
venskej hranici, v piatok 6. októbra 1944 za nimi vo 
svojom veliteľskom vozidle vyrazil, aby im pogratu- 
loval, a zároveň vzdal česť padlým. Následne chcel 
na oslobodenom území pokračovať ďalej, avšak po 
pár metroch od prekročenia štátnej hranice jeho

veliteľské vozidlo nabehlo na 
nastražený kolík, ktorý priviedol k výbuchu hlbo
ko zakopanú protitankovú mínu a vozidlo vzápä
tí explodovalo. Výbuch nastal pod ľavým zadným 
kolesom, nad ktorým sedel práve generál Vedral, 
ktorého telo vymrštilo z auta a bol na mieste mŕt
vy. Vedralovo telo pochovali v Duklianskom prie
smyku na pôvodnom československom cintoríne. 
V roku 1948 sa začalo s exhumáciou tohto pôvod
ného cintorína a pozostatky Sázavského i ostatných 
vojakov boli prevezené na terajší pamätný cintorín 
na Dukle, kde je pochovaných 565 príslušníkov 
1. československého armádneho zboru v ZSSR. Blíz
ko miesta úmrtia pri hraničnom priechode vo Vyš
nom Komárniku sa od roku 1967 nachádza pomník 
nesúci názov Puknuté srdce. Pomník symbolizuje 
puknuté srdce generála Jaroslava Vedrala-Sázavskeho 
v podobe rozpolteného oválneho balvanu a pripomí
na pamätné miesto, kde vyhasol generálov život.

L. Vrablbvá

VOJENSKÁ BLÚZA PRÍSLUŠNÍČKY 1. ČESKOSLOVENSKÉHO ARMÁDNEHO 
ZBORU V ZSSR EVGÉNIE KOPČÁKOVEJ, RODENEJ VÍ8NER0VEJ Iff
Tento exponát získalo vtedajšie Dukelské múzeum 
do svojich zbierok v roku 1968 od manžela Evgenie 
Kopčákovej, jej spolubojovníka z frontu, majora Jána
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Kopčáka, s ktorým prežila povojnové roky a vycho
vala tri deti. Žili v obci Zborov pri Bardejove. V sú
časnosti je vystavený v Centrálnej expozícii Vojen-



ského historického múzea vo Svidníku. Blůza je 
československou úpravou anglickej blůzy A.T.S. 
(Auxiliary Territorial Service - ženská Pomoc
ná záložná služba). Tieto sa potom továrenský 
vyrábali v Sovietskom zväze pre ženy pôsobia
ce v československých vojenských jednotkách 
v ZSSR. Označovala sa aj ako „frenč ženský“. 
Podšívka „frenču“ bola sovietskeho 
pôvodu. Predmetná blůza bola vyro
bená z vlnenej textílie olivovozele- 
nej farby. Je s otvoreným golierom 
(rozhalenkou), keďže podľa čes
koslovenských predpisov platných 
pre československé zahraničné 
vojenské jednotky mohli blůzu 
s rozhalenkou používať aj ženy.
Nárameníky sú červeno lemo
vané s hodnostným označením 
rotná. Má jednoradové zapí
nanie na štyri velké kovové 
rovnošatové gombíky žltej 
farby československého vzoru 
s motívom skrížených mečov.
Horné vrecká sú trojdielne, na
šité, kryté tvarovanou chlopňou.
Dolné vrecká sú všité a kryté rov
nou chlopňou. Vrecká sú zapínané 
na malý rovnošatový gombík žltej 
farby československého vzoru s mo
tívom skrížených mečov.
Evgénia (Evženie) Kopčáková, rode
ná Vígnerová, sa narodila 30. marca 
1924 v Huleči na Ukrajine; zomrela 
v júni 2012 vo veku 88 rokov. Jej sta
rá mama pochádzala z mesta Mla
dá Boleslav, ale jej rodina sa usadila na 
Volyni. Jej otec bol lekár a Evgénia bola 
jedinou dcérou. Do školy chodila v Rov
ne a mladosť prežila na Ukrajine, v de
dine Kvasiľov. Po oslobodení Volyně na 
Ukrajine sovietskou armádou, keď prišla 
do priestoru Rovného taktiež aj 1. česko
slovenská brigáda, ktorej velil brigádny 
generál Ludvík Svoboda, sa po krátkej 
dobe prihlásili do armády aj ženy.
Dňa 6. marca 1944 sa do českoslo

venskej jednotky dobrovoľne prihlásila 
aj Evgénia Vígnerová, vo veku, keď jej 

do dvadsiatych narodenín chýbalo 
24 dní. Odvedená bola v Rovne na 
Ukrajine. Po krátkom výcviku bola 

pridelená k 2. oddeleniu Spravodaj
ského štábu ako tlmočníčka 

a pisárka, keďže ovládala ja
zyky, čiastočne nemčinu, 
dokonale ukrajinčinu, ruš
tinu, poľštinu a češtinu. 
Jej prvé bojové nasadenie 
bolo v meste Kamenec 
Podolský, kde ju zaradi
li do kurzu zdravotných 
sestier. V tomto mes
tečku sa zoznámila so 
svojím budúcim man
želom Jánom Kopčá- 
kom, avšak potom 
nasledovalo dlhé 
odlúčenie. Neskôr ju 

pridelili do evidencie 
1. československého 
armádneho zboru, 

s ktorým sa zúčastnila 
Karpatsko-duklianskej ope
rácie. Neraz spomínala, že 
celá oblasť pred Duklianskym 
priesmykom bola zamínova
ná. Eugénia Kopčáková prevä
zovala rany, ošetrovala, tíšila 
v bolestiach. Ošetrovne boli aj 
v poľskom Krosně a Barwinku. 

Po bojoch na Dukle pokračovala 
s 1. československým armádnym 

zborom pri oslobodzovaní Slovenska, 
z Barwinka sa dostala cez Velké Bu- 
kovce do Popradu, Martina a odtiaľ 

do Prahy, kde sa pre ňu vojna skonči- 
a. Po skončení 2. svetovej vojny praco

vala na MNO ČSR, neskôr na veliteľstve 
Vojenského útvaru v Žatci. Z činnej vo
jenskej služby bola prepustená 14. ok- 

I tóbra 1946 v hodnosti kapitánka.
G. Blaško

116



ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL MARIE KVAPILOVEJ, RODENEJ PIŠLOVEJ

V zbierkach Vojenského historického múzea vo Svid
níku sa nachádza zdravotnícky materiál, ktorý daro
vala Dukelskému múzeu Marie Kvapilová (rodená 
Pišlová), ktorá bojovala počas 2. svetovej vojny v čes
koslovenskom vojsku sformovanom v ZSSR a pô
sobila v jeho radoch ako zdravotníčka a neskôr ako 
spojárka. Ide o obväzy sovietskej proveniencie (obväz 
v papierovom obale z roku 1944 a obväzový balíček 
prvej pomoci z roku 1943); obväzy v zelenom puzdre 
anglickej proveniencie (FIRST FIELD DRESSING. 
VERNON & CO. LTD., PRESTON. February, 1941) 
a leukoplast od americkej firmy JOPINSON & JOHN
SON (STERILE ADHESIVE BANDAGE; BAND- 
AID REG. U.S. PAT. OFF JOHNSON& JOHNSON 
NEW BRUNSWICK, N. J. CHICAGO. ILL., bez uda
nia roku). Marie Pišlová patrila k tým ženám, ktoré 
vstupovali do československého vojska v ZSSR a boli 
odhodlané bojovať po boku mužov už od formovania 
sa prvej československej jednotky v ZSSR - 1. česko
slovenského samostatného poľného práporu, ktorý sa 
začal formovať od februára 1942 v Buzuluku. Väčšina 
žien v Buzuluku bola po absolvovaní výcviku jednot

livca pridelená do zdravotníckeho kurzu, aby boli 
schopné poskytnúť prvú pomoc v poľných podmien
kach. Po jeho skončení časť žien prešla na práporné 
obväzisko a slúžila v buzuluckej vojenskej nemocnici. 
Časť žien bola zaradená do zdravotníckych hliadok 
k jednotlivým rotám a s nimi potom vykonávali všet
ky namáhavé pochodové cvičenia. Po boku sanitná 
taška s červeným krížom, v rukách nosidlá, na ramene 
puška, takto pochodovali so svojimi rotami desiatky 
kilometrov. Volynská Češka Marie Pišlová vstúpila do 
1. československého samostatného práporu v Buzu
luku v júli 1942 vo veku dvadsať rokov. Absolvovala 
zdravotnícky kurz a bola zaradená do zdravotníckeho 
družstva 2. roty 1. československého samostatného 
práporu. Po tvrdom výcviku odišla 30. januára 1943 
s 1. československým samostatným práporom na 
front. Po takmer trojtýždňovej ceste vlakom ju čakal 
desaťdňový 350 km peší pochod ukrajinskou stepou 
v snehu a mraze do Charkova, pričom sa pochodo
valo len v noci. Dňa 9. marca 1943 sa zúčastnila na 
protiútoku jej 2. roty na Sokolovo. Pri tomto proti
útoku prechádzali československí vojaci zamrznutú
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rieku Mža, ktorá však bola pod prudkou palbou ne
priateľa a na ľade, ktorý bol jasne osvetlený nemecký
mi svietiacimi strelami, tak zostalo mnoho ranených 
československých vojakov. Sanitárky 2. roty, medzi 
nimi aj Marie Pišlová, odťahovali ranených vojakov 
z ľadovej plochy k brehu a znovu sa vracali po ďalších 
ranených. Následne bola Marie na obväzisku pri ob
vazovaní raneného vojaka ranená črepinou do nohy. 
Bola to jediná žena, ktorá utrpela zranenie v bojoch 
pri Sokolove. Bola evakuovaná do nemocnice v Char
kove, no keď Nemci začali mesto obkľučovať, musela 
z neho uniknúť (spolu s Antonínom Sochorom a ešte 
jedným vojakom), za pomoci istej sovietskej ženy. 
Neskôr sa presunula do Novochoperska, kde absol
vovala kurz pre spojárov a vo funkcii spojárky (rádio-

telegrafistka na spojovacej ústredni) zostala do konca 
vojny. Hoci bola Marie spojárka, ako bývala zdravot- 
níčka nosila so sebou zdravotnícku tašku, a tak mohla 
mnohých ranených ošetriť priamo na mieste. S 1. čes
koslovenskou samostatnou brigádou, resp. 1. česko
slovenským armádnym zborom v ZSSR pokračovala 
v ďalšej bojovej činnosti a zúčastnila sa bojov o Kyjev, 
Rudu, Bielu Cerkev, Žaškov, v Karpatsko-duklianskej 
operácii, o ďalšie oslobodzovanie Československa. 
V roku 1954 sa vydala za Oldřicha Kvapila, spolubo
jovníka z 2. svetovej vojny, príslušníka 1. českosloven
ského armádneho zboru. Vojnová veteránka plukov- 
níčka Mária Kvapilová zomrela v roku 2017 vo veku 
nedožitých 96 rokov.

G. Blaško

OBLEK ANDREJA STROPKOVSKÉHO, 
SVEDKA TOKAJÍCKEJ TRAGÉDIE
Károvaný oblek šedej farby patril jednému z preživ
ších tokajíckeho masakra - Andrejovi Stropkovské
mu. Pozostáva zo saka a nohavíc. Vtedajšie Dukel
ské múzeum získalo tento oblek do svojich zbierok 
v roku 1985 a v súčasnosti je umiestnený v Múzeu 
Tokajíckej tragédie v Tokajíku.
Obec Tokajík sa nachádza v blízkosti mesta Stropkov, 
na severovýchode Slovenska, a patrila k tým obciam, 
ktoré v období 2. svetovej vojny podporovali parti
zánske oddiely pôsobiace v tejto oblasti. Za túto čin
nosť sa Nemci pomstili jeho obyvateľom zvlášť krutým 
spôsobom. Dňa 19. novembra 1944 (krvavá nedeľa) 
vtrhla do lokajíka nemecká jednotka, ktorá popravila 
32 mužov - občanov lokajíka a evakuantov, dedinu 
vydrancovala a neskôr zapálila. Nemci odsúdili na 
smrť 34 mužov, ale popravu akoby zázrakom prežili 
dvaja z nich Michal Medvedz a Andrej Stropkovský. 
Andrej Stropkovský sa narodil v roku 1924 v obci 
Tokajík a zomrel v roku 1989. Pracoval v lesoch, 
poznal veľmi dobre všetky chodníčky a ako lesný 
robotník robil aj spojku. Informácie vďaka Strop
kovskému putovali do Stropkova k partizánovi Po- 
lončákovi a stadiaľ do Vyšnej Silnice k Boháčovi. 
Správy sa posielali v obálke, zašité do podšívky čiap
ky. V auguste 1943 sa Stropkovský spoznal s dvo-



mi rozviedčikmi z 2. paradesantnej brigády, s Jánom 
Levickým z Revúcej, a s Jánom Pukáčom z Rapajo- 
viec, ktorý bojoval s jeho bratom Jurajom. Andrej bol 
jedným z 34 mužov, občanov lokajíka a evakuantov, 
ktorých Nemci 19. novembra 1944 v Tokajíku pochy
tali a zhromaždili v záhrade pri miestnom kostole. 
Potom ho spolu s ostatnými mužmi pod eskortou ne
meckých vojakov odviedli za dedinu, kde si vypočul 
rozsudok smrti, ktorý následne Nemci vykonali. 32 
mužov kati zastrelili, ale dvaja prežili: Andrej Strop
kovský a Michal Medvedz, ktorí boli ťažko ranení. 
Michal Medvedz bol v bezvedomí, no Andrej Strop
kovský, ktorý utrpel zranenia pravej nohy a boku, os
tal pri vedomí a vďaka jeho spomienkam sú známe 
podrobnosti tejto popravy. Andrej ostal nehybne le
žať, aby popravcovia nezbadali, že ostal nažive. Videl 
ako sa vrahovia prechádzali medzi mŕtvolami a tých, 
čo sa ešte hýbali alebo javili známky života, likvido
vali. Aj do samotného Andreja Stropkovského jeden 
z Nemcov kopol a stúpol mu na chrbát a poznamenal 
„kaput“. Pri poprave prišiel Andrej o svojho 23-roč- 
ného brata Juraja Stropkovského. Po tom, čo prežili

RAD ČERVENEJ HVIEZDY ZSSR
Išlo o sovietske vojenské vyznamenanie zriadené na 
základe výnosu prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR zo 
dňa 6. apríla 1930. Podľa ustanovení bolo určené tak 
pre vojakov, poddôstojníkov a dôstojníkov sovietskej 
Červenej armády, príslušníkov vojenského námor
níctva, pohraničných a vnútorných vojsk a pracov
níkov Výboru štátnej bezpečnosti ZSSR, ako aj pre 
celé vojenské jednotky a útvary, lode námorníctva, 
podniky, inštitúcie a organizácie ako ocenenie ich 
vynikajúcej služby a výnimočných zásluh pri obra
ne ZSSR ako v období vojny, tak aj v období mieru. 
Udeľovalo sa tak za hrdinské činy preukázané v ob
dobí vojny, resp. mieru, za vynikajúce velenie a or
ganizáciu podriadených vojakov, za vynikajúci prie
beh služby, za dlhodobú službu v rámci ozbrojených 
zložiek, za vynikajúce vynálezy a technické zlepšenia 
celoštátneho významu v oblasti vojenstva, za vyni
kajúcu činnosť v rámci ochrany hraníc ZSSR a za 
ďalšie mimoriadne činy, ktoré prispeli k celkovému 
zvýšeniu bojaschopnosti sovietskych ozbrojených

popravu, sa museli Stropkovský s Medvedzom ukrý
vať v lese, v drevenej kolibe až do oslobodenia lokají
ka Červenou armádou koncom novembra 1944. Me
dzitým však nacisti ženy, deti a starcov z obce vyhnali 
a Tokajík vypálili, zachoval sa z nej len kostol a jediný 
dom, v ktorom si po oslobodení obaja preživší toka- 
jíclcy masaker našli útočisko. Dňa 30. novembra 1944 
sa Stropkovský a Medvedz prvýkrát streli s vojakmi 
Červenej armády a jej lekári im poskytli zdravotnú 
pomoc. V oslobodenom Tokajíku prežívali obaja tie 
najťažšie chvíle svojho života, čakajúc na návrat svo
jich príbuzných. Na prosbu Andreja Stropkovského 
a Michala Medvedza prišli 12. decembra 1944 obča
nia zo susedných Piskoroviec a pomohli zakopať za
vraždených do spoločného hrobu priamo na mieste 
tragédie. Po návrate z evakuácie požiadali príbuz
ní o exhumáciu obetí tokajíckeho masakra, aby ich 
mohli pochovať tradičným spôsobom. Na pohrebe, 
ktorý sa konal 4. mája 1945 na obecnom cintoríne, sa 
zúčastnilo okrem pozostalých množstvo ľudí z oko
litých obcí.

G. Blaško

zložiek a upevneniu obranyschopnosti ZSSR. Samot
né vyznamenanie tvorila päťramenná hviezda s čer
veno smaltovanými hrotmi a stredovým kruhovým 
medailónom razeným zo striebra. Na medailóne bol 
reliéfnym spôsobom vyobrazený príslušník Červenej 
armády nesúci pušku so vztýčeným bodákom. Pod 
vojakom bol uvedený nápis: „СССР“ (ZSSR) a oko
lo neho nápis: „ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ STPAH СО
ЕДИНЯЙТЕСЬ!“ (Proletáři všetkých krajín, spojte 
sa!) Pod nápisom „СССР“ bol umiestnený striebor
ný symbol znázorňujúci kosák a kladivo. Reverzná 
strana bola hladká, pričom v jej strede sa nachádza
la závitnica s upevňovacím kruhovým čapom. Nad 
závitnicou bol v dvoch riadkoch vyrazený nápis: 
,,МОНЕТНЫЙ/ДВОР“(Мтсоупа) a pod ňou bolo 
vyrazené číslo vyznamenania. To sa mohlo nosiť iba 
pri slávnostných príležitostiach, kedy bolo upevnené 
vždy na pravej strane uniformy. Pri menej slávnost
ných príležitostiach sa nosila iba látková stužka víno- 
vočervenej farby so stredovým pruhom striebornej
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farby. Dovedna bolo udelených 3 876 740 kusov. 
Ako prvý ním bol vyznamenaný v máji 1930 
neskorší maršal ZSSR Vasilij Konstanti- 
novič Bľucher (19.11.1889 
- 9.11.1938). Poslednýkrát 
bolo udelené 19. decembra 
1991. Zaujímavosťou je, že 
Radom Červenej hviezdy ZSSR 
bolo za mimoriadne zásluhy v bit
ke pri Sokolove vyznamenaných 
22 príslušníkov 1. československé
ho samostatného poľného práporu 
v ZSSR a za mimoriadne zásluhy 
pri oslobodzovaní Kyjeva ho dosta
lo 27 príslušníkov 1. československej 
samostatnej brigády v ZSSR.
Jedným z nositeľov Radu Červenej 
hviezdy ZSSR bol aj prís
lušník 80. gardového le
teckého pluku 1. gardovej 
bombardovacej leteckej diví
zie 2. gardového bombardovacie
ho leteckého zboru ZSSR podpo
ručík Vladimír Grigorjevič Tokarev 
(1923 - 1944). Jeho lietadlo bolo po 
čas Karpatsko-duklianskej operácie 
zostrelené dňa 22. septembra 1944 
nad obcou Dlhoňa. Zostrelený 
bombardér s identifikačným číslom

12-217 sa odbornému zamestnancovi niekdaj
šieho Dukelského múzea Mgr. Igorovi Slepco- 

vovi (30.3.1945 - 2.1.2007) podarilo za 
pomoci miestneho obyvateľa Jána 

Riška objaviť až v roku 
1981. V jeho troskách sa 

našli aj pozostatky jedné
ho člena osádky spolu s Radom 

Červenej hviezdy ZSSR č. 195173. 
Ten podľa záznamov vtedajšieho 

Ústredného archívu Ministerstva 
národnej obrany ZSSR patril práve 
podporučíkovi V. G. Tokarevovi. 
Spolu s ním v lietadle zahynuli aj 

ďalší členovia osádky konkrétne 
kapitán Lev Vladimirovič Grinberg (1915 
- 1944), gardový poručík Nikolaj Ivanovič 

Aristov (1921 - 1944) a gardový starší 
seržant Nikolaj Ivanovič 
Vovk (1922 - 1944). Na 
pamiatku týchto letcov 

bol v obci Dlhoňa v roku 1984 
postavený pamätník, ktorý je ako 

národná kultúrna pamiatka (NKP) 
evidovaný v Ústrednom zozname pa
miatkového fondu v registri nehnu
teľných NKP pod č. 4541/0.

P. Holík

DREVENÁ VALAŠKA GENERÁLA KARLA KLAPÁLKA
Valaška je vyrobená prevažne z dreva, spodná časť je 
ukončená kovovým šípom. Valašku vyrobil generál 
Karel Klapálek počas bojov na Dukle, na čo poukazu
jú aj vyrezané iniciály K. K. a nápis „Dukla“ umiestne
né najednej strane valašky, na druhej strane sa na va
laške nachádza vyrezaný znak Československa, nápis 
„PRAVDA VÍTĚZÍ“ a rok 1944. Vtedajšie Dukelské 
múzeum vo Sv ” evenú
valašku do svojho zbierkového fondu darom dňa 25. 
mája 1972 od samotného armádneho generála Karla 
Klapálka. V súčasnosti je drevená valaška umiestnená 
v depozitáři VHM vo Svidníku.
Armádny generál Karel Klapálek sa narodil 26. mája

1893 v Novom Městě nad Metují v rodine železničia
ra. Otec mu zomrel veľmi skoro, preto ho núdza už 
v mladosti naučila skromnosti, ktorá ho sprevádzala 
aj počas jeho ťažkých vojnových či väzenských časov. 
Vyštudoval gymnázium v Prahe a v roku 1915 naru
koval do rakúsku-uhorskej armády, s ktorou odišiel 
na haličský front. Pri Lucku dobrovoľne prešiel do 
ruského zajatia a v ruskom meste Taškent vstúpil do 
československých légií, kde bol zaradený k 3. stre
leckému pluku. V roku 1917 absolvoval dôstojnícku 
školu a následne sa ako veliteľ čaty zúčastnil bitky pri 
Zborové. Do Československa sa vrátil až roku 1920, 
keď ochorel na tuberkulózu. Po návrate do vlasti slú-
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žil v rôznych velitelských funkciách v československej 
armáde, pôsobil aj na Vojenskej akadémii v Hranicích 
na Morave. Po vzniku Protektorátu bol z armády pre
pustený, v civile pracoval ako riaditeľ Živnostenského 
úradu v Českých Budéjoviciach, kde viedol aj ilegál
nu pobočku odbojovej organizácie Obrana Národa. 
Po jej rozbití mu hrozilo zatknutie a uväznenie, preto 
v máji 1940 ušiel do exilu vo Francúzsku a následne 
po kapitulácii Francúzska prešiel do Palestíny. V čes
koslovenských jednotkách na Strednom a Blízkom 
východe pôsobil ako veliteľ československého pešieho 
práporu 11 Východného, neskôr ľahkého protilietad
lového pluku 200 - východného, s ktorými sa zúčast
nil bojov v Libanone, Sýrii a aj na najväčšej vojenskej 
akcii československej jednotky v severnej Afrike, kde 
úspešne velil pri obliehaní a obrane kľúčového líbyj
ského prístavného mesta Tobruk. V roku 1943 sa stal 
súčasťou vznikajúcej Československej samostatnej 
obrnenej brigády vo Veľkej Británii. V roku 1944 bol 
na svoju žiadosť prevelený k československým voj
skám v ZSSR, kde ho generál Svoboda ustanovil za ve
liteľa 3. československej samostatnej brigády v ZSSR, 
a v apríli 1945 mu Svoboda odovzdal aj velenie celého

MOSKOVSKÍ POUKÁŽKY
Situácia v menovej politike po obnovení Českoslo
venska v období po 2. svetovej vojne bola značne 
komplikovaná. Menová reforma z roku 1945, ktorú 
vyhlásil prezident svojím Dekrétom o obnovení čes
koslovenskej meny č. 91/1945 Zb. zo dňa 19. októbra 
1945, sa musela vysporiadať s ťaživým dedičstvom 
okupácie Československa počas vojny. V obehu boli 
nielen slovenské a protektorátne koruny, ale aj ríšske 
marky, maďarské pengó, marky spojeneckých armád, 
miestami sovietske ruble a tzv. československé koru
nové (vojnové) poukážky vzor 1944.
Tieto papierové platidlá, známe aj ako „Moskovské 
poukážky“, používali najmä príslušníci Červenej ar
mády a Československého armádneho zboru. Česko
slovenská vláda v exile si potrebu ich vydania uvedo
mila už vo februári 1944 predovšetkým pod vplyvom 
udalostí. Hlavným podnetom bol postup spojenec
kých vojsk a séria diplomatických rokovaní troch 
hlavných spojeneckých štátov v priebehu roka 1943.

1. československého armád
neho zboru v ZSSR, s ktorým 
bojoval až do konca vojny. Po 
ukončení bojov a návrate do Českoslo
venska pôsobil v Prahe ako zástupca veli
teľa, neskôr veliteľ vojenskej oblasti 1, kde 
pôsobil v hodnosti divízneho generála, 
následne bol povýšený na armádneho ge
nerála. V 50. rokoch bol označený za po
liticky nespoľahlivého, prepustili ho z ar
mády a poslali do penzie. V roku 1954 ho 
vo vykonštruovanom procese odsúdili na 
šesť rokov väzenia, prepadnutie majetku 
a zbavili ho vojenských hodností. Vďaka 
sovietskym maršalom bol v roku 1956 
z väzenia prepustený, získal späť svoj ma
jetok i vojenskú hodnosť. V roku 1968 mu 
prezident Svoboda k mnohým získaným 
vyznamenaniam udelil aj titul Hrdina 
ČSSR. Karel Klapálek zomrel 18. novem
bra 1984 v Prahe.

L. Vrabľová

V novembri 1943 po moskovskej konfe
rencii vydalo veliteľstvo Červenej armády 
pokyn na prípravu technického zabezpe
čenia pobytu svojich vojsk v Rumunsku, Maďarsku, 
Poľsku a v Československu. V rámci tejto prípravy 
objednalo v sovietskej ceninovej tlačiarni GOZNAK 
návrh a tlač týchto platidiel. Začiatkom apríla 1944 
odovzdal v Londýne československý exilový minis
ter financií Dr. Feierabend sovietskemu veľvyslanco
vi Lebedevovi objednávku a pokyny na tlač. Návrhy 
boli následne predložené na schválenie českosloven
skému veľvyslancovi v ZSSR Dr. Fierlingerovi a emi
tované Československým menovým úradom. Česko
slovenský armádny zbor ich používal od konca roka 
1944, a od jari 1945 sa stali aj zákonným platidlom na 
Slovensku, od mája 1945 aj na území Čiech a Moravy. 
Ich platnosť sa skončila spomínaným dekrétom pre
zidenta ku dňu 30. október 1945.
Československé vojenské poukážky boli de facto jed-



noduchými platidlami, ktoré navrhol vedúci ateliéru 
moskovskej tlačiarne GOZNAK Ivan Ivanovic Duba- 
sov. Ich kompozícia a grafická úprava čiastočne vychá
dzala zo starších sovietskych platidiel, nízka technická 
úroveň však zodpovedala ich provizórnemu charak
teru. Grafiku tvorili podobné stereotypné koláže pre
fabrikovaných ozdobných prvkov, ako boli použité na 
platidlách pre Rumunsko, Maďarsko, Poľsko, Man
džusko a Kóreu. Poukážky boli tlačené v šiestich no
minálnych hodnotách (1,5,20, 100,500 a 1 000 korún) 
s nápismi v slovenčine, češtine a ruštine.
V júli 1945 nariadila SNR o kolkován i e všetkých obe
hových platidiel s nominálnou hodnotou nad 100 
korún, čím vznikla modifikovaná emisia vojenských

poukážok. Keďže v Čechách a na Morave bol tento 
akt považovaný za jednostranný a vyvolávalo aj pro
testy v radoch Červenej armády, jej príslušníci mohli 
i naďalej využívať aj neokolkované peniaze. Na vojen
ské poukážky boli kolky dodatočne pretlačené v ce- 
ninovej tlačiarni GOZNAK v Moskve s hodnotovými 
číslami 100, 500 a 1 000.
V zbierkach VHM Piešťany sa nachádza niekoľko 
kusov poukážok rôznej nominálnej hodnoty, bez kol
kov. Tieto predmety sú zaradené do zbierky Rôzny 
múzejný materiál a nadobudnuté boli nákupom a da
rom v rokoch 1996 a 2013.

V. Jurková

HRNIEC PODPLUKOVNÍKA RUDOLFA BELAVÉHO
Hrniec je okrúhleho tvaru čiernej farby v dôsledku 
používania, na bokoch má umiestnené dve úchylné 
uchá. Hrniec je vyrobený z toho istého materiálu 
(oceľový plech) ako československý štátny znak, kto
rý spolu s československou vlajkou 6. októbra 1944 
na svitaní vztýčili prieskumné hliadky na hraničnej 
línii v Duklianskom priesmyku, ktorý bol so svo
jou s výškou 503 m najvýznamnejším strategickým 
miestom Východných Karpát. Predmetný hrniec od
lial Poliak Stanislaw Karwasiezski, ktorý bol povere
ný úlohou výroby československého štátneho znaku.

Okrem tohto znaku z totožného materiálu vyrobil aj 
4 hrnce, ktoré na pamiatku podaroval: čatárovi Va- 
siľovi Nebiljakovi, poručíkovi Arnoštovi Sterinerovi, 
rotmajstrovi Jirákovi a posledný venoval práve Ru
dolfovi Belavému. Vtedajšie Dukelské múzeum vo 
Svidníku nadobudlo predmetný hrniec do svojho 
zbierkového fondu darom dňa 16. októbra 1984 od 
priameho účastníka Karpatsko-duklianskej operácie 
Rudolfa Belavého. V súčasnosti je hrniec umiestnený 
v depozitáři VHM vo Svidníku.
Rudolf Belavý (25.04.1920 - 25.07.2005) podplu-
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kovník, príslušník L československého ar
mádneho zboru v ZSSR, sa narodil v obci 
Pružina, okres Považská Bystrica. Na 
vojenskú službu ho povolali 
v roku 1940. V roku 1943 
bol odvelený na východ
ný front, kde prebehla 
väčšina vojakov jeho 
práporu. Rudolf sa stal 
vojakom československej 
jednotky v Buzuluku. Absol
voval parašutistický výcvik s 2. českoslo
venskou paradesantnou brigádou, ale jeho 
hlavnou úlohou v priebehu bojov bolo viesť 
tank, s ktorým dostal aj priamy zásah, ktorý mu 
odtrhol vežu a následne tank začal horieť. Rudolf 
z neho nevládal vyskočiť, avšak sovietsky veliteľ tan
ku Savalin sa vrhol do plameňov a vytiahol ho. Len čo 
stihli ujsť o niekolko metrov ďalej, plamene zasiahli 
časť munície a tank vybuchol aj s dvoma členmi po
sádky, ktorí v ňom uhořeli. Po tejto nešťastnej udalosti 
sa Rudolf Belavý namiesto prevelenia do nového tan
ku, stal vodičom obrneného automobilu - Broneviku. 
V tom čase, v priebehu bojov o štátne hranice, bola 
poverená istá skupina vojakov nachádzajúcich sa pri 
Krosně, aby zhotovili štátny znak a ušili štátnu vlaj
ku. Výrobu štátneho znaku vojaci prenechali na poľ
ského rezbára a zlievača Stanislawa Karwasiezského, 
ktorý podlá predloženej fotografie československého 
štátneho znaku, tento znak odlial a s ním aj 4 hrnce, 
a jeden z nich poputoval na pamiatku aj pre Rudol
fa Belavého. Karwasiezsky na výrobu štátneho znaku 
použil svojpomocne vyrezanú drevenú formu, a ná

sledne z plechov havarovaného lietadla zhotovil 3 od
liatky štátnych znakov. Tieto odliatky mali byť odve
zené na hraničnú líniu v 3 obrnených transportéroch
- bronevikoch. Jedným z nich bol aj bronevik s vodi
čom Rudolfom Belavým, ktorému dňa 5. októbra pri
niesli vzácnu zásielku - československú štátnu vlajku
- ušitú z troch plachiet a československý štátny znak, 
ktoré mal za úlohu dopraviť na druhý deň na hranicu. 
Spomedzi troch určených vozidiel bolo práve vozidlo 
pod vedením Belavého jediné, ktorému sa podarilo 
šťastne doraziť na hranicu. A tak v piatok 6. októbra 
1944 bol Rudolf medzi tými, ktorí sa snažili na hrani
ci zakopať hraničný stĺp s československým štátnym 
znakom, čo sa im pod palbou nemeckých guľometov 
podarilo až na tretíkrát.

L. Vrabľová

NOVINY ZA SVOBODNÍ ČESKOSLOVENSKO 
ZO DŇA 6. OKTÓBRA 1944
Dňa 6. októbra 1944 sa v priebehu Karpat- 
sko-duklianskej operácie podarilo jednotkám 1. čes
koslovenského armádneho zboru (ČSAZ) v ZSSR 
definitívne prelomiť nemecké obranné postave
nia v priestore československých hraníc na Dukle, 
vstúpiť na územie niekdajšieho Československa 
a oslobodiť obec Vyšný Komárnik. Táto významná

udalosť, prirodzene, nemohla ujsť spravodajcom 
československých frontových novín Za svobodné 
Československo. Ich redakcia a tlačiareň mali v tom 
čase sídlo v poľskej obci Deszno. Práve tu sa v tú
žobnom očakávaní prekročenia hraníc už vo večer
ných hodinách dňa 5. októbra 1944 (štvrtok) začalo 
s prípravou zvláštneho štvorstránkového vydania
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Uschovat na památky J

ШЕК, 6. ftjjNA Ш1.

tohto denníka. To napokon ob
sahovalo sedem článkov. Jeho 
titulnú stranu tvoril šesťriad- 
kový nadpis v češtine: „JSME 
DOMA! Po tuhých krvavých 
bojích 1. čs. sbor v SSSR bok 
po boku s hrdinnou Rudou ar
mádou vkročil do vlasti. A teď 
začne velké čištění Českoslo
venské republiky od Němců,
Maďarů a zrádců!“ Pod týmto 
nadpisom pokračoval až na 
druhú stranu najdlhší článok 
tohto vydania informujúci 
príslušníkov zboru o túžobne 
očakávanom prekročení čes
koslovenských hraníc, vzdá
vajúci hold spolubojovníkom, 
ktorí sa tejto udalosti nedoži
li, a, samozrejme, vyjadrujúci 
vďaku príslušníkom sovietskej 
Červenej armády. Na začiatku 
tohto článku boli s najväčšou 
pravdepodobnosťou uvedené 
iniciály autora: „B. R.“ Pod 
týmto článkom (na strane č.
2) bola uvedená krátka sprá
va rtm. Ivaniča, ktorá v slo
venskom jazyku informovala 
o dosiahnutí československej 
štátnej hranice deväťčlennou 
prieskumnou hliadkou (vyme
novaní sú všetci jej členovia) pod velením čatára Va- 
sil’a Nebiljaka (28.8.1920 - 6.10.1944), a následnom 
vztýčení československých štátnych vlajok priamo 
na hranici a v oslobodenej obci Vyšný Komárnik. 
Tretia strana novín obsahovala dva články, pod kto
rými bolo uvedené meno veliteľa 1. ČSAZ v ZSSR, 
brigádneho generála Ludvíka Svobodu (25.11.1895 
- 20.9.1979). Prvý z článkov bol adresovaný pre 
najvyššieho veliteľa Červenej armády Josifa Vissa- 
rionoviča Stalina (18.12.1878 - 5.3.1953) a vyjadro
val vďačnosť všetkých dôstojníkov, poddôstojníkov 
a vojakov zboru za podporu a pomoc sovietskych 
vojsk pri oslobodzovaní Československa. Druhý 
článok bol adresovaný prezidentovi Českosloven-

?M8r vetŕelcOm л ZRÁDCŮM)

deník i. československého SBORU v SSSR
ZVLÁŠTNI VÍDÁNÍ.

1*. R. - mátali Jsme to! Jeme doma. S bratr* 
«j«ou pomoci vítězné Rudo armády jsme ei vybojo* 

poslední, nejtěřší, největšími obôfmi vykoupeny 
úsek cesty do vlasti. Nad rodnou půdou, kterou nám 
ukradli, pošlapali a vydrancovali fašističtí vetřelci, 
zavlály opět červenoniodrobílé vlajky Čeekoilovooské 
republiky, prapory demokracie a pokroku, $ Rudou 
Hrinádou-oavoboditelkou národů a e námi vchází do 
vlasti novy, šťastny, svobodny život.

Kolik vzrušených myšlenek nám všem prolétlo 
hlavou v těchto pohnutých a vpravdó historických 
chvílích !

N radostnými pocity vítězství míní ee především 
hluboká vděčnost. Díky Vám, maräôle Staline, 
diky Tobé, milý sovčuký lide, diky vám,

Prapory Československé republiky vlají nad naším pohraničím

JSME DOMA!
Po tuhých krvavých bojích I. čs. sbor v SSSR 
bok po boku s hrdinnou Rudou armádou 
vkročil do vlasti. A teď začne velké čištění 

Československé republiky od Němců, 
Maďarů a zrádců!

hmíí'r,Ud1oar,"éJCi- Vás bychom lu ne- 
1' ! DTh,0, J8"™ Hivall Vašeho srdeřného pohos-
Vv J, í * “4# Ufl1' 1 |K"i,<mli "»*' «nu. 
J, ”'im. «*•»>*•»» Porc.ui, tlaw.iiym srdcem

°"!Ími Proklestili ce.lii až s,,m.
1 ''"J1""4armáda pří duto do naíoho domu. 

Jda nám jej oíi.foval od nřmerkycli a madankych
Z £?surtme “■ л »'« lid zahrnul tako -ou 
totou, jako .ve rorfue děli. l-oslaráme se,
ill‘ v«nénfr0UŮ SSSRa československá 

Naše vapommky letí „ |,ory a ,my Kil , . 
peoe krví našiel: kamarádů, |ч> Sirýcli plňníóh Гк-“ “í? štrkov, pře/Oerrtaehíf 

"J*8 al k gokolovu. ľml našimi zraky :y„iávaj:

СПАСИБО ВАМ БРАТЬЯ КРАСНОАРМЕЙЦЫ!
ЧЕХОСЛОВАКИЯ ПРИВЕТСТВУЕТ 
И БЛАГОДАРИТ СВОИХ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ!

ska Dr. Edvardovi Benešovi (28.5.1884 - 3.9.1948) 
a zdôrazňoval tú skutočnosť, že československí vo
jaci vstúpili na pôdu svojej vlasti a budú pokračovať
v jej oslobodzovaní spolu s vojakmi Červenej ar
mády. Napokon na štvrtej strane boli uvedené ďal
šie tri články pod menom veliteľa 1. ČSAZ v ZSSR. 
Prvé dva z nich boli ako prejav hlbokej vďačnosti 
adresované veliteľovi 1. ukrajinského frontu (UF) 
maršalovi ZSSR Ivanovi Stepanovičovi Konevovi 
(28.12.1897 - 21.5.1973), a veliteľovi 38. armády 
1. UF generálplukovníkovi Kirillovi Semionovičo-
vi Moskalenkovi (11.5.1902 - 17.6.1985), pod kto
rých velením sa československým vojakom podarilo 
vstúpiť na pôdu svojej vlasti. Napokon posledný člá
nok bol poďakovaním a odkazom veliteľa zboru pre
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všetkých jeho príslušníkov pri príležitosti vztýče
nia československej štátnej vlajky na hraniciach 
v Duklianskom priesmyku.
Vôbec prvými frontovými novinami 1. ČSAZ v ZSSR 
bol denník Naše vojsko v ZSSR, ktorý sa však od 27. 
septembra 1944 zmenil na týždenník, pričom jeho 
úlohu pohotovostnej frontovej tlače postupne od 
12. augusta 1944 preberal práve denník Za svobodné 
Československo. Okrem toho vznikol v marci 1944 
denník 2. československej paradesantnej brigády 
s názvom Plameň slobody a v júni 1944 potom vzni
kol aj denník 3. československej brigády s názvom 
Smer západ. Túto frontovú tlač pracovníci osvety 
zboru vydávali pre vojakov priamo v predných lí

niách, pričom prevažne obsahovala rôzne články, 
informácie a príbehy z diania na fronte. Ich autormi 
boli v mnohých prípadoch samotní vojaci.
Výtlačok denníka Za svobodné Československo 
znázornený na obrázku bol do zbierok vojenské
ho múzea vo Svidníku prijatý dňa 17. septembra 
1967 kúpou od súkromnej osoby. Ide pritom o je
den z dvoch kusov tohto zvláštneho vydania, ktoré 
v zbierkach svidníckeho múzea formou tlače pripo
mínajú fakty a emócie bezprostredne spojené bez
pochyby s jedným z najdôležitejších, ak nie vôbec 
s tým najdôležitejším dňom bojovej cesty 1. ČSAZ 
v ZSSR z Buzuluku do Prahy.

P. Holík

STREDNÝ TANK PANZERKÄMPFWA8ENIV 
AUSF. j Z POMNÍKA TARAN
S vývojom nového typu stredného tanku sa v Nemec
ku začalo v roku 1934, keď trojica firiem Rheinme- 
tall-Borsing, MAN a Krupp predstavila zástupcom 
tamojšej armády svoje prototypy. Ako najlepší z nich 
sa ukázal prototyp firmy Krupp pod označením VK 
2001 (K). Ten po menších úpravách dostal označenie 
Panzerkampfwagen (PzKpfw) IV Ausfiihrung (Ausf) 
A. S jeho sériovou výrobou sa vo firme Krupp-Gru- 
sonwerke so sídlom v Magdeburgu začalo v roku 
1936. V priebehu ďalších rokov nasledovala podľa 
požiadaviek armády výroba silnejších a stále doko
nalejších typov tohto tanku pod označením PzKpfw 
IV Ausf B až J. Do ich výroby sa už postupne okrem 
závodu v Magdeburgu zapojili aj fir
my Vomag v Plavné a Ni- 
belungenwerk v St. Va
lentine. Od 
roku 1942

sa typickým a najrozšírenejším predstaviteľom vývo
jového radu týchto stredných tankov stal model pod 
označením PzKpfw IV Ausf G. Ten disponoval ben
zínovým dvanásťvalcovým vodou chladeným vidli
covým motorom Maybach HL120TRM s výkonom 
220 kW pri 2600 ot./min, a so zdvihovým objemom 
valcov 11 867 cm3. Hlavnú výzbroj tohto tanku tvoril 
najskôr dlhý kanón Kampfwagen (Kw.K.) 40 L/43 ka
libru 75 mm, ktorý bol v roku 1943 nahradený dlhším 
kanónom Kw.K. 40 L/48 rovnakého kalibru. Vedľajšiu 
výzbroj tanku tvorili dva 7,92-mm guľomety MG 34. 
Posádka pozostávala z piatich mužov (veliteľ, strelec, 
nabíjač, vodič a radista - guľometník). Posledným 
modelom týchto stredných tankov bol Ausf J. Ten sa

od svojich predchod-



cov odlišoval jednak absenciou pomocného elektric
kého generátora slúžiaceho najmä na zabezpečenie 
pohybu veže, a tiež aj výfuku s tlmičom valcovitého 
tvaru, ktorý bol nahradený dvoma výfukovými rúra
mi. Tanky PzKpfw predstavovali základný a najviac 
zastúpený bojový prostriedok v rámci nemeckých 
tankových divízií, avšak v období 2. svetovej vojny si 
svoje uplatnenie našli aj v španielskej (20 kusov), tu
reckej (15 kusov), bulharskej (88 kusov), rumunskej 
(127 kusov), fínskej (15 kusov), maďarskej (109 ku
sov) a talianskej (12 kusov) armáde. Po vojne si našli 
svoje miesto aj v rámci československej armády, a to 
najmä v prvých povojnových rokoch, keď armáda ne
disponovala dostatočným množstvom vlastných tan
kov. Z tohto dôvodu bola pre jej potreby zástupcami 
sovietskej armády uvoľnená nemecká trofejná techni
ka uložená v Michalovciach. Tak sa koncom leta 1947 
podarilo sústrediť 102 tankov PzKpfw IV, pričom ku 
dňu 31. decembra 1949 sa z tohto počtu podarilo vo 
firme ČKD Praha - závod bibeň opraviť 82 kusov. 
Tankové vojsko tak malo k dispozícii 21 kusov mode
lu G, 43 kusov modelu H a 18 kusov modelu ). Všetky 
tieto tanky bez ohľadu na model dostali označenie 
Т-40/75. V armáde slúžili oficiálne až do roku 1959, 
avšak už v roku 1955 bolo najskôr 45 kusov, a potom 
v roku 1958 ďalších 16 kusov vyvezených do Sýrie. 
Ďalšie tri kusy boli vyčlenené ako múzejne exponáty.

Jeden z nich tak bol pridelený Vojenskému historic
kému ústavu (VHÚ) v Prahe a momentálne sa nachá
dza v expozícii Vojenského technického múzea v Le- 
šanoch. Druhý tank bol potom pridelený Múzeu SNP 
v Banskej Bystrici, kde tvorí súčasť jeho vonkajšej ex
pozície. Napokon tretí tank zavial osud koncom 50. 
rokov 20. storočia na duklianske bojisko. Vtedy totiž 
vojenskí historici z VHÚ Praha prišli s myšlienkou 
vybudovať na miestach bojov Karpatsko-duklianskej 
operácie (KDO) prírodné múzeum. Jedným z vý
sledkov tejto snahy bolo okrem iného aj postavenie 
pomníka s názvom TARAN, ako symboliky ťažkých 
tankových bojov, ktoré prebiehali v tzv. Údolí smrti 
počas KDO v dňoch 25. - 27. októbra 1944. Pomník 
bol pri príležitosti osláv 15. výročia KDO postavený 
v roku 1959 na rázcestí medzi Svidníkom a obcou Ka- 
pišová, pričom znázorňuje stredný tank T-34/85 ako 
pod svojimi pásmi drví práve nemecký stredný tank 
PzKpfw IV. Ten bol do zbierok vojenského múzea 
vo Svidníku oficiálne prijatý v roku 1968 prevodom 
z Východného vojenského okruhu Trenčín. Ako je
den z vôbec najvzácnejších exponátov ťažkej bojovej 
techniky evidovaný v zbierkach svidníckeho múzea 
je symbolickou pripomienkou tvrdého odporu ne
meckých tankových síl brániacich sa v roku 1944 
v priestore Duklianskeho priesmyku.

P. Holík

RAD SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
Rad Slovenského národného povstania (SNP) bol 
založený nariadením Slovenskej národnej rady (SNR) 
č. 102/1945 Zbierky nariadení SNR zo dňa 23. augus
ta 1945. Na základe neho bol určený tým českoslo
venským občanom, ktorí sa významným spôsobom 
zúčastnili odboja proti nemeckým okupantom počas 
SNP, a preukázali v ňom vynikajúce bojové, veliteľské 
a organizačné schopnosti, a to aj za cenu ohrozenia, 
resp. straty vlastného života. Konkrétne ustanove
nia Radu SNP boli definitívne schválené uznesením 
Predsedníctva SNR zo dňa 29. januára 1946 a násled
ne boli zverejnené vyhláškou predsedu SNR č. 912 zo 
dňa 16. marca 1946. Rad SNP bol najskôr udeľova
ný Predsedníctvom SNR, a to na návrh jej predsedu, 
resp. členov jej Zboru povereníkov. Od 15. apríla 1948

bol však na základe zákona č. 55/1948 Zbierky prezi
denta republiky tento rad už prepožičiavaný výlučne 
iba prezidentom. Dňa 18. januára 1949 bolo pôvodné 
nariadenie'SNR zo dňa 23. augusta 1945 doplnené 
vládnym nariadením č. 30/1949 Zb., na základe kto
rého bolo možné Rad SNP po splnení ustanovených 
podmienok udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom, 
a tým vojenským jednotkám, ktoré boli nositeľmi his
torických názvov a bojových tradícií jednotiek boju
júcich v SNP. Dňa 12. júla 1949 sa na základe uznese
nia vlády Československej republiky udeľovanie Radu 
SNP ukončilo, pričom pravdepodobným dôvodom 
bola tá skutočnosť, že od zriadenia radu uplynul do
statok času potrebný na to, aby bol udelený tým oso
bám, ktoré mali na nebo nárok. Avšak pri príležitosti



osláv 20. vý
ročia SNP bol 
rad ešte prepo
žičaný aj nie
ktorým obciam 
ako ocenenie ich 
zásluh v priebehu 
SNP. Svojim držite
ľom sa udeľoval bezplat
ne, pričom po ich 
smrti sa nevracal 
prezidentskej 
kancelárii, ale 
ponechával sa 
v pietnej úscho
ve pozostalým.
V súčasnosti spravuje 
záležitosti týkajúce sa Radu SNP Slo
venský národný archív v Bratislave. Podľa ustanovení 
bol rozdelený na I. a II. triedu a Pamätnú medailu. 
Rad SNP I. triedy predstavovala strieborná pozlátená 
medaila kruhovitého tvaru s priemerom 36 mm. Do
vedna bol udelený 1 236 osobám, avšak zaujímavos
ťou je, že pôvodne sa počítalo s tým, že bude udele
ných iba 1 000 kusov medailí, ktoré aj boli vyrobené 
v Kremnici. No tým, že došlo k navýšeniu počtu vy
znamenaných nad plánovaných 1 000, tak mincovňa 
na výrobu ďalších potrebných kusov použila medai
ly Radu SNP II. triedy, z ktorých odstránila jedno 
„I“ a pozlátila ich. Rad SNP II. triedy tvorila strie
borná medaila tvarovo a rozmerovo identická s me
dailou I. triedy. Okrem československých občanov 
bol rad SNP II. triedy udelený aj občanom Francúz
ska (130), Sovietskeho zväzu (225), USA (31), Bul
harska (84), Poľska (16), Rumunska (5) a Juhoslávie 
(3). Pamätná medaila Radu SNP sa razila z bronzu 
a dovedna ňou bolo vyznamenaných 31 356 osôb. 
Výtvarný návrh medailí spracoval akademický so
chár a medailér Jozef Kostka (29.1.1912 - 30.9.1996). 
Motív averznej strany všetkých troch medailí bol 
identický, pričom na niektorých medailách tu bola 
v spodnej časti vyrazená aj iniciála medailéra v tva
re písmena „K“. Na reverznej strane medaily Radu 
SNP I. triedy bol v piatich riadkoch uvedený nápis: 
„RAD/SLOVENSKÉHO/NÁRODNÉHO/POVSTA- 
NIA/I. TRIEDA, pričom pod ním bolo vyrazené

matričné číslo. Na reverze medaily Radu SNP II. 
triedy bol v piatich riadkoch uvedený „RAD/SLO
VENSKÉHO/NÁRODNÉHO/PO VSTÁNI A/II. 
TRIEDA, a to už bez vyrazeného matričného čísla. 
Na reverznej strane Pamätnej medaily Radu SNP 
bol v troch riadkoch uvedený nápis: NA PAMÄŤ/ 
ZA ÚČASŤ/V POVSTANÍ, pričom nad a pod ním 
bol umiestnený lipový list.
Medaila Radu SNP I. triedy, znázornená na obrázku 
vľavo bola pod číslom matriky 167 udelená dňa 23. 
februára 1948 predsedom SNR Karolom Šmidkem 
(21.1.1897 - 15.12.1952) nadporučíkovi Vasilovi 
Mohoritovi, pričom do zbierok vojenského múzea 
vo Svidníku bola ako jeden z dvoch kusov prijatá 
dňa 27. augusta 2001 kúpou od súkromnej osoby. 
Medaila Radu SNP II. triedy znázornená na obráz
ku v strede bola do zbierok svidníckeho múzea ako 
jeden z piatich kusov prijatá dňa 3. novembra 1981 
darom od súkromnej osoby. Napokon Pamätná 
medaila Radu SNP znázornená na obrázku vpravo 
bola do zbierok múzea taktiež ako jeden z piatich 
kusov prijatá dňa 10. mája 2005 darom od súkrom
nej osoby. Jedná sa pritom o pozostalosť po niekdaj
šom poslancovi Snemovne ľudu Federálneho zhro
maždenia ČSSR za volebný obvod č. 198 - Svidník, 
Východoslovenský kraj (1971 - 1973), plukovníkovi 
Michalovi Kudzejovi (7.3.1923 - 28.2.1973).

P. Holík
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ŠÁLKA NA TEKUTINY VYROBENÁ V PRACOVNOM 
TÁBORE 6ULAG V ZSSR NA DONBASE

Šálka na 
tekutiny je 
kuželovitého 
tvaru s jedným pri- 
letovaným úchytným 
uchom. Je vyrobená z po
zinkovaného plechu. Vojenské 
historické múzeum vo Svidníku 
nadobudlo predmetnú šálku do svojho zbierkového 
fondu darom dňa 31. januára 1995 od pána M. Sorge- 
ra z Vyšného Medzeva, ktorý ju zároveň v roku 1946 
aj sám vyhotovil. Pán Sorger šálku vyrobil pre trestan
cov priamo v pracovnom tábore „Gulag“ na Donbase, 
kde bolo začiatkom februára 1945 z jeho rodnej dedi
ny a okolitých dedín násilne odvlečených 201 obča
nov na nútené práce do uhoľných baní. V súčasnosti 
je šálka umiestnená v depozitáři VHM vo Svidníku. 
V bývalom ZSSR sa v pracovných táboroch, neslávne 
známych ako gulagy, nachádzali tisíce českosloven
ských občanov, ktorí boli do nich násilne odvlečení 
v rokoch 1944 - 1945 a následne i v rokoch 1947 
- 1949, často sa tam ocitli bez vynesenia rozsudku, 
spravodlivého súdu či udania akéhokoľvek dôvo
du, hromadili sa falošné udania, robili sa výsluchy 
s psychickým a fyzickým týraním s cieľom dokázať 
už vopred stanovenú vinu i za cenu vykonštruovania 
prípadov. Boli medzi nimi aj občania, ktorí sa tam 
ocitli dobrovoľne, na základe výzvy na opravu vojnou 
zničených objektov, avšak až neskôr pochopili, že je 
to podvod. Mužov i ženy sovietski vojaci so samopal
mi v rukách nahnali do vagónov a násilne odvliekli

z Československa do gulagov, roztrúse
ných po celom Sovietskom zväze od 

Donbasu až po Kamčatku. V tá
boroch v najprimitívnejších 

podmienkach pracovali muži 
aj ženy, od 17 do 60 rokov, 
niekoľko mesiacov či rokov. 
Išlo o ťažbu dreva v lesoch 
na Sibíri, práce na stavbách, 

práce v ťažobnom priemysle 
na Kaukaze a Donbase, kto

rý vďaka strategickým nálezis
kám uhlia a železnej rudy, dokázal 

pokrývať obrovskú spotrebu uhlia 
v rámci celého Sovietskeho zväzu. 

Banské šachty na Donbase s tisíckami 
zavalených baníkov patrili medzi jedny 

z najnebezpečnejších na svete. V Donbaských 
baniach sa kopalo do extrémnych hĺbok až 2 000 

m. Na základe neskorších svedectiev odvlečených sa 
zistilo, že na manuálnu prácu v banských šachtách 
na Donbase deportovali najmä netrestaných mužov 
a ženy, ktorým nebolo možno nič dokázať. Preto 
v porovnaní s podmienkami v ostatných táboroch 
mal tábor na Donbase najmiernejší režim, keďže 
tam išlo hlavne o plnenie noriem, a nie o likvidáciu 
nepriateľov, ako sa tomu dialo v iných táboroch. I tu 
však v baniach na čierne uhlie zahynuli tisíce obetí.
V dôsledku nedostatku stravy, trpeli neustálym hla
dom a zimou, mnoho ľudí tiež podľahlo chorobám.
V takýchto neľudských podmienkach museli vykoná
vať ťažkú vysiľujúcu fyzickú prácu, napĺňať tvrdé, ne
úprosné pracovné normy. Úmrtnosť v gulagoch bola 
ohromná, niektorým sa podarilo domov vrátiť po 
rokoch, veľakrát však s podlomeným zdravím, stra
chom a duševným utrpením. Mnohí sa však už do
mov nikdy nevrátili, keď ich nepokorili ťažké životné 
podmienky v pracovných táboroch, tak ich napokon 
zmorila túžba po domove, izolácia od okolitého sve
ta, a nevedomosť dôvodu ich odvlečenia.

L. Vrabľová



^ VOJENSKÁ BLŮZA MARSALA ZSSR 
KIRILLA SEMIONOVIČA 

MOSKALENKA
ku. Blůza je z vlneného materiálu zelenej 

farby. Má radové zapínanie, gombíky sú 
pozlátené (dva rady). Na nárameníkoch 
má maršalskú hviezdu a štátny výsostný 
znale. Blůza má odznak poslanca Naj
vyššieho sovietu ZSSR, dve kópie vy
znamenania Hrdina ZSSR a 44 stužiek 
od vyznamenaní.
Maršal ZSSR Kirill Semionovič Mos
kalenko (vlastným menom Moska- 

sa narodil 11. mája 1902 v ukra
jinskej roľníckej rodine a zomrel 17. 
júna 1985. Do Červenej armády 
vstúpil v roku 1920, kde bol za
radený k jazdectvu a zúčastnil sa 
ruskej občianskej vojny. Po vojne 
študoval na vojenskej akadémii. 
V sovietsko-fínskej vojne pôso
bil ako veliteľ delostrelectva pri 
51. divízii. Velká vlastenecká 
vojna zastihla K. S. Moska- 
lenka vo funkcii veliteľa 1. 
delostreleckej protitankovej 
brigády na juhozápadnom 

fronte. Potom postupne velil 15. stre
leckému zboru, 6. jazdeckému zboru, bol 

zástupcom veliteľa 6. armády, 38. armáde, 1. tan
kovej armáde, 1. gardovej armáde a od októbra 1943 
do konca vojny velil opäť 38. armáde. Jeho jednotka 
oslobodzovala Ukrajinu, Poľsko a nakoniec aj územie 
Československa. 38. armáda sa zúčastnila aj Ostrav
skej a Pražskej operácie. V roku 1955 dostal hodnosť 
maršala. Bol nositeľom vyznamenaní dvojnásobný 
Hrdina ZSSR a Hrdina ČSSR. Pri príležitostí 25. vý
ročia Karpatsko-duklianskej operácie ako člen vojen
skej delegácie Ministerstva obrany ZSSR spolu s mar
šalom A. A. Grečkom a armádnym generálom A. A. 
Jepiševom navštívil 5. októbra 1969 Dukelské múze
um vo Svidníku, deň po otvorení jeho expozície.

G. Blaško

Po smrti Kirilla Semionoviča Moskalenka, ktorý 
zomrel dňa 17. júna 1985, požiadali pracovníci vte
dajšieho Dukelského múzea vo Svidníku listom prí
buzných o zaslanie niektorých osobných vecí, ktoré 
by návštevníkom múzea pripomínali osobnosť jednej 
z významných postáv 2. svetovej vojny. Želanie sa 
stretlo u pozostalých s porozumením, a tak darova
li múzeu časti vojenského odevu maršala ZSSR K. S. 
Moskalenka - dlhý kožušinou prešívaný kabát, bara
nicu a vojenskú blúzu.
V súčasnosti môžu návštevníci vidieť vojenskú blúzu 
maršala K. S. Moskalenka vystavenú v Centrálnej 
expozícii Vojenského historického múzea vo Svidní-



9-MM SAMOPAL CZ-247

Vývoj zbraní 
v povojnovom Českoslo
vensku priniesol zaují
mavý projekt zbrojného 
priemyslu, ktorý sa síce 
dočkal sériovej výroby, 
ale jeho masové vyu
žitie na domácej pôde 
sa vo väčšom rozsahu 
neuplatnilo. Hlavnú 
kurióznu konštrukčnú 
prednosť samopalu reáli- zoval konštruktér
Jaroslav Holeček v Českej zbrojovke v Strakoni
ciach. Išlo o otočnú zásobníkovú šachtu s možnos
ťou otáčania o 90°. Na inšpiráciu poslúžil samopal 
Sten Mk. II, na rozdiel od ktorého pri českosloven
skej konštrukcii mohol jednotlivec v boji voliť po
lohu zásobníka aj pri streľbe. V závislosti od terénu 
umožňovala táto funkcia lepšie využite prírodných 
krytov. Desať kusov samopalu ČZ bolo upravených 
aj na 9-mm československý experimentálny valcový 
náboj. Jeden z viacerých významov použitia takého
to druhu streliva spočíval aj vo vylúčení okamžitého 
použitia ukoristeného streliva v poľných podmien
kach protivníkom v prípade vypuknutia vojnového 
konfliktu. Popritom by bežné strelivo Parabellum 
bolo možné použiť v zbraniach určených pre valco
vý náboj. V období začínajúcej studenej vojny táto 
myšlienka predstavovala významný politický argu
ment. Avšak nový experimentálny náboj sa nako
niec do sériovej výroby nedostal. Svojimi vlastnos
ťami samopal vzbudil záujem v Egypte a v Habeši, 
kde ho predviedla Česká zbrojovka koncom roka 
1947. Následne vo februári 1948 navštívila egyptská 
vojenská misia výrobný závod v Uherskom Brode, 
kde bola pripravovaná jeho výroba pod vnútorným 
označením „objekt 015“. V polovici mája bola pod
písaná zmluva na dodávku 7 250 samopalov pro
stredníctvom egyptského veľvyslanca. S odstupom 
pár dní mala byť prvá časť zásielky z Uherského

Brodu odoslaná civil
ným lietadlom s odstrá
nenými sedačkami pre cestujúcich.
V rámci utajenia nemalo mať lietadlo žiadne 
medzipristátie a náklad bol deklarovaný ako hospo
dárske stroje. Predaj zbraní Egyptu, ktorý zaujímal 
nepriateľské postavenie voči Izraelu, bol veľmi citli
vý vzhľadom na podporu Československa pri jeho 
vzniku. Na dohodnutý obchod boli upozornené or
gány československého ministerstva zahraničných 
vecí a lietadlo bolo pred odletom zadržané. Náklad 
putoval späť do výrobného závodu, kde bolo neskôr 
do konca roka 1949 celkovo vyrobených 10 815 ku
sov. V tom čase sa 250 kusov podarilo exportovať 
iba do Bolívie. Pravdepodobne až na prelome 60. 
a 70. rokov 20. storočia došlo k vývozu bližšie ne
zisteného množstva do Nigérie. Za prehnané tvrde
nie nemožno považovať, že sa v súčasnosti nielen 
v podmienkach Slovenskej i Českej republiky jedná 
o vzácnu zberateľskú kuriozitu. Vo VHM Piešťany 
je možné stretnúť sa s dochovanými znehodnotený
mi exemplármi. S najväčšou pravdepodobnosťou sa 
jedná o verzie, ktoré boli v minulosti upravené a ur
čené výhradne na střelbu cvičným strelivom, pri
čom sa dlhé roky nachádzali vo výzbroji rôt pohra
ničnej stráže. Na rozdiel od plne funkčnej zbrane 
boli vybavené aj hliníkovým štítkom na ľavej strane 
pažby s vyrazeným upozornením: „POZOR jen pro 
cvičnou střelbu“. Táto verzia sa využívala na výcvik 
pohraničných hliadok a na výcvik psov. So zmien
kou o tejto verzii sa možno z času na čas stretnúť 
aj v osobných výpovediach bývalých príslušníkov 
jednotiek PS. Zostáva ešte konštatovať, že samopal 
ČZ 247 bol z historického hľadiska druhý sériovo 
vyrábaný samopal v Československu.
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9-MM SAMOPAL 23 / SAMOPAL 25

Jednou z kapitol vývoja ručných palných zbraní 
v povojnovom Československu bol vývoj samopa
lov. V tomto období bol dôležitou súčasťou družstva 
„samopalník“, ktorý popri iných druhoch zbraní 
(predovšetkým pušiek) predstavoval jeden z najpo
četnejších článkov výzbroje pechoty. Pri vývoji bol 
zmenený hranatý tvar puzdra na kruhový, čo bolo 
technologicky výhodnejšie pre výrobu záveru. Tiež 
bola splnená požiadavka vymeniteľnej hlavne, čo 
umožňovalo jej zámenu za hlaveň cvičnú, umožňu
júcu střelbu cvičným strelivom. V rámci požiadaviek 
bola zaujímavým konštrukčným doplnkom tzv. pl
nička zásobníka, ktorá umožňovala pomocou nabíja
cích pásikov rýchle plnenie zásobníka. Problematiku 
návrhu mieridiel excelentne jednoduchým spôsobom 
riešil konštruktér Václav Zíbar, čím sa inšpirovalo aj 
niekoľko zahraničných výrobcov. Ďalšou technickou 
zaujímavosťou, uplatnenou prvýkrát pri sériovej vý
robe, bol záver riešený okolo hlavne. To umožnilo pri 
celkovo krátkej zbrani použiť dlhšiu hlaveň. Zároveň 
bol takto dosiahnutý menší zdvih hlavne pri streľbe 
dávkou a lepšia stabilita zbrane. Prevratným prvkom 
bola aj myšlienka jednotného systému zbrane, spočí
vajúca v jednoduchom držiaku ramennej opierky na 
konci každého puzdra. Týmto spôsobom mohol byť 
samopal riešený s pevnou drevenou pažbou ako pě
chotný alebo so sklopnou opierkou ako výsadkový. 
Okrem skúšok životnosti bol samopal podrobený aj 
skúškam v ťažkých podmienkach, ktoré prebehli vo

februárových vetroch a mrazoch vo Vysokých Tat
rách. V priebehu jedného roka bola vytvorená zbraň, 
ktorá v auguste 1948 zvíťazila v súťaži a bola ozna
čená ako 9-mm samopal vzor 48a (pěchotný) a vzor 
48b (výsadkový). V roku 1950 začalo Ministerstvo 
národnej obrany označovať vojenský materiál iba 
číslom, ktoré nezodpovedalo priamo roku zavedenia, 
teda bez označenia „vzor“. Uvedený spôsob značenia 
sa nakoniec neujal a trval iba dočasne. Práve v tomto 
období bol samopal vzor 48 přeznačený na samopal 
23 (pěchotný) a 25 (výsadkový), čo pretrvalo ako ná
sledok uvedeného obdobia v jeho označení dodnes. 
Ďalším zlomom vo výrobe bol rok 1951, keď bola 
uskutočnená rekonštrukcia na náboj 7,62 mm TT 
podľa sovietskej špecifikácie, a výroba samopalu na 
náboj 9 mm Parabellum bola ukončená. Paradoxom 
však bolo, že v ZSSR prechádzali v tom čase na pišto- 
ľový náboj 9-mm Makarov na úkor náboja 7,62-mm 
TT. Vo výrobnom závode v Uherskom Brode bolo vy
robených 200 205 kusov 9-mm samopalov 23/25 a do 
roku 1969 vyvezených 157 500 kusov. K samopalu bol 
dvojradový zásobník (dlhý) na 40 nábojov a v men
šom počte existovala aj verzia krátkeho zásobníka 
na 24 nábojov. Vo výzbroji ho postupne nahradil 
samopal 24/26 vyrábaný v rokoch 1951 - 1953. Sa
mopal 23, v súčasnosti s ojedinelou krátkou verziou 
zásobníka, možno vidieť aj na fotografii zo zbierky 
Vojenského historického múzea v Piešťanoch.

T. Hanich



BLŮZA ROVNOŠATY BRIGÁDNEHO GENERÁLA 
JOZEFA MARIINA KRISTÍNA
Osudy legionárov, ktorí svoje životy riskovali v bo
joch I. svetovej vojny vo vojskách na strane mocností 
Dohody s víziou porazenia krajín Trojspolku a < 
mostatnenia Československa, boli v mnohýc 
prípadoch pestré, neraz však aj smutné. Takít 
hrdinovia požívali počas obdobia prvej Česko 
slovenskej republiky všeobecnú úctu a mnohí 
z nich pomáhali budovať československú bran
nú moc od jej základov. Takýmto človekom bol 
aj generál Jozef Martin Kristín, ktorého sako 
služobnej rovnošaty sa nachádza v zbierkach 
V HM Piešťany.
Jozef Martin Kristín sa narodil dňa 18. januára 
1897 v Nemšovej. Prvá svetová vojna zastihla 
Kristína v USA, kde od roku 1913 pracoval ako 
robotník. V októbri 1917 nastúpil do českoslo
venského zahraničného vojska a od júna 1918 
do 17. novembra 1918 pôsobil v 22. českoslo
venskom streleckom pluku ako veliteľ polčaty.
Dňa 4. decembra 1918 sa vracia do vlasti, kde 
naďalej pôsobil v rôznych vojenských fun
kciách, okrem iného aj ako inštruktor prápo
ru Jánošíkovských družín v Ružomberku. 13. 
októbra 1919 bol preložený do zálohy, absol
voval notársky kurz a pracoval v notárskom 
úrade v Turčianskom Sv. Martine. Po krátkej 
civilnej kariére vstupuje v novembri 1920 
ako poručík do československej armády, kde 
bola jeho kariéra pestrá. Z poručíka sa postupne vy
pracoval na štábneho kapitána a v tejto hodnosti dňa 
15. marca 1939 po vzniku Slovenského štátu preberá 
velenie 15. divízie v Trenčíne. V novom štátnom zria
dení má opätovne pestrú vojenskú kariéru poznače
nú mnohými preveleniami, posledným pôsobiskom 
bol post prednostu Pracovnej služby Ministerstva 
národnej obrany. Svojou činnosťou v prospech odbo
ja však na seba upozornil a po odhalení bol v máji 
1940 zadržaný slovenskými vojenskými orgánmi. 
Rozsudkom zo dňa 13. augusta 1940 bol odsúdený 
na doživotné väzenie a v októbri 1940 mu bola od
ňatá hodnosť major. Celú 2. svetovú vojnu strávil vo 
väzení, a oslobodenia sa dočkal dňa 2. apríla 1945.

íl
%%

V tomto istom mesiaci opätovne nastupuje do česko
slovenskej armády. Tu od júla 1946 do marca 1948 
zastáva pozíciu predsedu prijímacej komisie MNO 
pre dôstojníkov a rotmajstrov slovenskej národnosti, 
pričom získava hodnosť brigádneho generála. Práve 
z tohto obdobia pochádza predstavovaná blúza. Pre 
svoje názory bol od 3. marca 1948 postavený mimo 
službu a od 1. novembra 1948 preložený do výsluž
by bez nároku na dôchodok. 6. júna 1951 bol uväz
nený a po prepustení na základe amnestie zo dňa 4. 
mája 1953 pracoval ako skladník Pozemných stavieb 
v Trenčíne. V roku 1969, rok pred jeho smrťou, bol
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Vyšším vojenským súdom v Trenčíne rehabilitovaný. 
V súčasnosti je po ňom pomenovaná Multifunkčná 
zásobovacia základňa Západ v Nemšovej. 
Predstavovaná blúza pochádza z obdobia od februára 
1947 do marca 1948, keď Jozef Martin Kristín pôso
bil ako brigádny generál. Blúza bola ušitá súkrom
nou spoločnosťou Cyril Mazur sídliacou v Trnave. 
Základný materiál je z gabardénu z vlnenej česanej 
priadze vo farbe khaki, podšívka je zhotovená z ba
vlny. Na predných dieloch blúzy, ktoré sa zapínajú 
na 4 gombíky s prekríženými mečmi, sú umiestnené 
dve náprsné vrecká s klopami s oblúkovými výrezmi 
zapínanými na gombíky s prekríženými mečmi a dve 
vrecká pod úrovňou štvrtého gombíka s klopami za
pínanými gombíkmi. Nad pravým náprsným vrec
kom sú miniatúry vyznamenaní, a to: Českosloven
ský vojnový kríž 1918, Československý vojnový kríž 
1939 Československá revolučná medaila, Rad SNP

I. triedy, Čs. voj. medaila Za zásluhy 1. stupňa, Pamät
ná medaila československých dobrovoľníkov 1918- 
1919, Československá medaila za víťazstvo, Croix du 
combattant, Médaille commémorative de la Guerre 
1914-1918, medaila Za víťazstvo nad Nemeckom vo 
Veľkej vlasteneckej vojne 1941 - 1945. Na klopách 
sú našité textilné podložky so zlatými generálskymi 
ratolesťami. Náplecníky sú olemované bordovým 
a zlatým šujtášom a sú na nich umiestnené zlatisté 
generálske hviezdy a prekrížené meče. K blúze sú ná
plecníky na jednej strane prišité a na druhej pripev
nené gombíkom. Celkový strih vychádza z rovnošiat 
používaných brannou mocou 1. Československej re
publiky, avšak rešpektuje vtedajšie trendy, napríklad 
upustením od stojatého goliera.
Blúza bola nadobudnutá darom v roku 2010 od pána 
Dušana Kristína.

J. Kopecký

PRÚDOVÉ BOMBARDOVACIE LIETADLO ILJUŠIN IL-28

Jedným zo zau
jímavých zbierkových 
predmetov v zbierke 
vo Vojenskom his- torickom múzeu
v Piešťanoch je bombardovacie lietadlo Iljušin II- 
28. Vyrobené bolo 22. mája 1956 v bývalom ZSSR. 
Po skúšobnom lete, ktorý trval 4 hodiny a 28 mi
nút, bolo prevezené do Československa pre potreby 
vzdušných síl vtedajšej Československej ľudovej ar
mády. Vo svojej dobe bol uvedený prúdový taktický 
bombardér určený na ničenie nepriateľských cieľov 
na fronte, ale i v zázemí protivníka. Vzhľadom na vy
bavenie bolo lietadlo určené na denné aj nočné bo
jové operácie a tiež na operácie vedené za sťažených 
poveternostných podmienok. Lietadlo bolo schopné 
ničiť protivníkove ciele aj jadrovou muníciou. Všet
ka bombová munícia bola umiestnená v bombovni- 
ci, ktorá sa nachádzala v trupe lietadla a zhadzovaná

bola bombometčíkom jednotlivo 
alebo v salvách. Predná časť lietadla 

m o h - la byť vyzbrojená dvoma kanónmi
typu NS-23 alebo NR-23, ktoré mali k dispozícii kaž
dý po 100 nábojov, pričom tieto zbrane obsluhoval 
pilot z prednej časti lietadla. Lietadlo bolo na svoju 
dobu výnimočne moderné, vybavené dvomi prúdo
vými motormi VK-1, pochádzajúce z konštruktérskej 
kancelárie Klimova. Aj z dôvodu spoľahlivosti boli 
k lietadlu vybrané motory, ktoré boli odskúšané na 
lietadlách MiG-15. Zaujímavý je i vývoj lietadla, keď
že sa Sovieti rozhodli reagovať na skutočnosť, že le
tecké sily armády USA v tom čase disponovali jadro
vou muníciou, ktorú bolo možné zhadzovať na ciele 
z bombardovacích lietadiel. Preto na jar v roku 1947 
nariadil osobne J. V. Stalin urýchlený vývoj prúdové
ho bombardéra, ktorý by bol schopný niesť jadrovú 
bombu. V tej dobe konštrukčná kancelária S. V. Ilj-



ušina stavala lietadlo II - 22, avšak pri jeho skúškach 
vedenie ZSSR zistilo, že svojimi výkonmi nenapĺňa 
požiadavky na nový frontový bombardér. S. V. Iljušin 
prerušil práce na vývoji II - 22 a začal nový vývoj, 
ktorého výsledkom bol 11-28. Tento druh lietadla svo
jimi parametrami už plne vyhovoval požiadavkám 
vedenia ZSSR. Na stroji bolo uplatnených množstvo 
revolučných a konštrukčne odvážnych prvkov, akými 
bol napríklad tvar krídiel, ktoré neboli deltového tva
ru, ale boli rovné a štíhle. V kombinácii s vysokorých- 
lostnými krídlami deltového tvaru v chvostovej časti 
S. V. Iljušin tak nadviazal na skúsenosti V. J. Mjasiče- 
va, ktorý pôsobil ako profesor na Žukovského vojen
skej leteckej akadémii. V roku 1948 sa konali jedny 
z prvých vojskových skúšok tohto lietadla a ako rival 
na plochu nastúpilo lietadlo Tu-78 z konštrukčnej 
kancelárie A. N. Tupoleva. Skutočnou zaujímavosťou 
je i to, že obe lietadlá nehodnotili iba odborníci na 
leteckú techniku. Posudzovali ho aj ich piloti a po
zemný personál, ktorý mal v budúcnosti zabezpečo
vať servis lietadla a všetky úkony spojené s jeho letec
kou prevádzkou. V Československej ľudovej armáde 
nastala nutnosť prezbrojiť bombardovacie lietadlá za 
modernejšie a výkonnejšie. Bombardéry AERO C- 3,

používané v Československej armáde, boli už zastara
né a postupne vyraďované do civilného sektora s ur
čením na ošetrovanie poľnohospodárskych plodín. 
Vedenie armády sa rozhodlo pre bombardér II - 28 
a začiatkom roka 1955 prileteli prvé tri kusy na úze
mie Československa aj s inštruktormi, ktorí mali za 
úlohu vyškolenie nových československých posádok. 
Lietadlo II -28 s číslom 2107, ktoré „odpočíva“ vo 
vonkajšej expozícii VHM Piešťany, bolo vyrobené 22. 
mája 1956. Ešte v tom istom roku, dňa 26. júna lie
tadlo prevzali príslušníci 25. bombardovacieho plu
ku v Přerove. Lietadlo malo pridelené trupové číslo 
FC-02. Prvý let v rámci útvaru na ňom vykonal pilot 
Pecháček. V 60. rokoch minulého storočia bolo lieta
dlo odovzdané Výskumnému a skúšobnému stredis
ku (VZS) 031 Praha - Kbely a posledný let vykonal 
na ňom pilot Jíša dňa 10. septembra 1970. Pre velký 
záujem Vojenského historického ústavu v Bratisla
ve o obohatenie expozície vo VHM v Piešťanoch sa 
v roku 2015 exponát podarilo v rámci spolupráce zís
kať od Vojenského historického ústavu v Prahe for
mou výmeny.

R. Hattala

SÚBOR FOTOGRAFIE Z VÝSTAVBY PAMÄTNÍKA A VOJNOVÉHO 
CINTORÍNA 1. ČESKOSLOVENSKÉHO ARMÁDNEHO ZBORU 
V ZSSR NA DUKLE
Jednou z hlavných úloh Vojenského historického 
ústavu Bratislava je aj odborná starostlivosť o národ
nú kultúrnu pamiatku (NKP), ktorá je na základe 
uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 
24 zo dňa 27. februára 196 i v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu v registri nehnuteľných NKP za
písaná ako Dukelské bojisko. To sa skladá z viacerých 
pamiatkových objektov nachádzajúcich sa v širokom 
priestore medzi mestom Svidník a slovensko-poľ- 
ským hraničným priechodom Vyšný Komárnik - 
Barwinek. Jedným z týchto objektov je aj Pamätník 1. 
československého armádneho zboru (ČSAZ) v ZSSR 
s vojnovým cintorínom na Dukle (kataster obce Vyš
ný Komárnik). Myšlienka výstavby tohto pamätníka

sa zrodila už na jeseň v roku 1945, avšak silno zamí
novaný terén priamo na mieste stavby umožnil po
loženie základného kameňa až dňa 6. októbra 1947. 
Samotná výstavba pamätníka a vojnového cintorína 
následne prebiehala podľa architektonického návrhu 
Ing. arch. Jozefa Grusa (19.10.1893 - 19.3.1972) a aka
demického sochára Jana Adolfa Víteka (23.6.1899 - 
18.7.1950) až do septembra 1949. Samotný pamätník 
bol navrhnutý ako vysoký kamenný pylón (výška 
28 m) s pôdorysom v tvare písmena „V“, čo malo sym
bolizovať klin vrazený československými vojskami do 
nemeckej obrany na poľsko-československom pohra
ničí. Ako súčasť pamätníka bolo navrhnuté aj kolum- 
bárium s obradnou sieňou, ktorého portál bol vyzdo-



bený reliéfmi znázorňujúcimi výjavy z bojovej cesty 
1. ČSAZ v ZSSR z Buzuluku do Prahy. Ako materiál 
na stavbu bol použitý čadič z Krupiny a sivobiely ka
meň z Jeseníka na Morave. Pamätník bol spolu s voj
novým cintorínom napokon oficiálne otvorený dňa 2. 
októbra 1949 vtedajším ministrom školstva a osvety 
Zdenkom Nejedlým (10.2.1878 - 9.3.1962), ktoré
ho syn Vít (22.6.1912 - 2.1.1945) bol spolu s ďalšími 
564 príslušníkmi U ČSAZ v ZSSR pochovaný práve 
na tomto cintoríne. Slávnostného aktu sa zúčastnil aj 
vtedajší minister národnej obrany, armádny generál 
Ludvík Svoboda (25.11.1895 - 20.9.1979). V roku 
1974 bola kolonáda vedúca k pamätníku a vojnové
mu cintorínu doplnená o bronzové tabule, na kto
rých je vygravírovaných 1 265 mien príslušníkov 1. 
ČSAZ v ZSSR padlých počas Karpatsko-duklianskej 
operácie (KDO). Autormi tohto diela boli' Ing. arch. 
František Jesenko a akademický sochár František 
Patočka (20.6.1927 - 27.9.2002). V roku 1981 bol se
verný okraj cintorína doplnený o tzv. Aleju hrdinov 
znázorňujúcu v podobe búst siedmich sovietskych

a ôsmich československých vojakov a dôstojníkov, 
ktorí sa preslávili počas KDO. Na tvorbe jednotlivých 
búst sa podieľali akademický sochár a národný ume
lec Ján Kulich (31.12.1930 - 15.3.2015), ktorý vytvoril 
šesť z nich, ďalej akademický sochár a zaslúžilý ume
lec Arpád Račko (17.6.1930 - 2.1.2015), ktorý bol 
autorom podoby piatich hrdinov, potom akademický 
sochár Alexander Trizuliak (15.5.1921 - 15.10.1990), 
ktorý bol tvorcom troch búst, a napokon podobu 
jedného z hrdinov stvárnil aj akademický sochár La
dislav Berák (7.6.1938 - 15.8.2018).
Dňa 18. decembra 1980 sa do zbierok svidníckeho 
múzea podarilo na základe kúpy získať súbor 329 ku
sov fotografií, z ktorých časť (48 kusov) podrobnej
šie znázorňuje výstavbu Pamätníka 1. ČSAZ v ZSSR 
s vojnovým cintorínom na Dukle v rokoch 1948 - 
1949. Fotografie postupne zachytávajú pohľad na pô
vodný vojnový cintorín československých vojakov na 
Dukle (v súčasnosti je na tomto mieste vybudovaný 
Pomník ženistov), na maketu pylóna pamätníka, na 
jednotlivé etapy výstavby pylóna a vojnového cin-



torína, na výkopové práce pri budovaní samotného rín tesne po icli dokončení, a napokon aj na vedúcich 
cintorína, na výrobu jednotlivých náhrobných ka- pracovníkov, pod ktorých dohľadom celá výstavba 
meňov a na sochu československého vojaka pred jej prebiehala.
osadením na piedestál, na pamätník a vojnový cinto- R Holík

SOCHA „ČESKOSLOVENSKÝ VOJÁK 
[m. ART. PETER MESZÁROŠ)
Socha československého vojaka je vyrobená z bron
zu. Zobrazuje československého vojaka vo vojenskej 
rovnošate vzor 45 s prilbou v plnom poľnom výstro
ji, ktorý drží v ruke československú pušku vzor 24 
so vztýčeným bodákom. Vojak držiaci pušku v pra
vej ruke stojí vzpriamene v postoji „na poctu zbraň“ 
a vzdáva česť padlým spolubojovníkom.
Socha československého vojaka je umiestnená na 
Dukle pri 28-m vysokom pamätníku s vojnovým cin
torínom, kde našlo miesto svojho posledného odpo
činku 565 príslušníkov 1. československého armád
neho zboru v ZSSR, ktorí zahynuli počas bojov 
v rámci Karpatsko-duklianskej operácie. Bron
zová socha československého vojaka bola na pa
mätník nainštalovaná v máji 2015, a jedná sa 
o umeleckú kópiu pôvodnej prvej sochy čes 
koslovcnského vojaka, ktorá bola na Pamät
níku slávnostne odhalená 4. októbra 1949.
Prvá pôvodná socha bola dielom českého 
akademického sochára Jana Adolfa Vítka 
a rovnako znázorňovala českosloven
ského vojaka vzdávajúceho hold pad
lým spolubojovníkom. V 50. rokoch
minulého storočia bola táto socha 
komunistickým režimom odstrá
nená a celá zničená. Na určitý 
čas ju v roku 1954 nahradilo 
súsošie od akademického so 
chára prof. Josefa Malejov- 
ského, ktoré znázorňovalo 
slovenské dievča, ktoré 
v prítomnosti prís 
lušníka českosloven
ského armádneho 
zboru odovzdáva 
kyticu kvetov ako

prejav vďaky sovietskemu vojakovi. Toto súsošie bolo 
v roku 1964 nahradené bronzovým súsoším s ná
zvom Žalujem, ktoré znázorňovalo ženu - matku, 
ktorá ďakuje sovietskemu vojakovi za oslobodenie. 
Umelecké dielo pochádzajúce z tvorby akademic
kého sochára Jána Kulicha sa na pamätníku nachá
dzalo až do roku 2014. Pri príležitosti 70. výročia 
Karpatsko-duklianskej operácie v roku 2014 bol na 
pamätníku 1. československého armádneho zboru na 

Dukle ako štvrtý v poradí umiestnený dočas
ný epoxidový model, ktorý v máji 

2015 nahradil bronzový odliatok 
sochy československého vojaka, 

ktorý sa tam nachádza dodnes. 
Autorom bronzového odliat

ku je akademický sochár 
Mgr. art. Peter Meszároš.

a epoxi- 
sochy čes

koslovenského voja
ka boli umiestnené 

vo vstupnej hale 
Vyhliadkovej 
veže na Dukle. 

L. Vrabľová



SOCHA JlEK Z HORIACEJ OBCE" 
(AKADEMICKY SOCHÁR FRANTIŠEK GIBALA)
Umelecké dielo Útek z horiacej obce je vyrobené zo 
sadry a znázorňuje matku s dieťaťom sediacim na jej 
pleciach ako utekajú pred plameňmi z rodnej dedi
ny - Zlatej Bane. Socha matky je umiestnená na pod
stavci, na ktorom je uvedené meno autora Františka 
Gibalu a názov umeleckého diela Útek z horiacej obce. 
Vtedajšie Dukelské múzeum vo Svidníku nadobudlo 
predmetnú sochu do svojho zbierkového fondu da
rom dňa 22. októbra 1984 od Krajského úradu štát
nej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 
v Prešove. V súčasnosti je socha umiest
nená v Múzeu Tokajíckej tragédie 
v Tokajíku. Identická bronzová 
socha je inštalovaná aj na pamät
níku nachádzajúcom sa uprostred 
obce Zlatá Baňa, ktorý pripomína 
hrdinstvo obyvateľstva počas ťaž
kých vojnových časov. Autorom 
oboch sôch je slovenský sochár 
František Gibala, absolvent 
Akadémie výtvarných ume
ní v Prahe. Už počas štúdia 
na akadémii vytvoril nie
koľko pozoruhodných diel, 
získal aj I. cenu AVU.
Absolvoval 2-týždňový 
študijný pobyt v Paríži 
a po jeho návrate pôso
bil určitý čas ako pedagóg 
v Prešove, neskôr sa presťahoval do 
Bratislavy, kde pôsobil ako samo
statný umelec. Prvé obdobie jeho 
tvorby bolo zamerané na portréty.
Úspech mal i v monumentálnej 
tvorbe, menej známy bol me- 
dailérstvom. František Gibala sa 
so svojimi prácami zúčastnil 
na stovkách reprezentačných 
výstav nielen v našej republi
ke, ale aj v rôznych európ
skych krajinách a v USA.
V roku 1972 získal titul

„Zaslúžilý umelec“ a bol o ňom nakrútený televízny 
film. Zomrel 8. septembra 1987 v Bratislave.
Obec Zlatá Baňa v okrese Prešov vznikla spojením 
niekoľkých menších osád baníkov, uhliarov a drevo
rubačov. Obec sa pokúšala o ťažbu zlata, avšak po ne
úspešných pokusoch prešla na ťažbu keramickej hliny 

na výrobu kachieľ, ktoré boli známe 
v celom Rakúsko-Uhorsku. Po za

stavení ťažby keramickej hliny 
sa obyvateľstvo začalo zaobe
rať lesným hospodárstvom, 

neskôr ťažbou antimónu, či 
drahého opálu. Ťažké obdobie 
prežila obec a jej občania počas 
2. svetovej vojny, keď v dôsled
ku aktívneho zapájania sa jej 
obyvateľov do protifašistického 

odboja bola obec vypálená. Zla
tá Baňa sa nachádza v pohorí Slánských 

vrchov, kde počas 2. svetovej vojny pôso
bila najmä partizánska jednotka Čapajev. 

Obyvatelia obce partizánom poskytovali 
nielen potrebné informácie o pohybe Nemcov, 
ale keďže sa tu chovalo veľa dobytka, obec slú

žila ako zásobovacia a stravovacia základňa. 
Preto sa 8. septembra 1944 Zlatá Baňa stala 

aktom pomsty nemeckých fašistov, ktorí 
pobrali všetky zásoby, pozabíjali do

bytok a následne celú obec vypálili. 
Dedina zhorela do tla, ostal stáť iba 
jediný rodinný dom, ktorý slúžil 

ako nemecká základňa. Šťastie 
v nešťastí mala väčšina obyva
teľov, ktorí stihli ujsť do okoli

tých hôr, dvoch zastrelili 
a šiestich odviedli na 
nútené práce. Obyva

telia vypálenej obce na
šli útočisko v neďalekom 

lese a okolitých dedinách, 
kde mnohí prečkali až do 
19. januára, keď sovietske



jednotky oslobodili obec. Po návrate do vypálenej 
dediny sa jej obyvatelia ťažko a dlho spamätávali, ke
ďže celá obec ľahla popolom, do tla zhoreli, nielen ich 
domy, stromy, ale aj celé hospodárstva. Zlatobančania 
tak prišli o všetko, nemali čo jesť ani strechu nad hla
vou. Ľudia bývali na zhoreniskách svojich domčekov,

žili v pivniciach a stavali si provizórne prístrešia. Po
stupom času sa začali v obci opäť stavať domy a obec 
sa pomaly dvíhala z popola. Za neľahké vojnové časy 
bola obec vyznamenaná Radom Červenej hviezdy 
a Dukelskou pamätnou medailou.

Ĺ. Vrabľová

POĽNÁ KUCHYŇA PK 26K
Medzi charakteristickú súčasť poľného proviantného 
vybavenia patrí poľná kuchyňa. Pod týmto pojmom si 
najčastejšie predstavujeme mobilný krb s varnicami 
v podobe voza, prívesného vozíka alebo samostatné
ho automobilu. Prvé poľné kuchyne ťahané konským 
záprahom sa v Európe objavujú začiatkom 19. storo
čia počas napoleonských vojen. Pojem poľná kuchy
ňa (ako vojenská výdajňa) sa po prvý raz spomína 
vo Francúzsku v roku 1796. V Severnej Amerike sa 
proviantně vozy ťahané koňmi - takzvané Chuckwa- 
gons spomínajú trošku neskôr - v období po občian
skej vojne v roku 1866. V podobe jednonápravových 
prívesov - ako si ich množstvo ľudí dodnes pamätá, 
sa začali vo veľkom využívať počas I., následne 2. sve
tovej vojny. Nachádzali sa vo výbave armád všetkých 
mocností a postupom rokov sa ich koncept zdoko
naľoval.
Po 2. svetovej vojne sa na území Československa 
používalo veľké množstvo koristnej techniky, a teda 
rovnako zmes proviantného vybavenia nemeckých 
vojsk. V polovici 40. rokov 20. storočia bola zavede
ná do výzbroje na krátky čas československá poľná 
kuchyňa PK 24. Na prelome 40. a 50. rokov sa obja
vila kuchyňa PK 26 a PK 26H. Verzia „H“ sa od
lišovala v tom, že okrem tuhého paliva 
bolo možné používať aj tekuté palivo.
Poľná kuchyňa PK 26H je súpravou 
proviantnej techniky pre jednotky 
od 50 do 150 osôb. Súprava PK 
pri rozvinutí v poli dovoľuje prípravu 
pokrmov, nápojov a tepelné spracova
nie potravín 
varením, 
d u s e - 
ním, smažením. Zá
klad kuchyne tvorí

kozub upevnený na jednonápravovom podvozku 
s tromi 75-1 jednoplášťôvými kotlami z nerezovej oce
le a štyri nádoby na vodu s príslušenstvom, určené na 
prípravu stravy. Do výbavy zaraďujeme aj ďalší spot
rebný materiál. PK 26H je možné využiť na prípravu 
jednoduchej teplej stravy za presunu a pri preprave 
po železnici. Dovoľuje výdaj teplej a studenej stravy, 
úschovu a prísun teplej stravy odlúčeným stravova
cím skupinám do 2 hodín po ukončení jej prípravy 
a na vytvorenie pohyblivých zásob pitnej vody, jej 
prípravy a skladovania na 72 hodín. Používa sa pri 
stravovaní v poli, len výnimočne môže byť použitá 
v mierovej posádke. Kuchyňu obsluhuje hospodárske 
družstvo prevádzkových a iných menších jednotiek.

Preváža sa v závese za nákladným automobilom. 
Prívesné rameno bez nadstavca je možné pri

pojiť za vozidlo Praga V3S, so špeciálnym 
nadstavcom je možné kuchyňu zapojiť za 

sovietske nákladné vozidlá ZIL. Ved
ľajšie súčasti súpravy sa prevážajú na 

ploche nákladného 
automobilu, na ktorej 

•ajú približne 
1,8 m2. Medzi



ostatné príslušenstvo na prípravu stravy patria: deb
na na koreniny, debna na kuchynské náčinie, 20-1 
hrniec z nerezovej ocele s pokrievkou, 13 kusov 
termosiek a mrazuvzdorný zásobník na 800 1 vody. 
Medzi prevádzkové súčasti súpravy ďalej patria: ko
mínové nadstavce, skladacia tyč na vyberanie kotlov 
a univerzálny stanový prístrešok.
Zbierkový predmet PK 26H - výrobné číslo 539, rok 
výroby 1951 bol zaradený do zbierok VHM Piešťany 
v roku 2001 na základe zmluvy č. 21/705 o bezod

platnom prevode majetku štátu. Predošlým používa
teľom bol vojenský útvar VÚ 6780 Nitra. Výrobcom 
tejto poľnej kuchyne bol závod Agrostroj Prostějov. 
Príslušenstvo k súprave dodali podniky ako MEVA, 
MARS a podobne. Poľné kuchyne používala bývalá 
ČSĽA prakticky do konca 90. rokov 20. storočia. Veľ
ké množstvo vyradených PK 26H našlo uplatnenie 
v rôznych civilných organizáciách a združeniach.

J. Váry

TARÄSNIGA 21

V povojnovom Československu bola v prie
behu roka 1950 do armády zavedená proti
tanková zbraň kalibru 82 mm pod názvom 
„tarasnica vzor 49“. Na rozdiel od pancierovky 
mala väčší výkon, čo sa odzrkadlilo i na rozmeroch 
a hmotnosti. Ďalším zdokonalením prešla na základe 
skúšok v ZSSR a sériová výroba sa začala pod označe
ním T 21 podľa nového, avšak krátkotrvajúceho sys
tému označovania materiálu na prelome 50. rokov 20. 
storočia. Na rozdiel od pancierovky 27 zabezpečovala 
dostatočne presnú střelbu na pevné ciele do vzdiale
nosti 600 m a na pohyblivé ciele do vzdialenosti 300 
m. Celkový dostrel zbrane predstavoval 2 800 m. Výro
bu nábojov do tarasnice 21 zabezpečoval podnik ZVS 
Dubnica nad Váhom a laboráciu nábojov vykonával 
závod Považské strojárne Klementa Gottwalda v Po
važskej Bystrici. V danej dobe predstavovala jednodu
chú veľmi pohyblivú zbraň s hmotnosťou približne 20 
kg. Z celkového hľadiska jej účinnosti ju bolo možné 
preto považovať za pomerne ľahkú zbraň bez spätné
ho rázu, určenú, okrem iného, hlavne pre boj s tank- 
mi a obrnenými vozidlami. V prvej polovici 50. rokov 
20. storočia (tesne po zavedení zbrane) sa objavovali 
snahy využiť novozavedenú tarasnicu 21 k střelbám 
proti vzdušným cieľom. Na využitie pre protilietad
lovú polohu bol zvolený podstavec 7,62-mm ťažkého 
guľometu Gorjunov. Na Slovensku v priestoroch strel
nice v Hlbokom zamestnanci n. p. Konstrukta Brno,

n. p. Konstrukta Praha 
a Zbrojovky Vsetín vyko

nali v dňoch 9. a 10. júna 1955 skúšky střelby tarasnice 
21 proti vzdušným cieľom. Úlohou bolo zistiť vplyv 
na bezpečnosť obsluhy pri streľbe s veľkým námerom. 
Ďalším účelom skúšok bolo zistiť aj pravdepodobnosť 
zásahu cieľa, pričom ako terče boli zvolené meteoro
logické balóny naplnené vodíkom s priemerom 60 
- 75 cm. Nízke percento zásahov však nepresvedčilo 
skúšobnú komisiu o rozšírení použitia zbrane proti 
vzdušným cieľom. S tarasnicou 21 sa v rokoch 1953 - 
1954 skúšalo aj využitie v letectve. Skúšky prebiehali 
na leteckej strelnici v Malackách od 24. augusta do 29. 
septembra 1953. Tarasnica sa dostala pravdepodobne 
iba k pozemnej časti skúšok, počas ktorých sa však 
neosvedčila. Do výzbroje ČSĽA bola organizačne za
členená na stupni pluk, prápor. Vo výzbroji pozemné
ho vojska sa nachádzala ešte začiatkom 70. rokov 20. 
storočia. V neskoršom období zostala iba ako súčasť 
lafetovanej výzbroje vozidiel OT-62 a OT-65.
Dostala sa aj do výzbroje československých jednotiek 
Ministerstva vnútra a Ľudových milícií. Výroba pre
biehala v rokoch 1951 - 1954 vo Vsetíne, kde vzniklo 
približne 5 150 kusov a do roku 1969 bolo vyvezených



približne 2 500 kusov. V súčasnosti tarasnica 21 tvorí aj deme a aj preto sa takýto predmet pri výstavách teší
súčasť zbierok Vojenského historického múzea v Pieš- značnému obdivu návštevníkov.
ťanoch. Dochovaných exemplárov dnes už veľa nenáj- T. Hanich

SOVIETSKY STREDNÝ DELOSTRELECKÝ ÍAHÄČ AT-S 712
Exponát je spolu s pripojenou 152-mm kanónovou 
húfnicou vzor 37 umiestnený v Parku bojovej tech
niky, ktorý sa nachádza v blízkosti budovy Vojenské
ho historického múzea vo Svidníku. Toto špeciálne 
vozidlo s továrenským označením 712 bolo určené 
na prepravu vlečného ťažkého delostrelectva a rôz
nych zbraňových systémov, predovšetkým v ťažkých 
terénnych podmienkach, s možnosťou vliecť náklad 
až o hmotnosti od 8 do 14 ton. Okrem toho sa vyu
žívalo aj na prepravu nákladu o hmotnosti do 3 ton 
(posádka, zbrane, munícia a ďalšie rôzne vybave
nie). Taktiež sa mohlo v nevyhnutných prípadoch 
použiť na vyslobodzovanie bojovej techniky, ako 
aj na evakuáciu poškodenej bojovej techniky. Už 
počas 2. svetovej vojny používala Červená armáda 
napríklad ľahký delostrelecký ťahač Ja-12, ako aj 
stredný delostrelecký ťahač Komintern. Po vojne 
však vznikla v Sovietskej armáde potreba stredných 
delostreleckých ťahačov na technicky vyššej úrovni, 
s prihliadnutím na požiadavky samotných delostrel
cov, ktoré vyplývali predovšetkým z bohatých bojo

vých skúseností.
Práce na novom vozidle pod označením „712“ sa na
plno rozbehli v polovici roka 1948 pod vedením V. 
I. Duranovskeho a jeho zástupcu M. G. Pereľmana, 
pod organizačným dohľadom hlavného konštrukté
ra závodu M. F. Balzhina. Na jeho vývoji sa podieľali 
aj N. I. Voloshin, M. N. Izhevskyi, Y. G. Nartov a Y. 
P. Samatov. Na jar roku 1953 bol oficiálne zaradený 
do výzbroje sovietskej armády ako stredný delostre
lecký ťahač AT-S. Vyrábal sa v závode v Čeľabinsku 
a neskôr v Kurganskom závode, kde bol sériovo pro
dukovaný do roku 1962, kedy ho začal vo výzbroji 
sovietskej armády postupne od začiatku 60. rokov 
20. storočia nahrádzať modernejší ATS-59. AT-S 712 
sa vďaka svojim kvalitám stal v priebehu 50. - 60. 
rokov 20. storočia hlavným ťažným prostriedkom 
sovietskej armády, kde predstavoval tzv. prvú po
vojnovú generáciu zariadení tohto typu. Tieto po
tom úspešne slúžili v delostreleckých jednotkách po 
boku modernejších ťahačových vozidiel až do konca 
70. rokov, pričom posledný z nich bol z ruskej armá

dy oficiálne vyradený až v roku 1998. 
V Československej ľudovej ar- 

AT-S ako hlavná 
ťažná sila delostreleckých 

jednotiek od konca 
50. rokov do



konca 60. rokov 20. storočia, keď ho postupne na
hrádzal modernejší ATS-59G. Ťahače AT-S si vďaka 
svojim výborným manévrovacím a trakčným schop
nostiam v ťažkom teréne a v ťažkých poveternost
ných podmienkach našli uplatnenie aj vo výzbroji 
armád Egypta (kde sa dokázali bez väčších problé
mov prispôsobiť na pohyb v pieskovom teréne a vo

výrazne prašnom prostredí), Vietnamu (kde svojou 
priechodnosťou dokázali prekonávať výrazne roz
bahnený terén v období monzúnov) a Fínska (kde sa 
uplatnili najmä vďaka ich priechodnosti v hlbokom 
snehu a tiež ich schopnosti pracovať bez väčších 
problémov aj v krutých zimných podmienkach).

G. Blaško

9-MM SOVIETSKA ARMÁDNA PIŠTOĽ MAKAROV PM
Po skončení 2. svetovej vojny bola hl 
nou krátkou palnou zbraňou soviets] 
armády robustná a mimoriadne spola 
livá pištoľTT-33 používajúca náboje ľ 
libru 7,62 x 25 mm Tokarev. Avšak pr 
ve tento náboj sa v priebehu vojny si 
jej najväčším problémom, keďže aj n 
priek vysokej počiatočnej energii ma 
jeho strela slabší zastavovací účine 
spôsobený tým, že nepriateľa taknn 
vždy doslova prestrelila, no väčšín 
svojej energie mu nestihla odovzdá 
Náboj 7,62 x 25 mm Tokarev tak pod 
ľa predstaviteľov sovietskej armád; 
nebol pre armádnu pištoľ práve naj
vhodnejší. Z tohto dôvodu bol krátko 
po skončení vojny vypísaný konkurz 
na novú pištoľ pre potreby armády, 
pričom hlavnou podmienkou bolo, 
aby to bola konštrukcia používajúca 
slabší náboj, buď kalibru 7,62 mm, 
alebo kalibru 9 mm, ktorá by bola 
navyše menšia a ľahšia než TT-33.
Spomedzi všetkých zbraní, s kto
rými sa ich konštruktéri zúčastni
li konkurzu, vyšla ako najlepšia tá, 
ktorú prezentoval Nikolaj Fjodoro- 
vič Makarov (1914 - 1988). Ten komisii predložil 
jednoduchú a kompaktnú zbraň, pri ktorej skon
štruovaní sa inšpiroval nemeckou medzivojnovou 
policajnou pištoľou Walther PP, a vytvoril tak po
loautomatickú pištoľ, ktorej veľkosť a hmotnosť boli 
výrazne menšie ako pri TT-33. Pištoľ bola tvorená 
iba 26 súčiastkami, mala dynamicky neuzamykateľ- 
ný záver, pevnú pochromovaní! hlaveň so štvordráž-

kovým vývrtom, ktorá slúžila ako vodiaca tyč pre 
zosilnenú vratnú pružinu brzdiacu spätný náraz 
a dvojčinný spúšťový mechanizmus. Nabíjaná bola 
pomocou zásobníka s kapacitou osem nábojov ka
libru 9x18 mm Makarov (nový náboj s priemerom 
strely 9,27 mm, vyvinutý v roku 1946 konštrukté
rom Borisom V. Seminom). Táto zbraň bola v roku 
1951 zavedená do výzbroje sovietskej armády pod



označením PM (Pistoljet Makarova - index GAU: 
56-A-125) a stala sa štandardnou pištoľou používa
nou dôstojníkmi a posádkami lodí, ponoriek, lie
tadiel a vrtuľníkov. Rozšírená bola, samozrejme, aj 
v štátoch patriacich do Varšavskej zmluvy. Okrem 
svojej jednoduchosti a spoľahlivosti, sa táto pištoľ 
vyznačovala predovšetkým mimoriadne kvalitným 
spracovaním, keďže takmer všetky jej súčiastky sa 
vyrábali frézovaním a sústružením, a veľkou odol
nosťou v náročných podmienkach (pištoľ nema
la napr. problém podávať náboje pokryté pieskom 
a bola schopná strieľať aj potom, čo bola ponorená 
do bahna). Pre potreby sovietskej armády bola táto 
zbraň sériovo vyrábaná od roku 1951 v zbrojovkách 
v Tule a Iževsku, pričom v Iževsku prebieha jej vý

roba s menšími úpravami (pod označením 
Baikal 442) dodnes, a to najmä pre potre
by civilného trhu. Pištoľ PM sa ešte dodnes 
nachádza vo výzbroji väčšiny armád kra
jín bývalého ZSSR a krajín tzv. tretieho 
sveta (hlavne Sýria), pričom okrem toho

vzniklo aj množstvo jej kópií, ako napr. v Číne pištoľ 
Typ 59, v NDR pištoľ M, v Poľsku pištoľ P-64, v Ju
hoslávii pištoľ M-67 a napokon v samotnom Rusku 
vznikla aj jej modernizovaná verzia s dvojradovým 
zásobníkom s kapacitou 12 nábojov pod označením 
PMM.
Pištoľ znázornená na obrázku bola vyrobená v Ižev- 
sku pod sériovým číslom BP 536. V roku 1954 bola 
ministerstvom obrany ZSSR pri príležitosti osláv 
10. výročia Karpatsko-duklianskej operácie v de
koratívnej kazete venovaná vtedajšiemu prvému 
námestníkovi ministra národnej obrany Českoslo
venskej republiky generálplukovníkovi Bohumíro
vi Lomskému (pôvodným menom Bohumír Lenc, 
22.4.1914 - 18.6.1982). Do zbierok vojenského mú
zea vo Svidníku bola táto pištoľ (dovedna evidova
né iba dva kusy) spolu s ďalšími osobnými vecami 
Bohumíra Romského prijatá na základe Darovacej 
listiny č. 1/83 zo dňa 3. mája 1983 od jeho manželky 
Márie Lomskej, rod. Findejsovej (16.3.1920 - ).

P. Holík

130-MM rotačný náboj do 
130-MM RAKOMETU VZOR 51
Raketomet vzor 51 je delostrelecká, 
32-hlavňová reaktívna zbraň, bez 
spätného rázu a záklzu pri streľbe, 
ktorá je namontovaná na podvozku 
automobilu PRAGA V3S a určená na 
hromadné palby na väčšie priestory, 
na umlčanie a ničenie živej sily protiv
níka, na ničenie postavení protivníka 
a jeho palebných prostriedkov, ako aj 
na borenie zákopov a poľných opev
není. Pri streľbe z raketometu sa od 
roku 1951 používal jednotný raketový 
náboj trieštivý 130-JRRO-RM51 a od 
roku 1959 jednotný raketový náboj 
trieštivo-trhavý 130-JRROF-RM51. 
Okrem uvedených druhov streliva sa 
na výučbu pre výcvik obsluhy v nabí
janí a vybíjaní u raketometných batérií 
a oddielov využívali 130-mm jednot

né rotačné raketové náboje trieštivé školné (130-JR- 
RO-Šk-RM-51) a 130-mm jednotné rotačné raketové 
trieštivo-lrhavé školné (130-JRROF-Šk-RM-51). Jed
notlivé časti sú zhodné tvarom, hmotnosťou s časťami 
ostrého náboja. Namiesto trhaviny je náboj vyplnený 
indiferentnou hmotou a má náhradný zapaľovač. Pre 
cvičnú střelbu a balistické streľby sa využíva 130-mm 
jednotný rotačný raketový náboj trieštivý náhradný 
(130 -JRRO-Nh-RM- 51), ktorý má rovnaký tvar 
a konštrukciu ako ostrý náboj, s náhradným zapaľo
vačom a indiferentnou hmotou.
Vývoj náboja sa začal koncom 40. rokov 20. storočia 
v Techrticko-konštrukčnom oddelení (TKO) Tren
čín a bol ukončený začiatkom 50. rokov v Konštruk- 
te Trenčín. Riešitelia obhajovali dve koncepcie sta
bilizácie strely počas letu, a to stabilizačné krídelka 
alebo rotáciu strely. Presadil sa rotačný spôsob stabi
lizácie. Výsledkom skúšok bolo progresívne riešenie 
raketového náboja, ktoré spočívalo v tom, že pre vý-
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tok plynov mal náboj trysky sklonené v tvare skrut- 
kovnice. Sklonené trysky udeľovali raketnici rotáciu, 
ktorá ju pri lete stabilizovala.
Náboj sa skladá z dvoch častí: granátovej a hnacej. 
Na hlavovej časti granátu je zaskrutkovaný zapa
ľovač nz 60v, ktorý je nárazový, hlavový, okamži
tý, s maskovou istotou asi 65 m, nezaisteného typu 
alebo zapaľovač nz 62v, ktorý je nárazový, hlavový, 
okamžitý, s nastaviteľným oneskorením, s maskovou 
istotou asi 65 m, nezaisteného typu. Telo granátu je 
zadným závitom naskrutkované na valcovej hnacej 
časti ukončenej výstupnými tryskami a zaistené jam
kami proti vyskrutkovaniu. Telo granátu je naplnené 
trhacou náplňou (liatym tritolom) a v hornej časti 
sú zaliate parafínom dva valčeky lisovaného tritolu, 
ktoré tvoria zosilňovaciu náplň. Hnacia časť náboja 
sa skladá zo spaľovacej komory, v ktorej je uložená 
hnacia náplň z diglykolového trubicového prachu - 
4 trubice prachu. Do zadnej časti spaľovacej komory 
je zaskrutkované tryskové dno, v ktorom sa nachá
dza 8 trysiek sklonených pod uhlom 14°. V dutine 
tryskového dna je nalisované puzdro zažihovača 
a zaskrutkovaná zážihová skrutka. Náboje majú 
rovnakú počiatočnú rýchlosť 410 m/s, štartovaciu 
hmotnosť 24,2 kg a váhu hlavice 7,5 kg. Po vystre

lení náboja z raketometu náboj dosiahne potrebný 
počet otáčok (okolo 16 OOOot./min.), ktoré sú nutné 
na stabilizáciu raketového granátu. Strely sú sklado
vané v prepravných obaloch po dva kusy s hmotnos
ťou asi 55 kg. Samotné raketomety sa sériovo vyrábali 
v Závode 9. mája v Trenčíne a potom v Závodoch 
К. V. Vorošilova v Dubnici nad Váhom.
Od roku 1959 tvorili raketomety vzor 51 základ 
výzbroje raketometných oddielov motostre- 
leckých a tankových divízií, od roku 1961 
tiež raketometných batérií motostreleckých 
plukov a od roku 1967 raketometných čiat 
motostreleckých práporov. Od konca 70. ro
kov 20. storočia boli raketomety vo výzbroji 
raketometných oddielov tankových plukov 
a raketometných batérií motostreleckých 
plukov. Začiatkom 90. rokov 20. storočia sa 
začalo s ich vyraďovaním z výzbroje armá
dy. Po roku 1993 časť raketometov prevza
la v rámci delenia bývalej československej 
armády aj Armáda SR, ktorá ich postupne 
na základe zmluvy o Konvenčných ozbroje
ných silách v Európe zlikvidovala.

P. Kadlec

7,62-MM SÄMOHÄBÚACIA PUŠKA VZOR 52
V prvej polovici 50. rokov 20. storočia zostala hlav
nou zbraňou jednotlivca aj naďalej puška. Okrem 
opakovacej pušky vzor 24 sa často vyskytovala puš
ka vzor 98/44. Na scéne sa však objavila aj samona- 
bíjacia puška vzor 52, ktorá dotvárala jadro výzbroje 
pozemného vojska. Samočinné nabíjanie novej čes
koslovenskej pušky na náboj stredného balistického 
výkonu malo za následok skrátenie času na vystrele
nie mierenej rany, čo predstavovalo zvýšenie paleb
ného výkonu. Časť výroby prebiehala v Považských 
strojárňach, kam bola v prvej polovici roka 1951 odo
vzdaná technická dokumentácia. Tento krok ovplyv
nila najmä skutočnosť, že podnik vyrábal nemecké 
opakovacie pušky vzor 98 počas vojny. Technické 
vybavenie a počet odborných pracovníkov na uve
dený druh výroby v tom čase už nezodpovedal po
žadovanej úlohe. Začiatok sériovej výroby sprevádza

lo množstvo nedostatkov, ktoré boli 
dôsledkom časového tlaku. Napriek 
tomu zbraň nakoniec prešla rôznymi 
druhmi náročných skúšok. Na výrobu 
súčiastok boli použité kovové odliatky 
z niekoľkých hromád, ktoré ležali na 
dvore zbrojného závodu už dlhší čas. 
Drevo pažby pochádzalo z brezových há
jov Ukrajiny. Z každej série bola vy
braná jedna zbraň určená na skúšku 
životnosti. Aby sa zistilo, či bude 
puška vojakovi dobre slúžiť, skúšali 
ju aj v náročných meteorologic
kých, prevádzkových i bojových 
podmienkach. Pri skúškach sa 
strieľalo pod prudkou sprchou 
či v mrakoch prachu. Aj keď



piesočná búrka bola v Československu zvláštnosťou, 
spoľahlivosť pušky sa skúšala aj pri takých podmien
kach. Strieľalo sa aj v komore pri teplote -50 °C alebo 
ju niekoľko hodín hriali v elektrickej peci na teplo
tu prevyšujúcu podmienky na Sahaře. Pri ďalších 
skúškach hádzali zbraň z idúceho auta, máčali ju 
v blate a dokonca ju hodili zo 40-metrovej skaly a puš
ka musela zostať schopná střelby. Pracovníci továrne 
určení na zastreľovanie zbraní pri skúškach životnosti 
strieľali cez deň i v noci, pričom testované kusy mu
seli vydržať desaťtisíce nábojov. Kvalitu bodáka skú
šali najlepší šermiari, čo sa odohrávalo v období, keď 
fungovala v Československu okrem výcviku aj známa 
športová disciplína „šerm bodákom“. Po roku 1955 
sa objavili verzie samonabíjacej pušky vzor 52 s mož
nosťou nasadenia infračerveného zameriavača NSP 2 
s dosahom približne 200 m. Začiatočné problémy so 
strelivom odstraňovali v Považskej Bystrici v období 
rokov 1954 - 1956. Nový náboj vzor 52 bol však po

vstupe Československa do spoločenstva Varšavskej 
zmluvy v rámci unifikácie zamietnutý. Pod týmto tla
kom sa mali meniť aj plány výroby, kedy sa od roku 
1958 mala vyrábať namiesto pušky vzor 52 puška SKS 
Simonov. Od jej výroby sa však v rámci úsporných 
opatrení v roku 1957 upustilo a prešlo sa k unifiká
cii existujúcej československej pušky na požadované 
strelivo. Prechod na nový sovietsky náboj vzor 43 si 
vyžiadal určité zmeny v konštrukcii samonabíjacej 
pušky vzor 52, čím vznikla modernizovaná verzia pod 
označením vzor 52/57. Vzhľadom na prípravu výro
by novej kategórie pechotnej zbrane, známej ako vzor 
58, sa výroba samonabíjacích pušiek 52/57 definitív
ne ukončila v roku 1958. Príchod československého 
„samopalu“ vz. 58 mal za následok zlúčenie funkcie 
samonabíjacej pušky a zbrane strieľajúcej dávkou ako 
samopalu, čo malo za následok systematické vytlače
nie pušky z výzbroje bojových útvarov.

T. Hattich

PANCIEROV KA 27
Jedná sa o zbraň bez spätného rázu s hladkým vývr- 
tom hlavne kalibru 45 mm. Do výzbroje bola zavede
ná v roku 1952. V čase svojho vzniku bola pancierov- 
ka 27 určená pre boj s tankini a obrnenými vozidlami 
všetkých druhov. Zároveň ju bolo možné použiť aj 
pri strelbe na strieľne pevnôstok (palebných zrubov), 
strieľne v opevnených budovách a vo výnimočných 
prípadoch aj pri strelbe na živé ciele, napr. pri odráža
ní steče, ktorou je jednotka priamo ohrozená. Náboj 
sa odpaľoval elektrickým prúdom vybudeným v elek
tromagnetickom indukčnom zariadení spúšťadla. 
Po odpálení zostala hlava strely spojená s hliníko
vým driekom, ktoré ako celok tvorili spolu strelu. Na 
střelbu sa využíval reaktívny účinok plynov zvýšený 
použitím oceľového piesku ako protiváhy, ktorý 
unikajúce plyny unášali spolu 
s úlomkami bakelitovej náboj- 
ky do kužeľovitého priestoru 
za zbraň. Preto

ohrozený priestor za zbraňou predstavoval vzdia
lenosť 40 m. Použitie zbrane v praxi ukázalo, že po 
výbuchu strely v cieli odletel v niektorých prípa
doch hliníkový driek do vzdialenosti 200 m smerom 
k strelcovi. Avšak jeho let býval pomalý a bolo možné 
sa mu ľahko vyhnúť. Obsluha musela preto pri strelbe 
mimo krytu sledovať aj spätný let drieku. V zostave 
spomenutého indukčného zariadenia spúš
ťadla, kotva nebola pevne zaistená proti po 
hybu, pretože bola držaná iba mag

netickou



veľmi silnom náraze s nabitou zbraňou o zem mohlo 
dôjsť k odtrhnutiu kotvy od pólových nadstavcov 
a následnému vzniku prúdu, čo mohlo spôsobiť od
pálenie strely. Obsluha si musela byť uvedenej sku
točnosti vedomá, aj keď takýto prípad mohol nastať 
len za veľmi nepriaznivých a nepravdepodobných 
podmienok. Do pancierovky 27 boli určené náboje: 
Náboj Nb-P27, cvičný náboj Nb-Cv-P27 a školský 
náboj Nb-Šk-P27. Stabilizácia nadkalibernej stre
ly (45/112 mm) bola počas letu zabezpečená čelnou 
plochou končiacou ostrou hranou, vhodne umiest
neným ťažiskom a hliníkovým driekom. Trhavinu 
pre náboj Nb-P27 tvorila zmes tritolu a hexogenu. 
V roku 1951 sa výroba začala v Zbrojovke Vsetín 
a dovedna bolo do roku 1955 vyrobených približne 
30 600 kusov. Výrobu nábojov do pancierovky P 27 
zabezpečoval podnik ZVS Dubnica nad Váhom a la- 
boráciu nábojov vykonával závod Považské strojár
ne Klementa Gottwalda v Považskej Bystrici. V roku 
1958 došlo k časovo obmedzenému zákazu střelby po 
niekolkých ťažkých zraneniach strelca, pretože spo
ľahlivosť zbrane bola poznačená výberom materiálu 
hlavne. Vytriedené a vybrané najlepšie kusy boli zo
silnené a modernizované. Pri tom sa vyrobilo približ

ne 5 000 nových kusov označovaných ako P27A. Ne
predvídateľné vlastnosti však pretrvávali aj u nových 
typov. V 60. rokoch 20. storočia sa pancGrovky 27 
používali aj pri ťažbe polymetalických rúd v Zlatých 
Horách na uvoľňovanie klenieb v ťažko prístupných 
miestach. Pri šikmom dopade strely však nezriedka 
dochádzalo k zlyhaniu zapaľovača a z tohto dôvodu 
sa od uvedeného postupu pri trhacích prácach upus
tilo. Aj napriek rizikovej spoľahlivosti zbrane, malé
mu účinnému dostrelu, nedostatočnej priebojnosti, 
krehkosti bakelitovej nábojky pri bežnom používaní 
a značnej hmotnosti zbrane tvorila výzbroj ČSĽA do 
polovice 60. rokov, kedy ju nahradila sovietska RPG- 
7 dovážaná z Bulharska. V prvej polovici 50. rokov 
20. storočia nakupovali socialistické štáty zbraň pria
mo z výroby a neskôr boli exportované prevažne do 
krajín tretieho sveta. Do roku 1969 bolo vyvezených 
približne 10 000 kusov. V súčasnosti existuje už nízky 
počet dochovaných exemplárov. V zbierke Vojenské
ho historického múzea v Piešťanoch sa nachádza aj 
pôvodná verzia, upravená zosilnená verzia a aj novšia 
verzia. Na fotografii sa nachádza predmet prijatý do 
zbierky v roku 1999.

T. Hanich

BOJOVÁ ZÁSTAVA SPOJOVACIEHO UČILIŠÍÄ
NAD VAHOMV NOVOM

Jednou z charakteristických črt vývoja organi
začnej štruktúry a dislokačnej zostavy 

povojnovej armády patrilo aj postup
né zvyšovanie počtu škôl pre prípravu 
veliteľov a špecialistov jednotlivých 
druhov vojsk a služieb. Už v polovici 
50. rokov bola ukončená etapa urých
lenej výstavby vojenského školstva. Na 
Slovensku bolo krátko po vojne dislo
kovaných 6 vojenských učilišť. Medzi 

Spojovacie učiliště, ktoré 
vzniklo na základe rozkazu velite
ľa 1. československého armádneho 
zboru v ZSSR už 20. februára 1945 
v Poprade, odkiaľ bolo koncom voj
ny presunuté do Ružomberka a v júli



1945 do Nového Mesta nad Váhom. V roku 1946 bolo 
premiestnené do Turnova vo východných Čechách, no 
už v auguste 1946 sa vrátilo do novomestských kasární. 
Škola počas svojej existencie prešla niekoľkými reorga
nizačnými zmenami, napriek tomu fungovala až do 
svojho zrušenia v roku 1991 a pripravovala veliteľské 
a technické kádre špecializácie pozemného spojenia, 
rádiotechnického zabezpečenia a meteorológie.

■Vo februári 1962 bol učilišťu udelený čestný názov 
„Spojovacie učiliště Podjavorinských partizánov“ 
a upravená a doplnená bola aj štruktúra študijných 
smerov. V rámci ďalšej reorganizácie došlo na základe 
rozkazu prezidenta č. 06 zo dňa 28. júna 1972 a Rozka
zu ministra národnej obrany č. 009/1972 k zmene ná
zvu na „Vojenské učiliště Podjavorinských partizánov“. 
Po zmene režimu sa škola opäť zmenila na „Vojenskú 
strednú školu spojovacieho vojska v Novom Meste nad 
Váhom“, a s týmto názvom fungovala až do svojho zá
niku.
Bojová zástava bola Spojovaciemu učilišťu prepožičaná 
na základe rozkazu ministra národnej obrany č. 069 zo 
dňa 5. októbra 1952 a dekrétom prezidenta republiky 
zo dňa 17. augusta 1953 ako symbol vojenskej cti, sta
točnosti a slávy. Vyrobená a vydaná bola Vojenským 
historickým ústavom v Prahe 20. augusta 1953. Súčas
ťou zástavy bol Kmeňový list zástavy č. M NO 88, ktorý 
sa skladal z dekrétu prezidenta, Záznamu o prevzatí 
a odovzdaní zástavy, Záznamu o použití zástavy a Prí
loh. Počas existencie útvaru prešla aj zástava niekoľ
kými úpravami, ktoré sa týkali najmä výmeny hrotu, 
strapcov a žrde. Po prijatí novej ústavy v roku 1962 
bol vymenený aj predný list zástavy, a pôvodnú päťrí-

PUŠKA S PEŘOVÝM BODÁKOM
V zbierke Vojenského historického múzea v Piešťanoch 
sa nachádza puška, ktorá svojou zvláštnosťou zaujme už 
na prvý pohľad. Ide o pušku s peřovým teleskopickým 
bodákom zakončenú gumovou hlavicou. Určená bola 
predovšetkým ako výcviková pomôcka k nácviku boja 
s bodákom muža proti mužovi. Disciplína, pomocou 
ktorej sa toto umenie malo rozvíjať, dostala pomenova
nie „šerm bodákom“. V Československu dejiny šermu 
bodákom siahajú do raného obdobia existencie repub
liky. Z prvej polovice 20. rokov 20. storočia pochádzajú

pu hviezdu nahradila pavéza s levom. Všetky opravy 
a úpravy boli vykonávané výhradne vo Vojenskom his
torickom ústave v Prahe.
Vojenský historický ústav Bratislava prevzal bojovú 
zástavu po zrušení učilišťa v roku 1995 od Novomest
ského rádioreléového strediska Podjavorinských par
tizánov v Novom Meste nad Váhom. O rok neskôr, 
v roku 1996, bola zaradená do zbierky XVI - Bojové 
zástavy, štandardy, vlajky Vojenského historického 
múzea v Piešťanoch. Spolu so zástavou boli odovzda
né Kmeňový list zástavy a vyznamenania a medaily, 
ktoré útvar počas svojej existencie dostal. Na bojovej 
zástave je připnutý Rad červenej hviezdy č. 1192 so 
stuhou (získaný v roku 1960), Rad červenej zástavy 
č. 586 so stuhou (udelený v roku 1985), Rad práce č. 
4004 so stuhou (udelený v roku 1970), Vyznamena
nie Za zásluhy o výstavbu č. 1518 so stuhou (udelené 
v roku 1956) a Pamätná medaila k 20. výročiu Sloven
ského národného povstania so stuhou (udelená v roku 
1964). Ďalej k zástave patrí smútočná stuha, pamätná 
stuha ÚV ZPB (udelená v 1976) a pamätná stuha ÚV 
SPB (udelená v 1962), Pamätná medaila k 30. výročiu 
národno-oslobodzovacieho boja a oslobodenia Česko
slovenska Sovietskou armádou (udelená v roku 1974), 
Vyznamenanie Za zásluhy o Ľudové milície I. stupňa 
so stuhou (udelená 6. mája 1978), Pamätná medaila 
k 40. výročiu vyvrcholenia národno-oslobodzovacieho 
boja československého ľudu a oslobodenia našej vlasti 
Sovietskou armádou (udelená v roku 1985), Pamätný 
odznak Za vernosť 1939 - 1945 (udelený 21. júna 1989) 
a Pamätná medaila Za zásluhy o ČSĽAII. stupňa.

V. Jurková

výcvikové pušky, ktoré sa dostali neskôr do povedomia 
aj na vystúpení pri prvej celoštátnej spartakiáde v roku 
1955. V tom čase podujatie predstavovalo vyvrcholenie 
bodákového športu. Na tento účel bola pre cvičencov 
Zväzarmu spracovaná skladba, pričom nácviku sa zú
častnilo približne 12 000 cvičencov a 5 000 z nich vystú
pilo priamo na spartakiáde. Z obdobia 50. rokov 20. sto
ročia pochádza aj druhý model československej pušky 
k šermu bodákom určenej pre armádu. Puška svojimi 
rozmermi, približnou hmotnosťou a tvarom mala pred-
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stavovať pušku vzor 24 s nasadeným bodákom. 
Spoločné črty možno pozorovať aj pri vojenskej 
vzduchovke vzor 47. Na rozdiel od prvého mo
delu boli pušky vybavené aj úchytmi na nosný 
remeň, na kovovej časti boli značené výrobným 
číslom a vojenskou preberacou značkou. V nie
ktorých prípadoch sa môžeme stretnúť aj so zna
čením na pažbe, kde sa razila preberacia vojenská 
značka a rok výroby. V armáde mala význam pri 
nácviku behu cez prekážky, odzbrojovania pro
tivníka, bodania do terčov, potýčku s pohyblivým 

panákom ozbrojeným palicou, výcviku boja 
z blízka, zabíjania v prepadoch a samozrejme aj 
šermu bodákom. Pri športovom šerme bodákom 

platili zásahy iba v prípade, keď boli dosiahnu
té bodnutím a nie úderom. Rátali sa zásahy 

hlavy s výnimkou tyla, zásahy celého tela 
od kolien vyššie a paží od lakťov vyššie. 
Pri oficiálnom zápase boj prebiehal po
čas 5 minút na ploche širokej 1,8-2 
m a dlhej 24 m. Po každom zásahu si

súperi vymenili strany a športovec s najvyšším počtom 
platných zásahov sa stal víťazom. Disciplíne sa v prvej 
polovici minulého storočia pripisovala vysoká hodnota 
v oblasti brannosti. V roku 1952 došlo preto k jej zave
deniu ako brannej disciplíny rovnako aj podľa soviet
skeho vzoru. O rok neskôr bol zavedený šerm bodákom 
do náplne a činnosti v organizácii Zväzarm, kedy bol 
doplnený ako povinná štvrtá disciplína šermu. Puška 
však pri svojej masívnosti spôsobovala pri turnajoch 
nevýhodu, kedy mali šermiari po jej použití unavené 
paže a následne v zápase pri použití jemnejších nástro
jov strácali cit. Disciplína preto nebola veľmi obľúbená 
medzi samotnými šermiarmi. Ako športová disciplína 
zanikol šerm bodákom v Československu v 60. rokoch 
20. storočia, keď Zväzarm zrušil športové oddiely a ma
teriál odpredal šermiarom.
Disciplína sa vo svete naďalej uplatňovala napríklad 
v sovietskej alebo v japonskej armáde pod názvom 
džukendó. V súčasnosti v našich podmienkach ide už 
o kurióznu a takmer zabudnutú disciplínu

T. Hatiich

12,7-MM VEĽKOKALIBROVÍ GUĽOMET GŠKM VZOR 1938/46
V kategórii veľkokalibrových gu
ľometov patrí DŠK k svetoznámym 

zbraniam. Ide o určitý ekvivalent 
k americkému „polpalcovému“ brow- 

ningu М2, resp. M2HB. Jeho tvorcom 
bol Vasilij Alexejevič Degtjarev, ktorý 
sa stal jednou z legiend medzi slávnymi 

konštruktérmi, akými boli Richard Jor
dan Gattling, John Moses Browning a Hiram Stevens 
Maxim. Degtjarev pochádzal z mesta Tula, ktoré bolo 
svetoznáme tradíciou vo výrobe zbraní. Po nástupe na 
päťročnú vojenskú službu v roku 1901 sa v armáde ne
skôr vyučil ako puškár. Následne pracoval v Oranien- 
baume ako civilný puškár pri dôstojníckej škole. Tu 
sa prvýkrát stretol so známym konštruktérom auto
matických zbraní Fedorovom, s ktorým neskôr spolu
pracoval a v roku 1918 založili spolu v Tule vývojovú 
skupinu PKB. Začiatkom 30. rokov 20. storočia začal 
Dekťarjev vývoj ťažkého guľometu DK, pre ktorý bol 
vyvinutý nový náboj 12,7-mm a ktorý sa do výzbroje

dostal v roku 1934. K jeho rozšíreniu však vo väčšom 
meradle neprišlo z dôvodu nízkej rýchlosti střelby. 
Ďalší vyvíjaný guľomet, kalibru 7,62 mm s označením 
DS, bol do výzbroje Červenej armády zavedený v roku 
1939. Počas nasledujúceho vývoja kolektív posilnil 
ďalší člen konštrukčnej kancelárie - G. S. Špagin, ktorý 
neskôr stál za vývojom slávneho samopalu. Spoločná 
spolupráca oboch konštruktérov priniesla do výzbroje 
v roku 1938 ťažký guľomet DŠK (Dektarjev - Špagin 
- Krupnokalibernij) kalibru 12,7 mm. Ku guľometu sa 
vyrábala lafeta I. N. Kolesnikova, s ochranným štítom 
a kolieskami, umožňujúca prestavbu na protilietadlovú 
trojnožku pre střelbu zo stoja. Presun ťažkej zbrane po 
bojisku mali zabezpečiť kolieska. Počas bojov sa vojaci 
častokrát zbavovali štítu, ktorý predstavoval nepríjem
nú záťaž na nekvalitných cestách a v teréne. Celkovo 
bolo možné guľomet s lafetou zložiť a rozložiť pomo
cou rýchloupínacích prvkov na trojnožku, kolieska, 
štít a kolísku. Na východnom fronte sa zbraň osved
čila spoľahlivosťou a predovšetkým účinnosťou. Pri
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vzdialenosti 500 m
dokázala preraziť priebojno-zápalnou strelou 15-mm 
hrubý pancier. Určený bol na ničenie živých cieľov 
do 3 500 m a vzdušných cieľov do 2 500 m. Okrem 
štandardného pěchotného prevedenia sa vyskytoval 
vo výzbroji ľahkých tankov, bombardérov, bojových 
lodí ľahších kategórií, obrnených vlakov, ale využíval 
sa aj ako protilietadlová zbraň ťažkých tankov IS. Ur
čité množstvo sa dostalo do výzbroje nemeckej armá
dy ako koristné kusy, kde dostali označenie 12,7 mm 
MG 268 (r). Tiež sa vyskytovali aj vo výzbroji 1. čes
koslovenského armádneho zboru, a v rámci leteckého 
mosta sa zopár kusov objavilo aj v SNP. Ďalšia moder
nizácia prišla na sklonku vojny prostredníctvom kon
štruktérov К. I. Sokolova a A. K. Norova, ktorí vyvi
nuli nový systém podávania. Model sa do výzbroje do
stal pod označením DŠKM vzor 1938/46. Do výzbroje 
československej armády v období po 2. svetovej voj
ne sa dostali guľomety sovietskej proveniencie a tiež 
aj guľomety zo sériovej výroby v Československu, na 
ktoré MNO získalo licenciu. Československé guľome

ty možno identifikovať podľa označenia na 
puzdre záveru: 12,7-mm kulomet vz. 1938/46. Ofici
álne bola zbraň do výzbroje československej armády 
zavedená v roku 1953. Ako prostriedok PVO bol do 
výzbroje československej armády zavedený aj guľomet 
vzor 53 (12,7-mm štvor-guľomet), ktorý bol tvorený 4 
spriahnutými guľometmi vzor 38/46. Do polovice 50. 
rokov 20. storočia sa rátalo s využitím guľometu DŠKM 
proti pozemným cieľom s využitím zloženej trojnožky 
v polohe na kolieskach. V nasledujúcom období gu
ľomety tvorili výzbroj protilietadlových útvarov, kde 
boli určené na střelbu proti nízko letiacim pomalým 
cieľom s využitím rozloženej trojnožky v tzv. protilie
tadlovej polohe. Dostali sa i do výzbroje ľudových mi
lícií, kde boli súčasťou protilietadlovej ochrany tová
renských komplexov a zariadení. V ČSĽA sa prevažne 
používal ako protilietadlová zbraň pre výzbroj tankov 
T-54, tankov T-55 a 152-mm samohybnej kanónovej 
húfnice vzor 77 Dana.

T. Hatiich

MOTOCYKEL JAWA 50 PIONIER
Jawa 50 Pionier je jeden z najznámejších českoslo
venských motocyklov, ktorý sa s obľubou využíval 
na našich cestách ešte v 90. rokoch minulého sto
ročia. Je to ľahký cestný moped, ktorého koncep
cia má korene v období tesne po 2. svetovej vojne. 
Prvý nákres mopedu vyhotovil Jozef Jozíf ešte v roku 
1947. V tej dobe bola na základe vládneho uznesenia 
o rozvoji spotrebného tovaru vznesená 
požiadavka na výrobu „ľudo 
vého dopravného prostried
ku“. Úlohou bol poverený 
práve Jozíf a kolektív 
inžinierov zo ^
Závodov 9. A 
mája v Prahe.
Zámerom bolo 
použitie motora 
s objemom

50 cm3 s maximálnou rýchlosťou vozidla 50 km/h pri 
hmotnosti vozidla _ 50 kg. Pracovníci podniku

vychádzali zo skú
seností s ľahkými



motocyklami z medzivojnového obdobia (Jawa Ro
bot) a motorových bicyklov J. E Kocha. Prvé prototy
py boli označované ako motorové bicykle Jawa - typ 
359, vybavené pedálmi. (Neskôr nahradené praktic
kými stupačkami). Oficiálne sa výroba Pioniera za
čala na prelome rokov 1953 - 1954. Miestom výroby 
sa stali Považské strojárne, národný podnik v Považ
skej Bystrici. Prvým výrobným modelom bola Jawa 
550 - prezývaná v dobe svojho vzniku ako najmenší 
československý motocykel.
V povojnovej Európe vládol trend rozvoja motoriz
mu a využitia motocyklov s malou kubatúrou. Kon
štruktéri Pioniera rátali s nasadením nielen v mest
ských, ale aj v náročnejších vidieckych podmien
kach. Modernizáciou a zdokonalením montážnych 
postupov sa časom zlepšovala aj kvalita výrobkov 
Považských strojární. V roku 1958 nasledoval typ 
555, ktorý bol síce opticky veľmi podobný, ale tech
nicky zdokonalený. Predné a zadné koleso bolo za
meniteľné, s oddeleným reťazovým náhonom a gu
menými tlmičmi záberu. Typ 555 mal zdokonalenú 
prevodovku, ktorá stabilne držala zaradený prevo
dový stupeň bez výpadkov.
Začiatkom 60. rokov sa objavil typ 05, ktorý svo
jím vzhľadom pripomínal malý skúter. Bol vybave
ný výkonnejším motorom, novým prepracovaným 
rámom s teleskopickými tlmičmi zadného kolesa 
a moderným cigárovým výfukom. Štandardne bol 
typ 05 vybavený dvojmiestnym sedadlom. V roku 
1967 nabehla výroba Jawa 50 typ 20 s prepracova
ným motorom, prevodovkou a vylepšenou funk
ciou spojky. Športové prevedenie, ktoré malo oslo

viť hlavne mladých, dostalo označenie typ 21 Sport. 
Typ 21 vychádzal priamo z modelu 05, s ktorým mal 
spoločných veľké množstvo súčiastok. Motocyk
le radu 20, či 21 boli oproti svojmu predchodcovi 
výkonnejšie približne o 0,4 kW. Posledným z radu 
Jawa 50 je typ 23 Mustang, ktorého výroba v Považ
skej Bystrici nabiehala na prelome 60. - 70. rokov. 
Zlatou érou využívania mopedov Pionier boli 60. 
roky 20. storočia. V roku 1962 pripadal jeden pio
nier na každého štyridsiateho obyvateľa vtedajšieho 
Československa. Záujem verejnosti stále narastal. 
Pionier bol úspešným exportným artiklom, a to 
nielen do štátov RVHP, ale aj napríklad Talianska, 
Nórska a Grécka.
Pionier nebol určený iba pre civilný sektor. Malý 
moped našiel využitie aj v Československej ľudovej 
armáde. Nejednalo sa o bojový prostriedok, ale skôr 
výcvikový, športovo-branný, prípadne ako stroj pre 
motospojky a dopravných regulovčíkov. S obľubou 
sa Jawa 50 využívala na československých letiskách 
ako veľmi efektívne „približovadlo“. Neskôr túto 
úlohu prebrali mopedy Babetta.
V zbierkach VHM Piešťany sa nachádzajú 2 moto
cykle typu Jawa 50 Pionier. Vyobrazený motocykel: 
Jawa 50 typ 20, rok výroby 1972, bol zaradený do 
zbierok múzea v roku 1996. Pôvodné evidenčné čís
lo VPZ: 220-10-61. Moped pochádzal zo stavu VÚ 
1230 Nitra. Vozidlo malo na tachometri „najazde
ných“ 35 km! Jedná sa o veľmi zachovalý stroj, ktorý 
ozvláštňuje zbierku vojenských motocyklov ČZ 175 
a Jawa 350, nachádzajúcich sa vo VHM Piešťany.

/. Váry

100-MM SAMOHYBNÉ DELO 5B-100
100-mm samohybné delo SD-100 je pancierové pá
sové vozidlo s vysokou priechodnosťou a manévro
vacou schopnosťou na ceste aj v teréne. SD-100 bolo 
určené na ničenie a umlčanie protivníkovho de
lostrelectva a ničenie jeho tankov, samohybných 
diel a iných obrnených prostriedkov. Vychádza zo 
samohybného dela sovietskej konštrukcie z obdo
bia 2. svetovej vojny - SU-100 (samochodnaja usta- 
novka). Primárnou úlohou SU-100 počas 2. sveto
vej vojny bolo ničenie stredných, ale hlavne ťažkých

tankov protivníka. Nespornou výhodou v procese 
výroby, ale aj údržby a opráv bolo využitie podvoz
ka a motora z tanku T-34/85. Najvýraznejším roz
dielom v porovnaní s tankom T-34/85 je bezvežová 
koncepcia, ktorá na jednej strane limituje odmer 
kanóna len v rozsahu ± 8 stupňov, na strane druhej 
však umožňuje použitie výkonnejšieho kanóna. 
Zbraňový systém samohybného dela tvorí 100-mm 
kanón D 10 S vzor 44 s drážkovanou hlavňou. Pre 
kanón bolo vezených dovedna 33 kusov munície.
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Maximálny 
dostrel činil 16 km, mierenú, 
priamu palbu bolo možné viesť do vzdia
lenosti 7 000 m. Pre vedenie priamej 
streľby z kanóna sa používal telesko
pický zameriavací ďalekohľad TŠ-20 a pre 

, vedenie nepriamej střelby sa používal delový 
ďalekohľad PG a polohová libela. Pri streľbe z ka
nóna sa požíval jednotný trieštivo-trhavý náboj 
ÍOO-JOF-TK, jednotný protipancierový náboj so 
stopovkou 100-JPSv-TK, jednotný protipancierový 
náboj so stopovkou s Makarovou čapicou UBR- 
412D, a jednotný priepalný náboj so stopovkou 
100-JPrSv-TK. Každé SD-100 bolo vybavené jedno
razovým zadymovacím zariadením, ktoré tvorili dve 
dymovnice MDŠ, odpalované elektricky z vozidla. 
Posádka SD-100 bola 5-členná. Jeho bojová hmot
nosť je 31 100 kg, dĺžka 9,4 m, šírka 3 m a výška 2,4 m. 
Do výzbroje Československej armády bolo SD-100 
zavedené v roku 1952. Jeho licenčnú výrobu pre po
treby Československej armády v rokoch 1953 až 1957 
zabezpečoval n. p. ČKD Praha Sokolovo a závody 
J. V. Stalina v Martine. Za uvedené obdobie bolo do
vedna vyrobených 770 kusov SD-100. Z uvedeného

počtu prevzala ČSĽA do svojej výzbroje dovedna 459 
kusov SD-100. Zvyšok produkcie bol exportovaný do 
viacerých krajín a to Egypt, Sýria, Maroko, Bulhar
sko, Rumunsko. V rokoch 1967 až 1971 boli v rám
ci generálnych opráv samohybných diel vymenené 
spojovacie uzly RM-31-S za spojovacie uzly R-113. 
Z výzbroje ČSĽA boli SD-100 vyradené v druhej po
lovici 80. rokov 20. storočia.
V zbierkovom fonde Vojenského historického múzea 
sa nachádzajú 3 kusy 100-mm samohybného dela 
SD-100. Sú vystavené priamo v expozícii VHM Pieš
ťany a VHM Svidník a na Dargove ako na pamätník 
pripomínajúci ťažké boje počas oslobodzovania Čes
koslovenska v období 2. svetovej vojny.

M. Miklan

7,62-MM ODSTREĽOVANÁ PUŠKA VZOR 54
Aj keďtáto puška nebola až takou rozšírenou, ako jej 
ekvivalenty v zahraničí, prenikla do povedomia nie
len domácej, ale i zahraničnej scény vo svete zbra
ní. Tvorca pušky pred 2. svetovou vojnou pôsobil 
ako elitný strelec v Zbrojovke Brno. Vďaka znalosti 
nemeckého jazyka predvádzal zbrane v zahraničí 
v sprievode obchodného riaditeľa podniku. Znalosť 
anglického jazyka nadobudol počas vojny v Anglic
ku, kde v tomto období žil a pôsobil. Stretával sa 
tu so zbrojárskymi odborníkmi, čo zúročil neskôr 
v období po vojne. Otakar Galaš sa ako zanietený 
poľovník potom podieľal predovšetkým ako porad
ca pri úpravách loveckých zbraní. Oproti sovietskej 
puške zvolil československý konštruktér silnejšiu, 
ale o 30-mm kratšiu hlaveň.
Značné problémy nastali pri zavedení pušky do sé

riovej výroby. Klasický prístup pri vzniku odstre- 
ľovacích pušiek spočíval vo výbere štandardných 
pušiek s najlepšími parametrami a predovšetkým 
rozptylom, ich úpravou a doplnení zvláštnym vyba
vením. Tu si však konštrukcia zbrane pôvodne pre 
špeciálny náboj vyžadovala netradičný prístup. Na
koniec vojenská správa určila požiadavku na vývoj 
7,62-mm odstreľovacej pušky, ktorá by bola schopná 
střelby so sériovo vyrábaným nábojom pre licenčné 
vyrábaný guľomet Gorjunov. Pri novej puške nemal 
rozptyl presiahnuť plochu 50 x 50 x 100 cm. Z dvoch 
prevedení závěrového mechanizmu sa po skúškach 
ujal systém Mosina. Okrem adaptovaného puzdra 
sovietskej pušky vzor 91/30 boli nanovo vyvinuté 
hlaveň, mieridlá, pažbeme a spúšťový mechaniz
mus. Jednoduchý optický ďalekohľad so zväčše-



ním 2,5 x 6“ a montáž vyrábal národný podnik 
Meopta Košíře. Vydarenú odolnú optiku bolo 
možné jednoducho odmontovať alebo nasadiť 
bez pomoci opätovného nastreľovania. Výčnel
ky na hlavách skrutiek k montáži ďalekohľadu 
a drážka na konci ovládacej páky ovládania zá
veru predstavovali svojské riešenie, pri ktorom 
sa páka záveru dala použiť ako montážny kľúč. 
Zaujímavé riešenie montáže, jej šikmé preve
denie nielen smerom vzad, ale predovšetkým 
šikmo nad os hlavne, priťahuje stále obdiv 
a záujem. Technické riešenie zbrane, ktoré 
prebehlo v Československu, vyzdvihlo hod
notenie pušky ako raritu medzi odstreľovač- 
skými puškami aj v zahraničných zbierkach. 
Výrobu pažieb zabezpečovali Považské 
strojárne v Považskej Bystrici. Na každom 
vyrobenom kuse možno sledovať povrcho
vú úpravu pažby, ktorá viedla k jedineč
nému vzhľadu každého vyrobeného kusa. 
Vzniknuté vzory pripomínajú sfarbenie 
srsti divokých zvierat, čo slúžilo záro
veň ako maskovací prvok zbrane. Zbraň 
bola do výzbroje zavedená v júli 1954 
a počas skúšok v ZSSR bola tiež klad
ne hodnotená. Prideľovanie zbrane 
prebiehalo k vybraným strelcom na 
stupni prápor, vo výnimočných prípa
doch na stupni rota. Bojové možnosti 
zbrane zo začiatku znehodnocovalo 
nedostatočne výkonné strelivo, čo 
bolo kompenzované sovietskym

strelivom dovážaným v rokoch 1954 - 1955 s úsťo- 
vou rýchlosťou 830 m/s a dostrelom 3 800 m. Prvé 
dodávky československého streliva kalibru 7,62 mm 
pre odstreľovačov (náboje s ťažkou strelou) prišli 
v roku 1956, pri ktorom sa úsťová rýchlosť zvýšila 
na 835 m/s a najvyšší dostrel na 4 800 m. V druhej 
polovici roka 1956 bolo vyrobených iba 108 kusov 
pušiek, z dôvodu rôznych komplikácií. Najčastejšie 
sa môžeme stretnúť s rokom výroby 1957, v ktorom 
bola vyrobená väčšina z celkového počtu zbraní 
v počte 5 410 kusov. V roku 1958 po vyrobení po
sledných troch kusov bola výroba ukončená. OPu 
vz. 54 sa stala cenným vývozným artiklom v ro
koch 1966 až 1968, keď bolo do Vietnamu vyve
zených 1 460 kusov. Okrem iného tu videli parti
záni severného Vietnamu významnú príležitosť 
pri prepadoch v mestách. Okrem ČSĽA bola vo 
výzbroji Ľudových milícií, zásahových jednotiek 
URNA, a po roku 1993 sa nachádzala aj v skladoch 
Policajného zboru SR. Pri postupnom uvoľňovaní 
z výzbroje smerom na civilný trh začiatkom 90. ro
kov 20. storočia sa na území Slovenska i Čiech tešila 
širšej obľube aj medzi športovými strelcami.
Vo svojej dobe odstreľovačská puška vzor 54 pred
stavovala zbraň jednoduchej konštrukcie a spo
ľahlivého výkonu. Odhadovaný počet vyrobených 
pušiek podľa uvedených čísel predstavuje 5 521 ku
sov, čo pri celosvetovom meradle nie je mnoho. Do 
roku 1972 ich bolo vyvezených 2 100 kusov. Aj pre
to predstavuje cenný artefakt v zbierkach zberateľov 
i múzeí po celom svete.

T. Hanich

ľahký pechotnY ohm lpo-so
Plameňomet je špecifická zbraň a rovnako aj v česko
slovenskej povojnovej armáde sa jednalo o kuriózny 
a málo rozšírený prvok osobnej výzbroje jednotlivca. 
V zbierkach VHM Piešťany sa nachádza ľahký pě
chotný ohňomet LPO-50, ktorý bol vyvinutý v po
vojnovom období v bývalom ZSSR, kde bol okrem 
iného mienený aj ako náhrada za zápalné fugasy. 
Predurčený bol na ničenie skrytých palebných ohnísk 
protivníka, ľahkej obrnenej a automobilovej techni
ky, ničenie živej sily protivníka a vytváranie ohnísk

požiarov. Vybavené ním boli plameňometné jednotky 
chemického vojska, ale nachádzal sa aj vo výzbroji vý
sadkových jednotiek. Súpravu plameňometu tvorí re
zervoár s 3 fľašami na zápalnú zmes spojených do jed
ného bloku, prívodná hadica a spúšťové ústrojenstvo 
s podobou pušky s nožičkami. Každá fľaša má otvor 
na nalievanie zmesi, pyro-patrón na vytvorenie pra
covného tlaku, spiatočný ventil, zlúčený s prívodnou 
hadicou ohňometa. Trubky od každej fľaše sa spájajú 
v trojitej odbočke, kde potom ohňová zmes postupuje
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k spúšťovému ústrojenstvu.
V spúšťovom ústrojenstve 
pred pistolovou rukoväťou 
je umiestnený elektroblok 
so štvorpolohovým pre
pínačom/poistkou. V ďalšej časti 
sú rozmiestnené 3 pyro-patróny 
na zapálenie ohňovej zmesi. Pod 
hlavňou v prednej časti je upevne
ný dvojnohý podstavec. Spúšťové 
ústrojenstvo je vybavené pažbou, 
v ktorej sú v zadnej časti umiest
nené batérie. Na iniciáciu ohňovej 
zmesi sa privádzal prepínač poistky 
do polohy „pal“ a stlačila spúšť. Prúd od 
batérie postupoval k pyro-patrónu vo fľaši, 
ktorý spúšťal a vytláčal tlakom prachových 
plynov ohnivú zmes. Spúšťová páka zároveň 
odkrývala spiatočný ventil v hlavni spúšťové- 
ho ústrojenstva a iniciovala pyro-patrón. Zmes 
podpálená prachovým nábojom pyro-patróna 
pod tlakom bola vytlačená k cieľu. Pri pomalom 
horení náplne vo fľaši predstavovalo oneskorenie 
výstrelu 1,5 - 2s a výsledná doba trvania každého 
výstrelu bola 2 - 3 s. Pri ďalšom stlačení spúšte sa 
preplo na pyro-patrón ďalšej fľaše. Týmto spôsobom 
bojová súprava ohňometa bola schopná vytvoriť tri 
výstrely. Dostrel činil od 20 m (nezahustená zmes) do 
70 m (zahustená zmes). Do výzbroje plameňomet- 
ných jednotiek Československej ľudovej armády hol 
zavedený v roku 1955 ako náhrada za koristné nemec
ké plameňomety vzor 4IN a sovietske ROKS-3, ktoré 
boli používané na výcvik ešte v povojnovom období. 
Bol ním vyzbrojený aj 105. plameňometný prápor

v Liberci, ktorý vytvoril a odoslal rotu ľahkých 
plameňometov (na tabulkách vojenských poč
tov) na ochranu štátnych hraníc v novembri 
1956 pri maďarských udalostiach. Nachádzal 

sa aj vo výzbroji výsadkového vojska. Plameňo
mety uvedeného typu boli použité pri natáčaní 
československo-sovielskeho koprodukčného fil

mu „Sokolovo“ z roku 1974 ako funkčná náhrada 
pri znázornení činnosti pôvodných nemeckých pla
meňometov. Film bol vytvorený za účasti jednotiek 
oboch štátov. Otázkou však je, či pri filme použili 
plameňomety zo sovietskych alebo československých 
skladov. Možno predpokladať, že ČSĽA v tom čase 
mala plameňomet LPO-50 ešte v skladoch, avšak 
bežne sa už nepoužíval. Využitie našiel v armádach 
bývalých členských krajín Varšavskej zmluvy, v Číne, 
a v niektorých krajinách juhovýchodnej Ázie.

T. Hattich

VYZNAMENANIE ZLATÁ HVIEZDA HRDINU ČSSR
Tento čestný titul bol spolu s Radom červenej zásta
vy, Radom červenej hviezdy, medailou Za zásluhy 
o obranu vlasti a medailou Za službu vlasti zriadený 
vládnym nariadením č. 6/1955 Sb. zo dňa 8. februára 
1955. Podľa stanov bol určený občanom Českoslo
venskej socialistickej republiky (ČSSR), resp. cudzím 
štátnym príslušníkom ako ocenenie ich výnimočných 
zásluh o republiku, spojených s vykonaním hrdinské

ho činu, resp. opätovných hrdinských činov. Ideovým 
vzorom tohto titulu bol titul Hrdina Sovietskeho zvä
zu (ZSSR), ktorý bol založený dňa 16. apríla 1934. 
Na návrh vlády ho udeľoval prezident republiky, 
pričom jeho nositelia boli vyznamenávaní Zlatou 
hviezdou Hrdinu ČSSR, ku ktorej dostávali aj diplom 
spolu s radovou knižkou, ako doklady potvrdzujúce 
právo ju nosiť.



Samotné vyznamenanie bolo razené zo zlata a malo 
tvar päťramennej hviezdy s rozpätím hrotov 29 mm. 
V strede hviezdy bola vsadená červeno smaltovaná 
päťramenná hviezdica, pričom na jej averznej strane 
bol do jej stredu zasadený zlatý medailónik s vyobra
zením štátneho znaku ČSSR. Hviezda sa nosila na 
38-mm širokej a 30-mm dlhej látkovej stuhe červenej 
farby. Stuha bola svojím spodným okrajom pripevne
ná k zlatému závesu a vrchným okrajom bola zasade
ná do zlatej svorky. Samotný záves bol tvorený vodo
rovne položeným palcátom, pod ktorým boli umiest
nené dve prekrížené vavřínové vetvičky spojené 
s hviezdou pomocou závesného krúžku. Zaujímavos
ťou je, že na reverze krúžku bolo vyrazené poradové 
číslo vyznamenania. Autorom jeho výtvarného návr
hu bol akademický sochár a medailér Otakar Španiel 
(13.6.1881 - 15.2.1955). Hviezda sa nosila na ľavej 
strane pŕs umiestnená nad ostatným českosloven
skými vyznamenaniami, resp. ich stužkami v pozícii 
pred Zlatou hviezdou Hrdinu socialistickej práce. Po 
smrti vyznamenaného sa nevracala do prezidentskej 
kancelárie, ale ponechávala sa pozostalým v pietnej 
úschove. Prvýkrát bol čestný titul Hrdina ČSSR spolu

s právom nosiť Zlatú hviezdu udelený 
dňa 24. novembra 1965 
armádnemu generálovi 
Ludvíkovi Svobodovi 

(25.11.1895-20.9.1979). 
Spolu bol tento titul ude
lený 31-krát (8-krát ako 
„in memoriam“), z toho 

14-krát občanom ZSSR. 
Všetky záležitosti a dokumen

ty súvisiace s jeho udeľova
ním sa nachádzajú v správe 

Archívu Kancelárie prezidenta 
republiky v Prahe.

Dňa 6. októbra 1969 bol pri prí
ležitosti osláv 25. výročia Karpat

sko-duklianskej operácie (KDO) udelený prezi
dentom ČSSR Ludvíkom Svobodom čestný titul 
Hrdina ČSSR ako „in memoriam“ aj kpt. Ru
dolfovi Jasiokovi (*9.2.1919 v obci Dolná Suchá, 
dnes súčasť Havířova), ktorý ako veliteľ tankovej 

roty v hodnosti poručíka (do hodnosti nadporučí
ka a vzápätí kapitána bol posmrtne povýšený v roku 

1946) hrdinsky padol dňa 30. septembra 1944 na kóte 
578 neďaleko poľskej obce Zyndranowa. Jeho pozo
stalým (matke Františke a sestre Hilde) bola do piet
nej úschovy odovzdaná Zlatá hviezda Hrdinu ČSSR 
č. 11, ktorú ako jeden z najvzácnejších predmetov 
vôbec (v zbierkach je evidovaný iba jeden kus) zís
kalo svidnícke vojenské múzeum do svojich zbierok 
dňa 28. novembra 1980 od Hildy Jasiokovej na zá
klade darovacej listiny č. 2/81. Dňa 6. októbra 1969 
bol pritom čestný titul Hrdina ČSSR udelený ako „in 
memoriam“ aj pplk. Josefovi Khollovi (27.6.1914 - 
22.9.1944) pod číslom 12, kpt. Františkovi Vránovi 
(27.1.1914 - 30.9.1944) pod číslom 13 a kpt. Vende
línovi Opatrnému (10.3.1908 - 31.10.1944) pod čís
lom 14, ktorí rovnako ako kpt. Rudolf Jasiok hrdinsky 
padli v priebehu bojov o Duklu. Busty týchto štyroch 
hrdinov sú od 4. októbra 1982 spolu s ďalšími 11-timi 
súčasťou Aleje hrdinov Pamätníka 1. československé
ho armádneho zboru v ZSSR na Dukle, pričom sa
motný kpt. Rudolf Jasiok je spolu s ďalšími 564 spolu
bojovníkmi pochovaný na vojnovom cintoríne, ktorý 
je jeho súčasťou.
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VRTUĽNÍK MIL Ml -1
Vrtuľník Mi-1 (v kóde NATO Hare, čiže Zajac), 
z konštrukčnej kancelárie OKB Mil, je trojsedadlový 
ľahký vrtuľník. S vývojom plnohodnotných vrtuľní
kov začali svetové konštrukčné kancelárie vo väčšom 
meradle až na sklonku 2. svetovej vojny, a najmä po
tom, v druhej polovici 40. rokov. Velenie sovietskeho 

-letectva v roku 1947 vypísalo technické podmienky 
vývoja trojmiestneho vrtuľníka, určeného na spojo
vaciu službu, ale aj na iné vojenské a civilné úlohy.
V decembri v roku 1947 bola v ZSSR oficiálne zalo
žená konštrukčná kancelária Michaila Leontieviča 
Milá. Jej prvou prácou sa stal ľahký trojmiestny vrtuľ
ník, na začiatku označovaný ako GM-1 (Gelikopter 
Milá). Na jeho pohon bol zvolený hviezdicový vzdu
chom chladený sedemvalec Ivčenko AI-26GR s výko
nom 500 až 550 koní, ktorý bol v priebehu skúšok na
hradený výkonnejšou verziou AI-26GRE Má pevný 
trojkolesový podvozok čelového typu s ostrohou pod 
chvostovým nosníkom. Prvý prototyp, pilotovaný M. 
K. Bajkalovom, vzlietol 20. septembra 1948. Vývoj 
nového vrtuľníka bol komplikovaný a značne nároč
ný, ale konštruktérom sa podarilo úspešne dokončiť 
skúšky v apríli 1949 a pripraviť do výroby typ, ktorý 
sa stal nosným ľahkým vrtuľníkom až do 80. rokov.
V prvej sérii bolo vyrobených 15 strojov. V letec
kej továrni v Kyjeve vyrobili prvé tri stroje GM-1 
a v rokoch 1952 - 1953 vyrobili v Kazani 30 stro
jov Mi-1, od roku 1954 ich vyrábali v Orenbur-

gu (v rokoch 1954 - 1958 bolo vyrobených 
597 vrtuľníkov)

a od roku 1956 v Roštové nad Donom, kde bolo do 
roku 1960 vyrobených 370 vrtuľníkov.
Od roku 1955 sa licenčná výroba taktiež pripravova
la v poľskom závode WSK Šwidnik, odkiaľ prvý stroj 
s označením SM-1 (Šmiglovec) vzlietol 23. marca 
1956 a od nasledujúceho roka sa potom začala sério
vá výroba. Na pohon poľských vrtuľníkov SM-1 bol 
použitý motor L1T-3S, čo bol hviezdicový AI-26V 
poháňajúci všetky sériové vrtuľníky Mi-1, licenčné 
vyrábané v poľskom podniku WSK Rzeszów.
Sériové stroje niesli označenie SM-1/300 a boli ekvi
valentom originálnej verzie Mi-1 T s predĺženou ži
votnosťou listov na čas 300 hodín. Od roku 1959 sa 
vyrábala verzia SM-1/600 s niekoľkými konštrukčný
mi zmenami, z ktorých najdôležitejšia sa týkala zvý
šeného rezursu motora AI-26V na 600 hodín. Táto 
verzia zodpovedala originálnej Mi-1 A. Na jej základe 
vznikli ďalšie verzie označené SM-1S (sanitný), SM- 
1Z (poľnohospodársky) a SM-lSz (cvičná). Od roku 
1960 potom závod vo Šwidniku produkoval výrazne 
modernizovanú verziu SM-1W, ktorá zodpovedala 
štandardu Mi-IM. Tieto vrtuľníky mali prepracovanú 
a priestorovo zväčšenú kabínu a predovšetkým nový 
nosný rotor vybavený cclokovovými listami. Posledná 
verzia vyrábaná od roku 1963, niesla označenie SM- 
lWb a bola vybavená hydraulickými posilňovačmi 
v systéme riadenia (bustery). Posledná poľská sériová 
Mi-1 vzlietla vo Šwidniku 22. decembra 1965 a ukon
čila tak poľskú výrobu trvajúcu 9 rokov, ktorá dovedna 
vyprodukovala 1 594 kusov všetkých verzií a navyše 86 
kusov výrazne upravenej verzie SM-2.

Z poľskej produkcie taktiež pochádzali všetky vrtuľ
níky Mi-1 dodané do Československa.

ich nákupu došlo po
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rozhodnutí vytvoriť pri 50. spojovacom leteckom plu
ku Klecany vrtulníková letku. Do Klecan k 50. spo
jovaciemu leteckému pluku boli v debnách privezené 
z Poľska vrtuľníky Mi-1 už na začiatku roka 1959. Zá
lety uskutočnil poľský továrenský pilot Mgr. Ryzsard 
Kosiol. Ten taktiež preškolil našich prvých pilotov, ale 
pretože nebol k dispozícii žiadny vrtuľník s dvojitým 
riadením, preškoľovanie prebiehalo v improvizova
ných, takmer bojových podmienkach. Preškolenie 
bolo úspešné, a tak už 20. apríla 1959 uskutočnil mjr. 
František Jindra prvý samostatný let na tomto type 
s vrtuľníkom ev. č. 0006. Jeden z prvých strojov s ev. č. 
0002 pilotovaný kpt. Jiřím Zahrádkou sa v júni 1959 
zúčastnil skúšok letových výkonov vo VZLÚ. Pri tejto 
príležitosti bol 17. júna dostupom do výšky 5 450 m 
vytvorený československý výškový rekord v kategó
rii E-ld. Stav vrtuľníkov 50. spojlp doplnilo v roku 
1960 ďalších 17 kusov „Mi jednotiek“, ktoré boli už 
prelietavané našimi pilotmi po trase Šwidnik - Pre
šov - Trenčín - Praha, a podobne sa postupovalo i pri 
ďalších dodávkach. Od začiatku 60. rokov sa vrtulní

kové vojsko začalo rozrastať a jednotlivé kusy boli 
k dispozícii taktiež veliteľstvám armád ako kuriérne 
stroje. Od polovice 70. rokov vrtuľníky Mi-1 pôsobili 
prevažne len u vrtulníkových útvarov a posledné kusy 
boli vyradené zo služieb nášho vojenského letectva 
koncom roka 1985. U československého vojenského 
letectva v priebehu 26 rokov preukázateľne slúžilo 
152 kusov vrtuľníkov Mi-1 rôznych modifikácií. 
Vrtuľníky Mi-1 boli vybavené aj na nočné lietanie 
a lietanie za sťažených poveternostných podmienok. 
S jednočlennou osádkou a dvoma pasažiermi na pa
lube boli v ČSĽA predovšetkým určené na plnenie 
spojovacích, kuriérskych, prieskumných úloh, na ria
denie delostreleckej palby a na výcvik pilotov vrtuľní
kov. Vrtuľník s imatrikulačným číslom 1043, ktorý sa 
nachádza v zbierkovom fonde Vojenského historic
kého múzea v Piešťanoch, vyrobili v poľskej leteckej 
továrni WSK PZL Swidnik pod typovým označením 
SM-1 (Smiglovec).

P. Kadlec

PRÍVESNÍ VOZIDLO PUAZO-6-60
Zbierka č. XIII - Automobilová technika pokrýva 
širokú paletu kolesovej techniky využívanej bývalou 
ČSĽA. Medzi jednotlivé zbierkové predmety sa zara
ďujú vozidlá chemického vojska, spojárske prostried
ky, rádiolokátory PVO a mnohé ďalšie. Medzi menej 
známe špeciálne bezmotorové prívesy patrí diaľko- 
mer PVO PUAZO-6-60 zo systému navádzania ka
nónov S-60.
Prívesné vozidlo 
PUAZO-6-60 je 
určené na riade
nie střelby batérie 
protilietadlových

kanónov PLK vzor S-60 kalibru 57 mm. Zariadenie 
dokáže riadiť naraz maximálne 8 kanónov, pričom 
vyhodnocuje prvky ako výsledný azimut фу) a ná- 
mer (f). Vstupnými prvkami sú pri streľbe na vzduš
né ciele: všeobecný azimut |3, polohový uhol cieľa e 
a štandardná šikmá vzdialenosť D. Tieto parametre 

sa získavajú buď stereoskopickým diaľko- 
merom, ktorý je umiestnený na vrchnej 
časti PUAZO-6-60, alebo externým rá- 
diolokátorom. Prenos bežných prvkov 

z radaru je asynchrónny. Pri práci s rá- 
diolokátorom vybaveným tachogenerátormi pre 

systém PUAZO sa okrem vyššie 
uvedených prvkov prená

ša na vstup zariadenia



rýchlosť zmeny bežného azimutu a polohového uhla. 
Zariadenie môže pracovať štyrmi spôsobmi v závis
losti od použitia stereoskopickej optiky alebo exter
ného rádiolokátora s ohľadom na charakter pohybu 
cieľa. Výlučne sa radiolokátor používa, ak cieľ nie je 
viditeľný - v noci, pri veľkej oblačnosti, pri hmle ale
bo v prípade poškodenia optického diaľkomera. Pri 
tomto móde pracuje PUAZO výslovne na základe in
formácií získaných pomocou externého radara. 
Druhý spôsob predstavuje použitie rádiolokátora ako 
diaľkomeru. Tento druh zamerania cieľu má najväč
šiu presnosť. Cieľ v tomto prípade musí byť viditeľný. 
Uhlové súradnice cieľa sú získané optickým zamera
ním a šikmá vzdialenosť je určená externým rádio- 
lokátorom. Ako radarové zariadenie sa štandardne 
používal SON-9A. Prvé verzie rádiolokátorov SON-4 
a SON-9 nedisponovali tachogenerátormi, ktoré syn
chrónne vytvárajú napätie úmerné zmene azimutu 
a polohového uhla cieľa. Pokiaľje rádiolokátor použi
tý len na získanie vzdialenosti, možno použiť aj prvé 
verzie SON-4 a SON-9.
Tretí spôsob sa nazýva „diaľkomer - vodorovný let“. 
Tento druh činnosti zariadenia využíva údaje získané 
buď stereoskopickým diaľkomerom, alebo rádioloká- 
torom, pokiaľje vopred známa výška letu cieľa ( tzv. 
velená výška).
Posledný - štvrtý spôsob merania diaľkomerom sa 
používa pri sledovaní manévrujúcich viditeľných cie
ľov a cieľov s polohovými uhlami menšími než 2 - 00 
stupňov (napr. ciele nad vodnou hladinou). V tomto 
režime pracuje PUAZO 6-60 výlučne na základe prv
kov stereoskopického diaľkomera.

DUKELSKÁ PAMÄTNÁ MEDAILA
Táto vojenská pamätná medaila bola zriadená vládou 
Československej republiky na základe Vládneho na
riadenia č. 36 zo dňa 26. júna 1959 pri príležitosti 15. 
výročia bojov na Dukle. Určená bola primárne pre ži
júcich, padlých a zomrelých príslušníkov 1. českoslo
venského armádneho zboru (1. ČSAZ) v ZSSR, ktorí 
sa v dňoch 8. septembra 1944 až 28. novembra 1944 
zúčastnili bojových operácií v priestore Duklianske
ho priesmyku. Ďalej mohla byť udelená aj tým čes
koslovenským občanom, ktorí v bezprostrednej sú-

Vyššie uvedené spôsoby práce PUAZO 6-60 treba pri
spôsobiť podľa situácie a štýlu letu vzdušného cieľa. 
Zmena režimu zameriavania sa vykonáva pomocou 
prepínača „zmena spôsobu práce“. V neposlednom 
rade treba brať ohľad na faktory, ako predstih střelby, 
reakčný čas pri pozorovaní cieľa a spôsob pohybu cie
ľa. Zariadenie dokáže počítať s korekciami balistické
ho vetra, zmeny počiatočnej rýchlosti strely, paralaxu, 
zmeny hustoty vzduchu, derivácií. Hodnoty derivácií 
sa berú do úvahy automaticky pri vyhodnocovaní 
riešenia situácie. Korekcie sa zahŕňajú do výsledného 
azimutu a námeru prístroja.
Kompletná súprava PUAZO-6-60 pozostáva z pře
počtového prístroja umiestneného na štandardizova
nom dvoj nápravovom podvozku PZP (protilietadlo
vý prístrojový podvozok). Na vrchnej časti nadstavby 
je stereoskopický diaľkomer D-49. Do výbavy ďalej 
patria: motorgenerátor upevnený k podvozku, pre
nosné veliteľské signálne zariadenie VKD, kabeláž 
a schránky s náhradnými dielmi ZIP.
V zbierke č. XIII Automobilová technika sa nachá
dzajú 3 exempláre navádzacieho diaľkomera PUA- 
ZO-6-60. Prvé z trojice predstavuje delostrelecký 
zameriavač nadobudnutý bezodplatným prevodom 
majetku štátu z vojenského útvaru VÚ 1603 Kež
marok. Ostatné dva boli získané z VÚ 4564 Poprad. 
Konzervátoři za pomoci príslušníkov OS SR (žpr Se- 
red) PUAZO s výrobným číslom nadstavby 77074P 
čiastočne reštaurovali v auguste 2018. Následne bolo 
PUAZO zaradené do vonkajšej expozície VHM Pieš
ťany na letisku v Piešťanoch.

J. Váry

vislosti s Karpatsko-duklianskou operáciou (KDO) 
prispeli buď partizánskou alebo inou organizovanou 
a sústavnou bojovou činnosťou k citeľnému poško
deniu nepriateľa, a zároveň aj k pomoci sovietskym 
a československým jednotkám. Okrem jednotlivcov 
ju bolo možné udeliť aj tým útvarom Československej 
ľudovej armády, ktoré boli nositeľmi historických ná
zvov a bojových tradícií jednotiek 1. ČSAZ v ZSSR, 
ktoré boli v dňoch 8. septembra 1944 až 28. novembra 
1944 nasadené do bojov na Dukle. Medaila mohla byť
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president Československé republiky 

udeľuje

NA PAMET aCASTI V BOJÍCH U DUKLY

DUKELSKOU 
PAMĚTNÍ MEDAILI

V PRAZE 6; RIJNA 1959

napokon po splnení stanovených podmienok ude
lená aj cudzím štátnym príslušníkom a vojenským 
útvarom. Udeľovaná bola pritom vždy na návrh vlády 
prezidentom republiky. Ku každej medaile sa pre jej 
držiteľa vydával aj diplom spolu s preukážkou opráv
ňujúcou na jej nosenie. Podľa nariadenia sa pritom 
medaila nosila vždy na ľavej strane pŕs v poradí za 
Sokolovskou pamätnou medailou, pričom ak sa no
sila len stužka, tak tá musela byť napnutá na 10-mm 
širokej a 35-mm dlhej pravouhlej doštičke. V prípa
de, ak bola medaila udelená ako „in memoriam“ pad
lým alebo už zomrelým vojakom, resp. občanom, tak 
sa vždy odovzdávala do pietnej úschovy pozostalým, 
ktorí ju však nesmeli nosiť. To platilo aj v prípade, ak 
došlo k úmrtiu vyznamenaného.
Medaila sa vyrábala z bronzu a mala kruhovi
tý tvar s priemerom 35 mm. Na jej averznej strane 
bol pod nápisom: „ČEST A SLÁVA DUKELSKÝM 
HRDINŮM“, vyobrazený portrét československého 
(v popredí) a sovietskeho (v pozadí) vojaka symbo
lizujúci československo-sovietsku bojovú družbu. 
Autorom výtvarného návrhu tejto strany medaily bol 
akademický sochár a medailér Jiří Prádler (24.4.1929 
- 30.6.1993), pričom jeho iniciály boli umiestnené na 
jej spodnom okraji. Na reverznej strane boli zobraze
né postavy kráčajúceho československého (v popredí)

a sovietskeho (v pozadí) vojaka, ktorí symbolizovali 
bratstvo československej a sovietskej armády. Okolo 
postáv bol pri okraji rozložený nápis: „SE SOVĚT
SKÝM SVAZEM NA VĚČNÉ ČASY“. Autorom re
verzu medaily bol akademický sochár a medailér Ja
roslav Brúha (11.2.1889 - 13.1.1969), ktorého iniciály 
boli uvedené uprostred jeho ľavého okraja. Medaila sa 
nosila na 35-mm širokej látkovej stuhe tvorenej sied
mimi zvislými pruhmi. V strede stuhy sa nachádzal 
úzky zlatý prúžok, pričom po jeho oboch stranách 
bol umiestnený široký červený pruh spolu s úzkym 
bielym a modrým prúžkom. Autorom stuhy bol pro
fesor Antonín Kybal (25.3.1901 - 15.11.1971). 
Zaujímavosťou je, že táto medaila sa neudeľovala vý
lučne len tým jednotlivcom, resp. subjektom, ktoré na 
ňu mali podľa ustanovení nárok, ale pri významných 
príležitostiach mohla byť udeľovaná napr. aj obciam. 
V tomto smere je konkrétnym príkladom Vyšný Ko- 
márnik (okres Svidník). Tú ako prvú obec na úze
mí niekdajšieho Československa oslobodili v rámci 
KDO jednotky 1. ČSAZ v ZSSR dňa 6. októbra 1944, 
pričom pri príležitosti osláv 15. výročia KDO jej bola 
dňa 3. októbra 1959 na pamiatku bojov na Dukle 
udelená prezidentom Československej republiky An
tonínom Novotným (10.12.1904 - 28.1.1975) práve 
Dukelská pamätná medaila (číslo matriky: 96). 
Medaila znázornená na obrázku bola pod číslom
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matriky 8366 udelená dňa 6. októbra 1959 prísluš
níkovi 1. ČSAZ v ZSSR Josefovi Roblovi, pričom do 
zbierok vojenského múzea vo Svidníku bola prijatá 
dňa 28. decembra 1989 kúpou od súkromnej osoby. 
Ide pritom o jeden z 18 kusov tejto pamätnej medaily, 
ktoré v zbierkach svidníckeho múzea spolu s dvomi

kusmi Sokolovskej pamätnej medaily pripomínajú 
dve najdôležitejšie bojové vystúpenia českosloven
ských vojakov organizovane postupujúcich po boku 
sovietskej Červenej armády na východnom fronte od 
začiatku roka 1943.

P. Holík

30-MM PROTILIETADLOVÝ DVOjKANÓN VZOR 53/59
30 mm protilietadlový dvojkanón vzor 53/59, prezý
vaný JEŠTĚRKA, alebo na Slovensku aj JAŠTERKA, 
je protilietadlová, dvojhlavňová, automatická zbraň so 
záklznými hlavňami a uzamknutými závermi, umiest
nená na korbe terénneho pancierovaného vozidla 6 x 
6 PRAGA V3S. Pldvk je určený na střelbu na vzdušné 
ciele letiace rýchlosťou do I 000 km/h (280 m/s) v prí
zemných a malých výškach. Rovnako ho bolo možné 
použiť na ničenie osvetľovacích bômb, vzdušných vý
sadkov, na střelbu na pozemné ciele, obrnené transpor
téry, ľahké tanky a samohybné delá.
Vývoj lafetovaného protilietadlového dvojkanóna 
na pancierové vozidlo V3S pod krycím označením 
„JAŠTERKA“ sa začal v polovici roka 1957. Prvý proto
typ so zásobníkom na 50 nábojov bol vyrobený v ok
tóbri 1957 v Přelouči. Skúšky prototypu boli vykonané 
v novembri 1957 s vyhovujúcim výsledkom. V mesia
coch september až október 1958 bol prototyp vyskúšaný 
v bývalom Sovietskom zväze. Výsledky týchto skúšok 
boli vyhovujúce. Koncom roka 1958 bolo rozhodnuté 
o zavedení dvojkanóna do výzbroje ČSĽA, pod označe
ním „30-mm PldvK vz. 53/59“. Výrobu

PldvK vzor 53/59 spo
čiatku zabezpečovali Le
tecké opravovne

Olomouc a od polovice roka 1959 Strojárne 9. mája 
v Trenčíne - Kubrej, kde bolo vyrobených dovedna 950 
kusov. Vzhľadom na zájem o PldvK bola v rokoch 1970 
až 1975 obnovená výroba v závode V. I. Lenina v Plzni 
s celkovým objemom 630 vyrobených kusov 30-mm 
PldvK vzor 53/59B. Z uvedeného počtu PldvK vyrobe
ných v Plzni bolo 539 kusov dodaných Juhoslovanskej 
armáde a 40 kusov bolo dodaných do Sýrie. V prípa
de juhoslovanskej armády sa jednalo o druhú dodáv
ku, v prvej bolo dodaných 250 kusov. Exportné verzie 
boli označené 30-mm PldvK vzor 53/70. Spolu ČSLA 
prevzala okolo 900 kusov 30-mm PldvK vzor 53/59. 
Úspešný zbraňový systém sa okrem Československa 
používal aj v ďalších krajinách, najmä v Juhoslávii a jej 
nástupníckych štátoch, v Líbyi a v Kongu.
Zbraň je nabíjaná z dvoch zásobníkov s kapacitou 50 
nábojov. Lafetu je možné zložiť z korby vozidla a použí
vať ju stacionárne. Pohon lafety je elektrický s možnos
ťou ručného ovládania. Pracovisko strelca je čiastočne 
chránené pancierom. Vezená zásoba munície je 800 ku
sov. Kanóny majú odmer 360 stupňov a námer v rozsa
hu -2 stupne až +85 stupňov. Účinný dostrel na vzdušné 
ciele je 3 500 m. Zbraňový systém bolo možné účinne 
použiť aj proti pozemným cieľom do vzdialenosti 2 000 

m. Posádka PldvK je 5-členná - veliteľ, 
vodič, strelec a dvaja nabíjači.



nosť je 10 300 kg, dĺžka v pochodovej polohe 6,9 m, 
šírka 2,4 m a výška 2,5 m.
Aj napriek vynikajúcim vlastnostiam, PldvK postupne 
zastaral a začiatkom 90. rokov 20. storočia prijalo ve
lenie Československej armády rozhodnutie o ich po
stupnom vyraďovaní z výzbroje. V januári 1993 v rám
ci delenia bývalej Československej armády prevzala 
stanovený počet PldvK vzor 53/59 do svojej výzbroje 
i Armáda SR.

30-mm protilietadlový dvojkanón vzor 53/59 JAŠTER- 
KA vystavený v expozícii VHM Piešťany, bol do zbier
kového fondu zaradený v roku 1999. Predchádzajúcim 
vlastníkom bolo Múzeum SNP v Banskej Bystrici. V ro
koch 1961 až 1969 ho používali útvary v Čechách, od 
roku 1970, po generálnej oprave zostal na Slovensku, 
kde prešiel viacerými útvarmi.

M. Miklcm

PÁSOVÉ SAMOHYBNÉ SÚLOOIE 6SP - 55
Každá armáda sveta disponuje druhom vojska, ktorý 
zabezpečuje plynulý postup vojsk cez problematické 
úseky terénu - prekážky, ktoré môžu byť rôzneho cha
rakteru a môžu mať rôzneho pôvodcu. Prekážky ne
výbušné sú drôtené zátarasy, protitankové steny alebo 
celý rad úprav terénu, ktorý efektívne spomalí postup 
vojsk. Ďalej existujú prekážky, ktoré vytvorila príro
da a sú nemenej náročné pre plynulý postup vojsk. Sú 
to prekážky vodné, akými sú rieky, jazerá a moria. Čes
koslovenská ľudová armáda prešla v povojnovom ob
dobí značnou modernizáciou, ktorá nevynechala ani 
ženijné vojsko. V rámci modernizácie bolo vyzbroje
né mnohými plavbyschopnými mechanizmami, ktoré 
umožňovali prepravovať cez vodnú prekážku bojovú 
techniku a aj živú silu. K týmto prostriedkom patril 
aj stroj sovietskej konštrukcie s názvom GSP - Pásové 
samohybné súlodie. GSP je určené na prepravu ťaž
kej bojovej techniky do jej celkovej hmotnosti 52 t cez 
vodnú prekážku, v stojatej alebo prúdom tečúcej vode. 
Samotné GSP sa skladá z dvoch polosúlodí, ktoré tvo
ria ľavú a pravú časť. Obe nosné časti uvedeného stroja 
nesú pontónovú časť, ktorá je opatrená nájazdovými 
rampami určenými na vjazd prepravovanej techni

ky. Každý kus tejto techniky je vybavený motorom 
8D6, čo je naftový motor s výkonom 176 kW, ktorý je 
umiestnený v strede karosérie. Aj pri hmotnosti stroja 
17 t poskytoval dostatočnú silu pri pohybe na súši 40 
až 45 km za hod. a pri pohybe vo vode 6 až 10 km za 
hodinu. Samotné polosúlodie sa dokázalo pohybovať 
v teréne za pomoci dvoch koľajových pásov, ktoré po
háňali dve hnacie kolesá v súčinnosti štrnástich hna
ných kolies. Odpruženie a vyrovnávanie nerovností 
zabezpečilo zavesenie podvozka, ktoré sa skladalo zo 
štrnástich torzných tyčí. Pohyb tohto obojživelného 
transportéra po súši bol svižný a posádke poskytoval 
vďaka kvalitnému odpruženiu prekvapivo komfort
nú jazdu. Plavba s jedným GSP alebo i s kompletným 
súlodím je nemenej zaujímavá. Po vjazde oboch čas
tí stroja do vodnej prekážky, obsluha zložená z troch 
ženistov vyklopila pomocou hydraulického systému 
pontón. Po jeho vyklopení sa oba transportéry dotkli 
bokom karosérií a navzájom zamkli, čo im umožňu
je priplávať k brehu a vyklopiť nájazdové rampy. To 
umožnilo nakladanie pásovej i kolesovej techniky a jej 
prevoz po hladine na určené miesto. Plavbu vo vode 
zabezpečovali dve lodné skrutky, ktoré boli umiestne-
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né v trupe karosérie v zadnej časti každého stroja. Po
hon lodných skrutiek zabezpečovala prevodovka spô
sobom, že vodič zaradil prevodový stupeň pre plavbu, 
a manévrovanie polosúlodia sa zabezpečovalo volan
tom umiestneným pod palubnou doskou na strane 
vodiča.Takto sa ovládali smerové kormidlá, ktoré vo 
vode určovali smer plavby. Dĺžka jedného kusu GSP je 
12 m, jeho šírka je 3,24 m a výška 3,2 m. Pri komplet
ne zloženej súprave šírka predstavovala 21,46 m až po 
kraje vyklopených rámp.Tento druh techniky použí
vali príslušníci ženijného vojska a spravidla toto kom
pletné súlodie slúžilo na ženijných rotách a práporoch

ako ženijné zabezpečenie a servis iným druhom vojsk 
za účelom plynulého postupu tankových a motostre- 
leckých útvarov. Vo VHM Piešťany sa nachádza celá 
súprava GSP, ktorú múzeum získalo bezodplatným 
prevodom z vojenského útvaru VÚ 8216 Sereď. Kon
krétny kus techniky slúžil na výcvik budúcich ženistov 
- členov obsluhy GSP, ktorí po ukončení poddôstoj
níckej školy trvajúcej šesťdesiat dní absolvovali záve
rečné skúšky. Po ich úspešnom zvládnutí nastupovali 
do útvarov, kde boli tieto technicky špecifické stroje 
zaradené.

R. Hattala

RÁDIOSTANICE TYPU ASTRA
Po vzniku Varšavskej zmluvy, 
v rámci unifikácie spojovacej tech
niky, nahradili rádiostanice typu 
ASTRA rádiové stanice A7b (so
vietske, licenčné vyrábané v n. p. 
TESLA Pardubice) a maďarské rá
diové stanice RO-25. ASTRY boli 
zavedené do výzbroje ČSĽA v r. 
1959 a následne od roku 1960 boli 
licenčné vyrábané v n. p. TESLA 
Pardubice aj pre ďalšie armády Var
šavskej zmluvy.
Na základe poznatkov a skúseností 
velenia sovietskej armády z 2. sve
tovej vojny a práve prebiehajúceho 
vojnového konfliktu v Kórei, boli 
v prvej polovici 50. rokov 20. storo 
čia stanovené požiadavky na vývoj 
nového radu prenosných veľmi 
krátkovlných (VKV) rádiostaníc

závodu ELEKTROSIGNÁL. Hlavným konštrukté
rom bol Konstantin Jakovlevič Petrov, vedúci správy 
rádioelektrotechnického priemyslu voroněžského 
S.N.Ch (Совнархоза - sovietu národného hospo
dárstva). Výsledkom tohto vývoja bola elektronková 
simplexná rádiostanica s frekvenčnou moduláciou, 
mechanickým poloduplexom, s možnosťou diaľ
kového ovládania a retranslácie. Z tejto jednej rá-

pre armádu. Hlavnými požiadavkami bola 
ich unifikácia, a to z dôvodu, aby rovnaké stanice 
mohli používať rôzne druhy vojsk, zjednodušenie 
výroby a maximálne zníženie výrobných nákladov. 
Na základe týchto požiadaviek prebiehal v rokoch 
1956 až 1959 vývoj prenosných elektronkových 
VKV rádiostaníc, postavený na využití prenosnej 
rádiovej stanice nemeckej výroby firmy Telefun- 
ken a Lorenz. Vývoj a konštrukciu zabezpečovali 
pracovníci Konštrukčnej kancelárie voroněžského



diostanice, označovanej ako „ASTRA“, bolo možné 
osadením rôznych kryštálov postaviť štyri typy rá
diostaníc R-105, R-108, R-109 a R-114 (tento typ sa 
v n. p. TESLA Pardubice nevyrábal), ktoré pracovali 
na rôznych kmitočtoch.
Rádiová stanica R-105 pracovala v kmitočtovom 
rozsahu od 36,0 do 46,1 MHz na 203 kanáloch a bola 
určená na zabezpečenie spojenia v rádiových sieťach 
motostreleckých a iných vševojskových útvarov. Rá
diová stanica R-108 pracovala v kmitočtovom roz
sahu od 28,0 do 36,5 MHz na 171 kanáloch a bola 
určená na zabezpečenie spojenia v rádiových sie
ťach delostreleckých útvarov. Rádiová stanica R-109 
pracovala v kmitočtovom rozsahu od 21,5 do 28,5 
MHz na 141 kanáloch a bola určená na zabezpe
čenie spojenia v rádiových sieťach protilietadlové
ho delostrelectva. Rádiová stanica R-114 pracovala 
v kmitočtovom rozsahu od 20,0 do 26,0 MHz na 121 
kanáloch a bola určená na zabezpečenie spojenia 
v rádiových sieťach tankových vojsk. K rádiostani
ciam bol vyvinutý retranslančný prístavok ako sa
mostatne připojitelný doplnok s označením R-589d, 
ktorý napr. umožňoval ich ovládanie na dialku po 
telefónnej linke. Rádiostanice typu ASTRA boli 
určené na príjem a vysielanie bez vyhľadávania 
a dolaďovania frekvencií, s možnosťou diaľkového 
ovládania a retranslácie. Kmitočet sa nastavoval jed
ným gombíkom súčasne pre vysielač i pre prijímač. 
Ladenie všetkých vysokofrekvenčných obvodov rá
diostanice bolo vykonávané štvornásobným ladia
cim kondenzátorom. Prepínanie príjmu a vysielania 
sa vykonávalo stlačením hovorového tlačidla. Dosah 
rádiostaníc bol v závislosti od typu stanice, antény 
a konfigurácie terénu od 6 km do 15 km. Vysielací 
výkon rádiostanice bol 1,2W. Napájanie zabezpečo
vali dva lúhové nikel-kadmiové akumulátory, každý 
s napätím 2,4 V. Rádiostanice sa používali ako pre

KRÁTKEHO DOSAHU IS-2US
Raketa RS - 2US (kódové označenie K-51, podniko
vé Izdelije 403, v kóde NATO AA-1 Alkali) slúžila 
na napádanie vzdušných cieľov zo zadnej polosféry

nosné, ale aj v mobilných rádiových a spojovacích 
uzloch. Rádiostanice modernizovaného typového 
radu R-105d, R-108d, R-109d a R-114d majú integ
rovaný retranslačný prístavok a vyrábali sa od roku 
1961. Modernizované rádiostanice umožňovali spo
jenie a spoluprácu s rádiostanicami RF-10, RF-13, 
R-107, R-lll, R-123, R-173. Rádiostanice typu „AS
TRA“ v rámci svojej činnosti využívali aj Ľudové mi
lície a vojská ministerstva vnútra. Ich velkým nedo
statkom bola hmotnosť kompletu, dosahujúca až 20 
kg, čo vyžadovalo dobrú fyzickú kondíciu radistu. 
Rádiostanice bolo možné pripojiť dvojitým vedením 
max. 2-km dlhým na poľný telefónny prístroj TP-25. 
Prepínanie z príjmu na vysielanie vykonával radista 
stanice (pri použití prídavku TP-25 Rd bolo možné 
prepínanie z príjmu na vysielanie priamo z telefón
neho prístroja).
Ďalším typovým radom boli prenosné rádiové stani
ce s typovým označením R-105M, R-108M, R-109M 
a R-114M systému „PARUS“. Vývoj tohto typového 
radu prebiehal začiatkom 60. rokov. Do výzbroje so
vietskej armády bol zavedený v roku 1967. V princí
pe išlo o modernejšiu a ľahšiu rádiostanicu, pri za
chovaní základných parametrov, ako je výkon, dosah 
a frekvenčné pásmo. Na územie Československa boli 
dovezené v obmedzenom počte najmä ako súčasť 
spojovacích uzlov P-240 a P-241, ako aj inej techni
ky zo Sovietskeho zväzu. Ich využitie bolo najmä u 
jednotiek Pohraničnej stráže a v prieskumných jed
notkách. Rádiostanice „PARUS“ boli vyrábané do 
polovice osemdesiatych rokov v Sovietskom zväze. 
Rádiové stanice typu „ASTRA“ boli počas viac ako 
40-ročnej služby niekoľkokrát modernizované a aj 
napriek značnej zastaranosti ich ČSĽA používala až 
do svojho zániku v roku 1992 a do svojej výzbroje ju 
zaradila aj Armáda SR.

P. Kadlec

za všetkých poveternostných podmienok vo dne 
i v noci. Mohla byť použitá aj na pozemné ciele. Bola 
navádzaná povelovo po lúči radiolokátora metódou
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troch bodov s dosahom od 1,95 km do 5,2 km. Po
užitý navádzací systém neumožňuje jej použitie 
v manévrovom vzdušnom boji, je preto vhodná len 
na prepad nemanévrujúcich vzdušných cieľov. Cel
ková hmotnosť rakety je 83,2 kg, z toho trieštivo-tr- 
havá bojová hlavica váži 13 kg.
Raketa RS-2US je odpalovaná z odpaľovacieho za
riadenia APU-7 (staršie verzie z odpaľovacieho za
riadenia APU-4). Má charakteristický tvar s boč
ným vývodom trysiek raketového motora na tuhú 
pohonnú látku. Zadná časť tela rakety je ogiválna 
(zaoblená) a nesie štyri snímače. Snímače musia byť 
súčasne vo vysielacom lúči elektromagnetických vín 
rádiolokátora lietadla. Ak sa niektorý snímač dosta
ne mimo vysielaný lúč lokátora, navádzacia hlavica 
okamžite vykoná prestavenie kormidiel na opravu 
vzniknutej odchýlky. Stredná časť rakety je valcová 
a nesie štyri krížové stabilizačné plochy deltovité
ho tvaru s malými kormidlami na odtokovej hrane. 
Prednú časť rakety tvorí kužeľ zakončený bojovou 
časťou (hlavicou) s kuželovou špičkou. Na kužeľo- 
vej prednej časí i rakety sú uchytené štyri plávajúce 
trojuholníkové kormidlá. Na trieštivo-trhavej bojo
vej časti je namontovaný rádiový približovací zapa
ľovač. Celková hmotnosť rakety je 83,2 kg, bojová 
hlavica váži 15,2 kg. Maximálny dostrel je 8 km, dĺž
ka rakety 2 500 mm, priemer tela 200 mm a rozpätie 
stabilizačných plôch 654 mm.
Konštrukcia prvej povojnovej leteckej protilietadlo
vej rakety vtedajšieho Sovietskeho zväzu, označenej 
SNARS 250, siaha do roku 1948. Táto raketa bola vy
víjaná vo verziách s infračervenou samonavádzacou 
hlavicou a s poloaktívnym rádiolokačným systémom 
navádzania. Ešte pred ukončením prác spojených so 
zavedením rakiet do výzbroje, boli práce v roku 1953 
prerušené vzhľadom na zmenu výrobného 
programu Závodu č.293 v Chmin- 
kách pri Moskve. Pri celkovej 
hmotnosti 385 kg mala bo
jová časť hmotnosť 30 
kg. Raketa bola 
4 200 mm

dlhá s rozpätím krídelok 1 080 mm a mala dosah 
5 km. Na ďalšej konštrukcii protilietadlovej leteckej 
rakety určenej ako výzbroj ľahkých stíhacích lieta
diel s označením RS-1U sa začalo pracovať v roku 
1951. Po vykonaných skúškach bolo potrebné vyko
nať dodatočné úpravy a tak v roku 1953, keď vznikol 
prvý experimentálny prototyp MiG-17, mohol už 
byť tento vyzbrojený novou verziou rakety s ozna
čením RS-2U. Špeciálne pre jej bojové využitie bol 
vyvinutý rádiolokátor RP-2U (Izmurud-2) určený 
pre lietadlá MIG-17 PPU a MIG-19 PM. Obe tieto 
lietadlá niesli po štyri rakety RS-2U na podkrídlo- 
vých zavesníkoch (APU-4). V roku 1959 bola k dis
pozícii modernizovaná verzia rakety s označením 
RS-2US (K-5M) s novým rádiolokátorom RP-9 Safir 
(CD-30) a RP-9U (CD-30T). Ako prvé boli týmito 
prostriedkami v roku 1960 vybavené stíhacie lie
tadlá Su-9. Verzie MiG-2iM (MF) boli vybavené rá
diolokátorom RP - MA s riadenými raketami 4 x RS 
- 2US na závesníkoch APU - 7. Na základe výsled
kov získaných z bojového použitia riadených rakiet 
sa rozhodlo o potrebe ďalšieho vývoja. Intenzívnej
ší vývoj riadených rakiet v bývalom ZSSR sa začal 
zavedením navádzacieho systému Lazur-S, ktorý 
spolupracoval s pozemným poloautomatickým sys
témom navedenia stíhacieho letectva VOZDUCH. 
V ČSĽA mohli raketu používať lietadlá MiG-19 PM 
a verzie lietadiel MÍG-21PF, MÍG-21PFM, MiG- 
21PFS, MÍG-21M, MÍG-21MF.

P. Kadlec
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OBRNĚNY TRANSPORTER BRDM-1

Obrnené prieskumné hliadkové vozidlo BRDM-1 
patrí medzi sovietske obrnené transportéry pochá
dzajúce z 50. rokov 20. storočia. Prototyp bol vyro
bený v roku 1956. Na základe výsledkov vojskových 
skúšok sa začala v roku 1957 jeho sériová výroba. 
Prvá verzia, označená ako BRDM Model 1957, bola 
s otvoreným priestorom pre osádku. Na základe 
negatívnych skúseností z bojovej činnosti a slabej 
ochrany osádky bol v roku 1958 prestavaný. V pred
nej časti zvarenej korby sa nachádza motorová časť, 
ktorá je prekrytá pancierovou kapotou s rebrovanými 
výfukovými otvormi na oboch stranách. V priestore 
osádky je korba vyvýšená. Na jeho strope sa nachá
dzajú dva poklopy, ktoré sú jediným prístupom do 
interiéru.
BRDM sa vyrábal v bývalom Sovietskom zväze v ro
koch 1957 - 1966 v celkovom náklade približne 
10-tisíc kusov. Do Československa sa začali dovážať 
začiatkom 60tych rokov 20. storočia. Hoci sa pô
vodne predpokladal dovoz až 975 vozidiel, nakoniec 
ich bolo dovezených len 124 kusov. Boli zaradené 
v prieskumných útvaroch a jednotkách motostre- 
leckých a tankových divízií. Osádku tvorili traja až 
štyria členovia obsluhy. Vodič bol na ľavej strane vo
zidla, veliteľ na pravej. Tretím členom bol strelec. 
BRDM-1 má dvojnápravový podvozok s pohonom 
na všetky štyri kolesá a štyri pomocné výsuvné ko
lesá umiestnené medzi nápravami. Tie sa využívajú 
predovšetkým pri jazde v teréne, kde pomáhajú zní
žiť tlak vyvíjaný vozidlom na terén, a tým zlepšiť jeho 
priechodnosť. Transportér je poháňaný benzínovým 
šesťvalcovým motorom GAZ-40P s maximálnym

výkonom 90 konských síl. Na ces
te dosahuje rých- lost’ 90 km/h, vo vode 9
km/h, a to vďaka vodnej tryske umiestnenej v zadnej 
časti vozidla. Pred vstupom do vody sa musí zap
núť vodné čerpadlo. Vozidlo nemalo vlastnú pevnú 
výzbroj, střelba sa viedla strieľňami v korbe. Na jej 
vrchu bol držiak odnímateľného guľometu SGMB 
kalibru 7,62 mm. Hmotnosť transportéra predstavo
vala 5 100 kg, hrúbka panciera bola 10 mm. Motor 
Gaz-45P mal výkon 66,2 kW a dojazd na ceste bol 
750 km, vo vode 120 km. Pri dĺžke vozidla 5,7 m, 
šírke 2,25 m a výške 2,9 m išlo pravdepodobne o naj
menší obrnený transportér, ktorý slúžil v ČSĽA. Po 
zavedení dostatočného počtu obrnených transpor
térov OT-65 boli z výzbroje priebežne vyraďované. 
Okrem vozidiel BRDM model 1957 a BRDM mo
del 1958 sa vyrábali aj ďalšie verzie, ako napríklad 
BRDM-U veliteľské stanoviště, BRDM-RCH určné 
pre radiačno-chemický prieskum, 2P27 odpaľovacie 
zariadenie PTRK 2K16 Smel a 2P32/2P32M odpaľo
vacie zariadenie PTRK 2K8 Falanga/2K8 Falanga-M. 
Vozidlá BRDM-1 sa vyvážali okrem štátov Varšav
skej zmluvy i do ďalších krajín sveta - od Kuby cez 
Egypt až po Zimbabwe.
Na základe zmluvy o bezodplatnom prevode v roku 
2011 získalo Vojenské historické múzeum v Pieš
ťanoch od Vojenského útvaru 1042 Čereňany do 
svojho zbierkového fondu jediný kus tejto techniky, 
ktorý bol posledným svojho druhu v užívaní OS SR. 
Po vyradení z výzbroje slúžil ako výcviková pomôc
ka pri nácviku odmorovania vozidiel a podľa stôp po 
projektiloch na pancieri s najväčšou pravdepodob-



nosťou aj ako terč na výcvik rôznych druhov vojsk 
pri streleckej príprave. Po jeho prevzatí do múzea 
v Piešťanoch stála pred odbornými pracovníkmi - 
konzervátormi zložitá úloha uviesť vozidlo do stavu 
schopného prezentácie v expozícii vo VHM Piešťany. 
Hrdzavý vrak bol pokrytý nespočetnými nátermi, 
pancier bol vybavený rôznymi zvarkami a inými oce
ľovými „zlepšovákmi“. V rámci výskumnej činnosti

a príprav na konzerváciu sa zamestnanci dopátrali 
k zaujímavým informáciám z archívnych dokumen
tov MO Ruskej federácie. Na základe zistených pod
kladov sa pracovníci múzea rozhodli renovovať vo
zidlo do takého stavu, v akom prišlo zo Sovietskeho 
zväzu. Vzhľadom na to, že ide o jediný kus na území 
Slovenska, má aj veľkú historickú hodnotu.

R. Hattala

OD MOROV ACIA SÚPRAVA A-GK
Chemické vojsko okrem zisťovania zamorenia vyko
náva aj špeciálnu očistu osôb, výstroja výzbroje a te
rénu. V určitých situáciách je však nutné, aby špeci
álnu očistu vo forme čiastočnej špeciálnej očisty vy
konali obsluhy bojových prostriedkov počas plnenia 
bojových úloh, a to za pomoci rôznych odmorovacích 
súprav. Jedným takým prostriedkom je aj súprava 
A-DK.
Odmorovacia súprava 
A-DK je určená na vyko
návanie čiastočnej špe
ciálnej očisty optických 
prístrojov, spojovacích 
a rádiotechnických prí
strojov, vnútorných po
vrchov, osobných zbraní, 
ovládacích prv
kov bojovej 
a doprav
nej tech

niky, raketových a delostreleckých zbraní v rozsahu 
odmorovania, dezaktivácie a dezinfekcie t. j. odstrá
nenia chemických bojových látok, odstránenia rádio
aktívnych látok a odstránenia biologických bojových 
prostriedkov. Pôvodne bola súprava určená na pou
žitie s odmorovacím roztokom č. 1, zloženým z dich- 
lóraminu a dichlóretánu, a roztokom č. 2 zloženým 
z hydroxidu sodného, monoetanolaminu a vody, kto
rých sypké komponenty boli uložené v súprave v plas

tových téglikoch, neskoršie predpisy však povoľujú 
použitie všetkých dostupných kvapalných zmesí, 
ako napríklad OR-3 alebo chlórnanovej odmo- 
rovacej zmesi. Samotná očista sa vykonávala za 
pomoci tampónov z rôzneho textilného odpadu 
alebo štetcov s násadami. Kovové škrabky slúžili 
na odstránenie hrubých nečistôt ako blato alebo 

prebytočné mazivá. Náplň nádob na odmo- 
rovacie zmesi umožňovala vykonať 

špeciálnu očistu 20 kusov ručných 
zbraní, ako samopal, guľomet, ta- 
rasnica alebo 1 kanóna, húfnice 
alebo mínometu.

je uložená v plecho- 
s vekom, ktoré je pripev

nené pántom a zavreté sa 
zaisťuje patentom. Na 

vnútornej strane 
veka je nalepený 
návod na použitie 

so zoznamom pred
metov v súprave. Ďalej 

sú na veku 4 gumové zátky 
používané najmä na ochran

ných filtroch radu OF, v tomto



prípade využité na obmedzenie pohybu nádob na 
odmorovacie roztoky. V debni sú uložené 4 kovové 
nádoby objemu 11, dve s červeným vekom s vylisova
ným číslom 1 na odmorovací roztok č. 1 a dve s čier
nym vekom s vylisovaným číslom 2 na odmorovací 
roztok č. 2. Ďalej sú tu dve nižšie plastové nádobky na 
práškové prísady odmorovacích roztokov s označe
ním „PRO A-DK“, dva kovové štetce s umelohmotný

mi vlasmi, dve drevené násady na štetce, dve kovové 
škrabky, balenie čistiacej bavlny, náhradné tesnenia 
kovových nádob, lepiaca páska a kontrolný lístok od 
výrobcu.
Vybraná odmorovacia súprava A-DK bola do zbierok 
VHM Piešťany nadobudnutá v roku 1996 prevodom 
od VÚ 1039 Čereňany.

J. Kopecký

RÁDIOVÁ STANKA RGS 66
Stredná smerová stanica RDS 66 pracuje v pásme de
cimetrových vín. Pri použití zariadenia nosnej telefo
nie a zariadenia tónovej telegrafie umožňuje radiore
léová stanica viacnásobné využitie pracovného kaná
la na prenos telefonických a ďalekopisných hovorov. 
Umožňuje duplexné viackanálové telefónne, telegraf
né a ďalekopisné spojenie na všetkých stupňoch ve
lenia, najmä pre spojenie armády s divíziou, divízie 
s plukom a pre iné špeciálne úlohy. Pracuje v kmitoč- 
tovom rozsahu 360 až 390 MHz, t. j. asi 77 až 83 cm. 
Toto pásmo je rozdelené na 16 vysoko!rekvenčných 
kanálov, ktoré majú od seba odstup 2 MHz. Dosah pri 
optickej viditeľnosti a použití úplných anténnych sys
témov bol 40 km v kon- 
km pri reléovej 
spolupracovať s inými 
zariadeniami nos
nej telefonie a tó-

covej prevádzke a 25 
ke. Stanica mohla

novej telegrafie, ktorých výstupné kmitočtové pásmo 
nepresiahlo rozmedzie 3,5 až 20 kHz a ak parametre 
RDS-66M vyhovovali požiadavkám na prenos. Pre
nášané nízkofrekvenčné pásmo v rozsahu 0,3 až 2,4 
kHz sa používalo pre služobný kanál a pásmo 3,5 až 
20kHz bolo využívané telefóniou nosnými prúdmi, 
čo umožňovalo prenos 4 telefónnych hovorov mimo 
služobný kanál, ktorý bol zabudovaný v smerovej sta
nici a mal vlastnú signalizáciu. Na kanáloch telefonie 
nosnými prúdmi bolo možné pomocou zariadenia 
pre tónovú telegrafiu tiež prenášať ďalekopisné, prí
padne fototelegrafné signály. K jednej rádiovej stanici 
patrila súprava 8 vysielačov, číslovaných 1 až 8. Každý 
vysielač bol pevne naladený na dva kmitočty, ktoré sa 
prepínali do polohy „A“ a „B“.
Vývojová skupina Josefa Ženíška skonštruovala 
strednú smerovú štvorkanálovú stanicu Dúha, kto

rá mala nahradiť koristné nemecké stanice 
Michael. Vojskové skúšky prebehli 

v 59. prápore smerových sta
níc (VÚ 9967 Zbiroh) v me

siacoch máji a júni 1956. 
Na záver skúšok komisia 
ministra obrany dospe

la k názoru, že súprava 
RDS 66 v dvoch rádio- 
vozoch plne vyhovuje 

požiadavkám klade
ným ako po stránke 
taktického použitia, 

tak aj po stránke mobil
ných a prevádzkových vlast

ností. Odporúčania na úpra
vu niektorých častí súpravy,



ktoré boli /istené v rámci vojskových skúšok, neboli 
zásadného charakteru a ich realizácia bola vykonaná 
v sériovej výrobe. Po prerokovaní v kolégiu ministra 
obrany bola súprava zavedená do výzbroje ČSĽA pod 
názvom „Souprava střední směrové stanice RDS-66 
v automobilech“. Jej sériová výroba pod označením 
RDS 66 sa začala v podniku Tesla Hloubětín. V ro
koch 1958 a 1959 sa v 1. spojovacej základni v Hradci 
Králové uskutočňovala montáž stanice do terénne
ho automobilu Tatra 805 so zníženou skriňovou ka
rosériou, ktorá sa vyrábala v ČSAO Dvůr Králové. 
Od roku 1960 pokračovala výroba v civilnom sekto
re v podniku Moravan Otrokovice - závod Orličan 
Choceň. Súprava stredných smerových staníc RDS 
66 sa skladala z dvoch rádiových áut. Prvé auto bolo 
označené „A“ a obsahovalo dve kompletné smerové 
stanice RDS 66. Druhé auto, označené „B“, obsaho
valo jednu kompletnú strednú smerovú stanicu. RDS 
66 prešla v roku 1965 modernizáciou pod označením 
RDS 66 M. Do skriňového vozidla „A“ boli naviac za
budované dve kanálové jednotky STN (STN 1 a STN 
2) a jedna jednotka STT. V skriňovej nadstavbe „B“ 
bola doplnená rádiostanica R-108 d alebo R-105 d pre 
spojenie počas jazdy. Tatra 805 so skriňovou nadstav

bou je plne využitá z vnútornej aj vonkajšej strany. 
Vstup do vozidla je riešený zo zadnej časti a z boč
nej strany skriňovej nadstavby. Vnútorný priestor je 
rozdelený na dve časti. V prednej sú dve pracoviská 
obsluhy spojovacej aparatúry RDS 66 b-2 (6782511) 
a RDS 66 b-2 (6782512). V zadnej sa nachádza piecka 
na vykurovanie, skrinkové úložné priestory so spojár
skym vybavením, závesné lôžka na oddych obsluhy 
a rádiostanica R 108 d. Konštrukčné riešenie a vnú
torné usporiadanie vytváralo podmienky na prevádz
ku rádiostaníc mimo auta a riešilo možnosti odpo
činku a stravovania obsluhy so zreteľom na časovú 
a priestorovú odlúčenosť od jednotky.
V rámci generálnych opráv sa v roku 1976 zruši
li v súprave skriňové automobily „B“ a materiál bol 
umiestnený v jednom automobile. Označenie rá
diostanice bolo RDS 66 Mp s trojčlennou obsluhou. 
Vo výzbroji ČSĽA boli do 80. rokov 20. storočia. 
Rádiovú stanicu RDS 66 na terénnom automobile 
T-805 so zníženou skriňovou karosériou, ktorá tvo
rí súčasť zbierkového fondu VHÚ - VHM Piešťany, 
múzeum získalo kúpou v roku 1997 od súkromného 
zberateľa.

P. Kadlec

LETECKÁ RIADENÁ RAKETA VZDUCH - VZDUCH 
KRÁTKEHO DOSAHU R-3S
Protilietadlová letecká riadená raketa R-3S patrí do 
kategórie leteckých riadených rakiet krátkeho dosa
hu s motorom na tuhú pohonnú látku a s infračer
veným systémom samonavedenia. Určená je na po
užitie v manévrových vzdušných súbojoch za dobrej 
optickej viditeľnosti na ničenie lietadiel protivníka zo 
zadnej polosféry v CSĽA, a to najmä lietadlami MiG- 
21. Raketa je vybavená sledovacím koordinátorom 
pracujúcim v pásme infračervených vlnových dĺžok. 
Pre vyhodnotenie polohy cieľa bola pasívna samona- 
vádzacia hlavica vybavená rozkladovým modulač
ným diskom s detektorom signálu. Na detektore vzni
kal modulovaný signál s frekvenčnou, amplitúdovou, 
fázovou, šírkoVo impulznou moduláciou, prípadne 
ich kombinácia. Tento modulovaný signál niesol in
formáciu o polohe cieľa. Výhodou rakety vybavenej

týmto senzorom bola jej vysoká presnosť v mieste zá
sahu a možnosť úniku lietadla nosiča hneď po odpá
lení rakety. Rakety s pasívnym samonavádzacím sys
témom sú zaraďované do skupiny rakiet „vystrela za
budni“. Nedostatkom týchto rakiet je obmedzenie ich 
použitia za zhoršených poveternostných podmienok. 
História donedávna najrozšírenejšej ruskej rake
ty vzduch-vzduch R-3S sa začala písať v roku 1958. 
V tento rok zasiahla čínsky MiG-17 raketa AIM-9B 
Sidewinder, vystrelená z thaiwanského F-86 Sabre. 
Raketa neexplodovala, ale sa do MiGu „zasekla“. Po 
pristátí bola okamžite odoslaná do ZSSR, kde Torpo- 
vova kancelária OKB - 134 z Tušina dostala za úlohu 
ju technicky preskúmať. V roku 1960 sa začala sériová 
výroba a jej postupné zavedenie do výzbroje. Najzná
mejšia a najpopulárnejšia raketa R-3S (K-I3A alebo
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K-13T, Izdělije 310, AA-2A) sa 
v roku 1962 stala prvou verziou vyrába
nou vo veľkom množstve. Zachytenie cieľa koordi
nátorom oznamuje zvukový signál v pilotových slú
chadlách a svetelný signál v kabíne pilota. Bojová časť 
o hmotnosti 11.3 kg má optický približovací a mecha
nický nárazový zapaľovač. Pravdepodobnosť zničenia 
bombardéra dvomi raketami je 80-percentná. R - 3S 
mohla byť do výšky 15 km vypustená z lietadla ma
névrujúceho maximálne 2 g, nad tuto výšku z lietadla 
s preťažením do 1,6 g.
Od roku 1966 bola sériovo vyrábaná verzia R-3R 
(K-13R alebo K-22, Izdelije 320, v kóde NATO AA- 
2C Advanced Atoll) vybavená poloaktívnou RL na
vádzacou sústavou. Celková hmotnosť tejto rakety sa 
zvýšila na 83,5 kg, hmotnosť bojovej hlavice sa ne
zmenila. Minimálny dolet rakety je 1 km, maximálny 
dolet je 7 km. Zo základnej R-3S boli vyvinuté aj špe
ciálne verzie - školská R-3U (Učobnaja, Izdelije 318) 
používaná ako register bez možnosti odpálenia, cvič
ná R-3P (Praktičeskaja) bez náplne v bojovej hlavici 
a lietajúci terč RM-3V (Raketa-Mišeň).
Prvé rakety R-3 boli testované pri lietadlách MÍG-19S. 
Neskôr nimi boli vyzbrojené lietadlá MiG-19P (dve na 
prídavných závesníkoch). Po dve ich mohli niesť star

šie verzie MiG-21, po štyri potom verzie (MiG- 
2IM a vyššie verzie). Experimentálne bola R-3 
testovaná na koncových krídlových odpaľovacích za
riadeniach prototypu lietadla MiG-21 F, a na dodatoč
ných závesníkoch ich mohli niesť tiež stíhacie lietadlá 
MiG-lľF a Jak-38PM (len infračervené navedenie). 
Letecké protilietadlové rakety R-3 boli tiež vo výzbroji 
lietadiel MiG-23, MiG-27, Su-15 a Su-17/20/22 vo viac 
ako tridsiatich letectvách štátov.
Rakety R-3S sa licenčné vyrábali v Indii, v Rumunsku 
(typ A-91) a v ČĽR (typ PL-2, modernizované verzie 
PL-2A, PL-3 a PL-5). V ČSSR sa začala licenčná vý
roba v roku 1961. Na odporučenie sovietskych ex
pertov poverili funkciou finálneho dodávateľa n. p. 
Adamovské strojárne Adamov, a funkciou generálne
ho konštruktéra n. p. Konštrukta Trenčín, ktorá bola 
držiteľom licenčnej dokumentácie, jej spracovateľom 
a garantom technickej správnosti prepracovanej doku
mentácie. V roku 1973 bola do výzbroje Vojenských 
vzdušných síl ZSSR zavedená modernizovaná verzia 
R-13M (K-13M, Izdelije 380, v kóde NATO AA-2D 
Atoll) s rádiolokačným zapaľovačom namiesto optic
kého. Verzia so samonavádzacou hlavicou chladenou 
tekutým dusíkom bola označená ako R-13MT, verzia 
so zmenšeným rozpätím kormidiel dostala označenie 
R-13M1 (sériová výroba od roku 1976).

P. Kadlec

ŽERIAVOVÝ TANK JT-34
Žeriavový tank JT - 34 (jeřábový tank) je nebojové 
špeciálne pásové vozidlo s vysokou priechodnosťou 
a manévrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne. 
JT-34 bol určený na zdvíhanie bremien do hmot
nosti 10 t v poľných podmienkach, na vykonávanie 
ľahších vyslobodzovacích prác a práce ženijného 
charakteru. Taktiež sa používal na demontáž a mon
táž úplných veží tankov, kanónov a iných celkov 
a skupín používaných v rámci tankového vojska 
a delostrelectva v poľných podmienkach. Nespor
nou výhodou koncepcie JT-34 je jeho schopnosť vy
konávať činnosť bez použitia podpier.

Vývoj JT-34 prebiehal v rokoch 1958 - 1961 pod 
označením „JETÁK“ v gescii Závodu J. V. Stalina 
n. p. v Martine. Výroba prototypu bola dokončená 
v roku 1960. Nasledovala séria kontrolných skúšok 
vo VVP Lešť, po ktorých bol JT-34 doplnený o po
zorovací periskop MK-4 pre žeriavnika, a na prácu 
v noci pribudli dva individuálne infraprístroje PPN- 
7. Pri konštrukcii JT-34 bola okrem novej žeriavovej 
nadstavby s výsuvným teleskopickým výložníkom 
využitá upravená kompletná korba a podvozok tan
ku T-34. Žeriavová nadstavba obsahuje pracovisko 
žeriavnika a nezávislú pohonnú jednotku zloženú
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z olejového regulačného čerpadla RC-100 poháňa
ného osemvalcovým benzínovým motorom typu 
TATRA T-603C. Ovládanie je realizované systé
mom ťahadiel ovládajúcich jednotlivé hydrau
lické okruhy. Zbraňový systém tanku tvoril 

.guľomet DTM kalibru 7,62 mm. Pre vedenie 
střelby z guľometu sa používal zameriavací ďa
lekohľad PPU-8-T. Posádka JT-34 bola dvojčlen
ná - veliteľ, ktorý bol zároveň žeriavnikom, a vodič, 
ktorý zároveň vykonával funkciu viazača bremien. 
Celková hmotnosť JT-34 bola 31 500 kg, v pochodo
vej polohe mal dĺžku 8,9 m, šírku a výšku 3 m.
Do výzbroje ČSĽA bol žeriavový tank JT-34 zavede
ný v roku 1961. Jeho finálnym výrobcom boli závody 
J. V. Stalina v Martine. Tie v rokoch 1962 až 1966 vy
robili vrátane 5-kusovej overovacej série dovedna 155 
kusov týchto vozidiel. Z uvedeného počtu prevzala 
ČSĽA do svojej výzbroje 77 kusov JT-34, z ktorých 
väčšina bola tabuľkovo pridelená opravárenským 
útvarom, jeden bol vyvezený do Poľska ako vzorový

kus pre tamojší vývoj, a 6 kusov JT-34 bolo vyveze
ných v roku 1968 do Maroka. Z výzbroje ČSĽA boli 
posledné JT-34 vyradené v druhej polovici 80. ro
kov 20. storočia. Dnes už neznámy počet JT-34 mi
nisterstvo národnej obrany odovzdalo ministerstvu 
dopravy pre vlakové súpravy určené pre likvidáciu 
železničných nehôd.
V roku 2001 bol do zbierkového fondu VHM Pieš
ťany zaradený jeden kus žeriavového tanku JT-34. 
Predchádzajúcim vlastníkom bol VÚ 1007 Prešov.

M. Miklan

FOTOAPARÁTY MEOPTA FLEXARET
Múzejné oddelenie Piešťany sa vo svojej akvizičnej 
činnosti zameriava predovšetkým na predmety po
užívané Československou ľudovou armádou na na
šom území po roku 1945. Fotoaparáty v zbierkach 
múzea tento zámer samozrejme reflektujú. Najviac 
sú zastúpené prístrojmi východonemeckej, sovietskej 
a československej proveniencie. Spomedzi domácich 
výrobcov dominujú aparáty Flexaret značky Meopta, 
národný podnik.
Momentálne sa v zbierke č. XX - Optický mate
riál nachádzajú exempláre rady II, IVa, VI, Standard 
a VII. Model Flexaret II bol pripravený do výroby už 
v roku 1940. Oproti prvej verzii mal združený seg
ment objektívov. Flexaret II sa vyrábal 24 rokov. Boli 
použité uzávierky Prontor H, Prontor S, Prontor SV 
a u starších modelov Compur Rapid. V druhej polo
vici 50. rokov 20. storočia sa objavil lacnejší variant 
pod označením Ha, ktorý bol v roku 1964 nahradený 
Flexaretom Standard. Odlišoval sa montážou uzávie

rok Metax, prípadne Prontor SVS. Na zvitkový film B 
120 bolo možné zachytiť 12 záberov 6x6. Jednalo sa 
o jednoduchý manuálny aparát.
Model IVa je prvý z radu Flexaretov, ktoré mohli po
užívať jednak zvitkový 120-mm film, ale aj klasický 
35-mm kinofilm (pomocou špeciálneho adaptéra). 
Problém bol však pri prevíjaní filmu naspäť do valca 
- keďže prístroj nemal pohyblivú osku na navíjanie 
filmu v protismere. Aparát tak dokázal fotiť v dvoch 
formátoch: 6 x 6cm a 24 x 36 mm - čiernobielo, ale 
aj farebne. Flexaret IVa mal už mechanizmus, kto
rý blokoval uzávierku pri dvojitej expozícii jedného 
snímku. Jednalo sa svojím spôsobom o poloautomat. 
Existovalo viacero verzií s centrálnou uzávierkou 
typu Metax a Prontor-SVS.
Modelový rad „VI“ je vo fonde VHM Piešťany, Mú
zejného oddelenia Piešťany zastúpený dvoma exem
plármi. Šedým Flexaretom VI z roku 1964 - prezý
vaným tiež medzi zberateľmi VI, a relatívne vzácnym
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prístrojom z prvej série 
(v čiernom vyhotove
ní). „Čierny“ Flexaret
VI z roku 1961 je 
doposiaľ najvzácnej
ším z celej kolekcie.
Jedná sa o prístroj 
z prvej série bez 
predčíslia - znače
ný na vrchnej hra
ne dvierok filmovej 
komory trojcifer
ným výrobným číslom 
(526). Všetky „šestky' 
sú konštruované s ohľadom
použitia adaptéra na 35-mm kinofilm. Teda okrem 
zvitkového filmu 120 (formát 6 x 6), je po inštalácii 
súpravy adaptéra Flexkin možné zhotovovať zábery 
24 x 36 mm. Takouto vymoženosťou síce disponovali 
vyššie rady Flexaretov typu IV a V (označované pís
menom „a“), pri verzii VI sa prvý raz stala súčasťou 
základného modelu. Na zadnej strane fotoaparátu 
pribudol kruhový indikátor založeného filmu. Pokiaľ 
je vložený zvitkový film, v indikačnom okienku sa 
ukázalo číslo 60, v prípade kinofilmu číslo 35.
V nadväznosti na Flexaret VI treba spomenúť Flexaret 
Standard. Podobne ako u prístrojov s označením „a“ - 
sa jedná o ekonomickú verziu známej šestky. Priamo 
nahradila výrobu predošlého „ekonomického“ modelu 
Ha v roku 1964. Oproti verzii 6 nemal Standard po
čítadlo záberov, nedalo sa s ním fotiť na 35-mm film 
a chýbala aj tabulka faktorov či samospúšť. Nejednalo 
sa a o automat ani polo-automat. Transport filmu ne
bol spriahnutý s naťahovaním uzávierky.
Posledným z rodiny známych fotoaparátov je model
VII automat. Objavil sa v roku 1967. Oproti predo
šlým radom pribudli nové možnosti formátu 4,5-6cm 
a 24x 24 mm. Vďaka „záložnému“ naťahovaciemu

VIACÚČELOVÝ VRTUĽNÍK 1-8
V zbierke leteckej techniky Vojenského historického 
múzea v Piešťanoch sú zaradené tri vrtuľníky typu 
Mi-8. Nachádza sa tu MÍ-8PPA (rušička), Mi-8T 
(transportný) a Mi-8 PS (salónna verzia). Všetky vy-

mechanizmu po čase znova možno opakovane ex
ponovať film. Na matnici pribudla fresnelova šošov
ka, vďaka ktorej je možné objektívy lepšie zaostriť. 
Zaostrovacia dvojpáka má zasekávacie polohy, kto
ré uľahčujú fotografovi udržať zaostrený daný bod. 
Fílavnou zmenou boli východonemecké uzávierky 
Prestor RVS, neskôr Prontor SVS. Uzávierka Metax 
sa už nevyrábala. Verzia VII sa vyrábala spoločne 
v Československu a NDR. Produkcia sa skončila na 
prelome rokov 1970 - 1971.
Všetky z vyššie spomínaných modelov používali prí
slušníci ČSĽA - fotoaparáty mohli využívať fotografi 
osvety, prípadne byť súčasťou rôznych posádkových 
klubov, ale aj majetkom jednotlivcov. Prednosti tých
to kvalitných dvojokých zrkadloviek okrem civilných 
používateľov, štátnych podnikov či škôl dokázali vy
užiť príslušníci ČSĽA. Predpokladá sa, že fotoaparáty 
„doslúžili“ s príchodom východonemeckých fotoapa
rátov VEB Pentacon radu SIX a neskôr Praktica (ale 
už na 35-mm kinofilm) v druhej polovici 70. rokov 
20. storočia.

J. Váry

chádzajú zo základného modela vrtuľníka Mi- 8, kto
rý bol zo všetkých sovietskych vrtuľníkov najrozšíre
nejší, pričom vynikal svojou spoľahlivosťou. V roku 
1961 vzlietol prototyp s názvom V-8 a jeho konštruk-
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sanitnej verzie bolo možné v náklado
vom priestore umiestniť 12 ležadiel pre
ranených a vy- tvoriť miesto pre dvoch
členov zdravotníckeho personálu. Hmotnosť nákla
du v nákladovom priestore mohla dosiahnuť 4 000 
kg a hmotnosť nákladu na vonkajších závesoch moh
la byť do 3 000 kg. Prvé predvedenie vrtuľníka Mi-8 
vojenskej verejnosti a Aeroflotu prebehlo v roku 
1965. Vrtuľník sa od tohto roka aj vyrábal a jeho vý
roba bola ukončená v závode Ulan Ude v roku 1999. 
O vrtuľník bol záujem aj v afrických krajinách, ako 
napríklad v Egypte, ktoré sú typické svojou vysokou 
teplotou a prašnosťou. Tieto podmienky spôsobo
vali u štandardne montovaných motorov problém 
vzhľadom na opotrebovávanie lopatiek kompresora. 
V polovici 80. rokov minulého storočia boli mon
tované do týchto strojov výkonnejšie a odolnejšie 
motory TV 2-117AG. Vrtuľník Mi-8 bol zapojený 
do celého radu vojenských konfliktov po celom sve
te a jeho silueta je pevne spätá s afganským nebom, 
podobne ako americký vrtuľník UH-1 symbolizoval 
vojnu vo Vietname. V oboch výrobných podnikoch, 
kde sa vyrábal tento typ vrtuľníka, vzniklo množstvo 
variantov a subvariantov, ktoré sú neznáme i odbor
nej verejnosti. Väčšinou išlo o špeciálne verzie robe
né na zákazku sovietskej armády alebo pre rôznych 
civilných odberateľov. V ČSĽA však boli najrozšíre
nejšie varianty, ako napríklad tzv. polo-salón, ktorý 
slúžil v prvom rade na prevoz štátnych špičiek v let
ke ministerstva vnútra, no často bol využívaný pre 
potreby armády. Vrtuľník MÍ-8PPA (na fotografii) 
patrí do kategórie ťažkých vojenských vrtuľníkov so 
špeciálnou výbavou pre vedenie rádioelektronické- 
ho boja prostriedkami rádioelektronického rušenia

téri ani nepredpokladali, že vznikla le
genda, ktorú vyrobili v počte 11 000 kusov.
Zrod vrtuľníka nebol vôbec jednoduchý. Vtedajšie ve
denie Sovietskeho zväzu, na čele ktorého stál predse
da Najvyššieho sovietu Nikita S. Chruščov, nechcelo 
o vývoji nového vrtuľníka ani počuť. Hlavné investície 
do leteckého vojenského priemyslu smerovali viac do 
vývoja prúdových lietadiel a vesmírneho programu. 
Konštrukčná kancelária, ktorú viedol Michail Miľ, si 
dobre uvedomovala ohromný náskok armády USA 
vo vývoji a používaní moderných vrtuľníkov, ktoré 
pre každú modernú armádu boli strategicky dôležité 
rovnako ako iné druhy leteckej techniky. Prvý lietajú
ci prototyp, z ktorého sa zrodil Mi-8, mal názov V-8 
a sériové číslo 0101. Poháňaný bol jedným motorom 
Ivčenko AI - 24V a vzlietol v júni roku 1961. Svojím 
tvarom, veľkosťou a výkonom spôsobil značný roz
ruch, nevynímajúc ani luxusnú salónnu úpravu pre 
18 osôb. Kým došlo k návrhu a výrobe samotného 
vrtuľníka Mi-8, bolo vyvinutých a vyrobených mno
ho rôznych prototypov. Najrozšírenejší variant Mi-8 
T sa začal vyrábať v dvoch výrobných podnikoch 
v Sovietskom zväze, a to v Kazani a Ulan Ude. Táto 
čistá transportná verzia ponúkala veľký priestor pre 
posádku i náklad, predovšetkým však veľkú nosnosť 
v nedelenom nákladovom priestore. K masovému za
vádzaniu tohto vrtuľníka dopomohli skúsenosti pri 
testovaní, najmä možný prevoz veľkého počtu voja
kov a ich presný nekomplikovaný výsadok na urče
nom mieste. Vojaci mohli sedieť na sklopných lavi
ciach, okná bolo možné otvoriť a súčasťou vnútorné
ho vybavenia boli aj úchopy na zbrane. Nespornou 
výhodou bolo otváranie zadných dverí, ktorými bolo 
možné nakladať aj nadrozmerný náklad. V prípade



(RER) ako rádiotechnický rušič skupinovej ochra
ny, určený na zabezpečenie bojovej činnosti letectva 
frontu.
Vrtuľníky Mi-8 boli vo velkej obľube vojsk nielen pre 
variabilitu využitia a jednoduchého ovládania, ale 
v prvom rade pre ich bezpečnosť a dlhú životnosť. 
Uvedené vlastnosti zabezpečovala ich nenáročná,

jednoduchá a napriek tomu húževnatá konštrukcia. 
Vrtuľník si našiel široké uplatnenie aj v civilnom 
sektore, kde slúžil zdravotníkom na transport osôb 
do zdravotníckych zariadení. Po určitých úpravách 
slúžil aj hasičom v celej Európe pri hasení požiarov 
formou vypúšťania vody z vaku vo veľkých výškach.

R. Hattala

vznikol v sovietskom Rusku v druhej 
polovici 50. rokov 20. storočia ako nasledovník dvoj- 
nápravového nákladného ZIL-164. Sériová výroba 
ZIL-130 sa naplno rozbehla v roku 1964 a pokračo
vala až do prvej polovice 90. rokov. Dokopy bolo vy
produkovaných viac ako 3 350 000 vozidiel! V Rusku 
a v krajinách bývalého ZSSR ich velké množstvo jazdí 
dodnes. V zbierkach VHM Piešťany sa nachádza dvo
jica automobilov ZIL-130 E vo verzii APM-90M. ZIE- 
130 E sa od pôvodnej verzie líšil tienením elektrickej 
sústavy.
Zariadenie APM-90M na podvozku automobilu ZIL- 
130E je letiskový pristávací svetlomet. Zaujímavos
ťou je, že pôvodne sa tento typ svetlometu montoval 
na upravený stredný nákladný automobil Praga V3S. 
APM-90M slúžil ako prostriedok na osvetlenie pristá
vacej plochy počas nočnej prevádzky, pristávací svetel
ný maják na navádzanie lietadiel do priestoru letiska 
alebo vyznačovanie jednotlivých bodov v teréne. Môže 
tiež slúžiť ako pojazdná elektrocentrála pre napájanie 
spotrebičov jednosmerného prúdu do 12kW a napätia

110V. Automobil ZIL-130 je špeciálne vyba
vený, aby umožňoval činnosť svetlometu. Upravené 
boli prevodovka, karburátor, valník a kabína. Vozidlo 
tak disponuje vlastným generátorom PR-125, blokom 
na reguláciu napätia, rozvodmi a regulačným reosta
tom. Generátor PR-125 je upevnený na ráme automo
bilu a má 4 hlavné a 4 pomocné póly. Je poháňaný mo
torom automobilu cez prevodové ústrojenstvo pozo
stávajúce z kardanového hriadeľa a prepínacej spojky. 
Svetlomet sa môže otáčať vo vertikálnej, aj horizontál
nej rovine automaticky pomocou elektromotora alebo 
ručne. Vertikálny automatizovaný pohyb predstavuje 
režim kývania a v horizontálnej rovine aj kruhové otá
čanie ľubovoľným smerom.
Svetlomet sa skladá zo štyroch základných častí:

• bubnové telo svetlometu s parabolickým re
flektorom - priemer 900-mm a ohniskovou 
vzdialenosťou 366-mm. V bubne je možné 
okrem oblúkovej lampy umiestniť na špeciál-



nej objímke žiarovku lOkW, 110V.
• otočný stojan s lýrou (vidlicou). Lýra zvára

ná z uholníkov a priskrutkovaná k otočnej 
doske, tvoriac siluminový odliatok. V strede 
je priestor na guľôčkové ložiská, prostredníc
tvom ktorých sa otočná doska umiestňuje na 
stredový čap podstavca.

• podstavec svetlometu predstavuje konštrukciu 
zváranú z „U“ profilov, ku ktorým je privarený 
stredový čap svetlometu.

• oblúková lampa - pracuje s uhlíkmi intenzív
neho horenia typu 16 - 150 a režimom horenia

oblúku 30 +/-2V; 150 +/- 5-10A.
Vyobrazený ZIL-130E s evidenčným číslom 338-37- 
71 a prezývkou „Sisi“ bol privezený z VÚ 4977 Sliač 
dňa 11. novembra 2015. Zbierkový predmet bol čias
točne ošetrený a v roku 2017 umiestnený do von
kajšej časti expozície VHM Piešťany. Druhé vozidlo, 
ktoré má vojenské múzeum v Zbierke č. XIII - Auto
mobilová technika, bolo využité v septembri 2010 pri 
natáčaní filmu „EŠteBák“ spoločnosťou Attack Film. 
V danom čase bolo vozidlo v pojazdnom stave natře
né pôvodným ruským markingom.

J. Váry

POJAZDNÝ zemný vrták
Vojenské historické múzeum v Piešťanoch vlastní aj 
zbierkový predmet zo sveta ženijnej techniky, ktorým 
je pojazdný zemný vrták PZV. Československá ľudová 
armáda sa mohla pýšiť dobre vycvičeným a hlavne po
trebným ženijným vojskom, ktoré svojím pôsobením 
zabezpečovalo plynulý chod ostatných druhov vojsk 
bez ohľadu na to, akou technikou jednotlivé odbornos
ti disponovali. Ženijné vojsko sa nepodieľalo 
len na prácach, ktoré spopularizova
li túto vojenskú odbornosť, 
ako v prípade odmíno- 
vania či zamínovania 
terénu, nehovoriac 
o trhacích prácach,

pri ktorých sú ženisti skutočnými odborníkmi. Ženisti 
v ČSĽA vykonávali aj veľa iných činností. Príkladom 
je stavebná činnosť, ktorú vykonávali ženijné jednot
ky pri realizácii stavieb vojenského charakteru, poľné 
opevnenia, kryty, okopy, nízko-vodné drevené mosty 
a celý rad ďalších objektov potrebných pre kvalitné 
fungovanie a bojaschopnosť armády ako celku. Na pl
nenie týchto náročných úloh bolo ženijné vojsko vy-

jené množstvom



techniky rôzneho druhu, pričom každá vykonávala 
činnosť, ktorá jej bola určená. Ženisti často disponovali 
technikou, ktorá bola zaujímavá svojím všestranným, 
alebo opačne, veľmi špecifickým využitím. Takým prí
kladom je aj pojazdný zemný vrták. Tvoril prostriedok 
umožňujúci vŕtať do horniny aj za veľmi náročných 
podmienok, súvisiacich s charakterom a typom mate
riálu obsiahnutom v hornine. Tento stroj po zavedení 
do bývalej ČSĽA našiel široké uplatnenie pri rôznych 
činnostiach, ktoré vyžadovali vŕtanie dier (lôžok) 
v hornine, určených na osádzanie drevených plotov 
pri stavbe nízkovodných drevených mostov, vŕtanie 
otvorov pre kolové zátarasy, zriaďovanie studní, vŕta
nie dier pre umiestnenie náloživa pri trhacích prácach 
a pod. Podvozok tvorí automobil Tatra 138 P alebo 
Tatra 138 VN s agregátom Tatra 924-A5 s nadstavbou 
schopnou vŕtať do horniny nielen kolmo, ale aj pod 
rôznymi uhlami, podľa potreby a charakteru prác vy
plývajúcich z úloh obsluhy. Vŕtanie sa uskutočňovalo 
hydraulicko-mechanickým prenosom sily prenášanej 
na vrták zvolený podľa požadovanej šírky a dĺžky. Ob
sluhu tvoril jeden ženista na stanovisku s ovládacími 
prvkami v zadnej časti vozidla takmer pri samotnom 
vrtáku. Toto umiestnenie bolo zvolené aj z dôvodu 
dobrej viditeľnosti na pracovisko a prehľadu o vzá
jomnej reakcii vrtáku a horniny pri samotnom vŕtaní. 
Sila tohto zariadenia bola na svoju dobu výnimočná

a s vŕtacou súpravou bolo možné pracovať v hornine 
až do III. triedy. Znamenalo to možnosť vŕtať do skal
natej horniny alebo bridlice vďaka špeciálnym vrtá
kom ukončených korunkou z priemyselného diaman
tu. Tento výnimočný stroj bol zaraďovaný k ženijným 
komunikačným rotám, ktoré realizovali stavebné práce 
vojenského charakteru. Hoci bol PZV určený v prvom 
rade na práce ženijného charakteru pri ženijných jed
notkách, jeho využitie bolo rôznorodé, pričom služby 
zariadenia využívali vojenské odbornosti, ktoré mali 
len málo spoločné s budovaním vojenských objektov. 
PZV bolo schopné kolmo vŕtať aj do materiálov, ako 
betón, asfalt a mnohokrát slúžil ako pomocná technika 
pri ničení budov pomocou trhavín, napríklad aj pria
mo schopnosťou narušiť statiku budovy. Priebeh prác 
prebiehal pod odborným vedením spôsobilých osôb so 
znalosťou požadovanej problematiky.
Pojazdný zemný vrták, ktorý sa nachádza v zbierkach 
Vojenského historického múzea v Piešťanoch bol získa
ný bezodplatným prevodom z vojenského útvaru VÚ 
8216 Sereď, kde tento stroj slúžil ako výcvikové vozidlo 
na poddôstojníckej škole ženijných špecialistov. Na 
tomto zariadení sa pripravovali budúci členovia obslúh 
určených pre tieto stroje, ale i celý rad ďalších ženijných 
odborností. Uvedené PZV je vyrobené v roku 1965 
a jeho vyradenie z výzbroje ASR prebehlo v roku 1994.

R. Hattala

LIETADLO L-29 DELFÍN
S nástupom prúdových stíhacích lietadiel bolo nevy
hnutné zmeniť aj spôsob výcviku pilotov. Situácia si 
vyžadovala zavedenie väčšieho počtu nových cvičných 
prúdových lietadiel s dvojitým riadením, ktoré by po
kryli elementárny i pokračovací výcvik. V roku 1955 
vydalo MNO takticko-technické požiadavky na toto 
nové lietadlo. Projektu, ktorý niesol označenie C-29, sa 
ujal Výskumný a skúšobný letecký ústav Letňany, kde 
bol hlavným

konštruktérom Ing. Zdének Rublič, v roku 1961 ho 
nahradil Ing. Jan Vlček. O osude ich návrhu rozhodli 
porovnávacie skúšky so sovietskym lietadlom Jak-104 
a poľským TS-11 Iskra, ktoré sa odohrali v priebehu 
roka 1961 na letisku Monino pri Moskve. Víťaz, kto
rým sa lietadlo L-29 Delfín oprávnene stalo, mal byť 
výhradným dodávateľom cvičných lietadiel pre celú 
Varšav- ^ skú zmluvu.

V roku 1961 
bola spustená
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série (0001 - 0010), sériová výroba pokračovala od 
roku 1963 do roku 1974 v závode Aero Vodochody, 
kde bolo vyrobených spolu 3 665 lietadiel v 55. sé
riách.
Obchodný názov „Delfín“ lietadlo nesie prakticky od 
svojho vzniku. V roku 1969 na parížskom Aerosalóne 
bolo predstavené lietadlo L-29A s emblémom delfína 
od maliara Pavla Kantorka, ktorý sa neskôr udomác- 

, nil. Druhou anekdotou, ktorá má vysvetľovať nezvy
čajné pomenovanie lietadla, je príbeh zo skúšobných 
letov v Monine, keď ktorýsi zo sovietskych generálov 
zahlásil, že „pláva nebom ako delfín“. Medzi hlavných 
používateľov patrilo okrem ZSSR a Československa 
ďalších 25 krajín. V súčasnosti možno tieto lietadlá 
stále nájsť v rukách leteckých nadšencov, ktorí ich vy
užívajú na vyhliadkové lety.
Lietadlo L-29 Delfín je podzvukovým cvičným prú
dovým jednomotorovým lietadlom so samonos
nou celokovovou konštrukciou, strednoplošník s li
choběžníkovým krídlom a trojbodovým podvozkom 
čelového typu, ktorý sa zaťahoval do trupu a krídel 
lietadla. Tento typ podzvukových stíhacích jedno- 
motorových lietadiel našiel uplatnenie aj v iných ob
lastiach československého letectva, a to ako lietadlo 
prieskumné a po drobných technických úpravách aj 
ako lietadlo akrobatické.
Prototypové kusy z nultej série slúžili ako lietadlá tes
tovacie, každý kus tejto techniky slúžil na test iného 
zariadenia, ktoré bolo neskôr montované do sério
vých modelov. Zaujímavá bola aj motorizácia, ktorú 
tvoril britský motor Viper ASV-8, ktorý bol u sério
vých modelov nahradený motorom československej 
výroby M-701 c-500.
Za zmienku stojí spomenúť aj technické odchýlky

prototypu od lietadla sériovej výroby. Dĺžka prototy
pu je kratšia o 27 cm. Pristávacie svetlo pri prototype 
je integrované v špici predného kužeľa na rozdiel od 
sériovej výroby, kde sa nachádza na prednej podvoz
kovej nohe. Pitotná trubica sa nachádza pri prototype 
na chvostovej časti, na rozdiel od sériovej výroby, kde 
sú umiestnené pitotné trubice na koncoch oboch krí
diel.
Súčasťou zbierky Letecká technika je aj dvanásť „Del
fínov“ z rôznych sérií a rôznych modifikácií. V roku 
2004 prijalo VHM Piešťany do svojich zbierok aj 
slovenskú raritu, jedno lietadlo z nultej overovacej 
série s trupovým číslom 0007. Jej posledným vlast
níkom bol VÚ 6335 Prešov kde bolo lietadlo dlhé 
roky umiestnené na podstavci v areáli školy, čo sa 
odrazilo aj na jeho technickom stave. V roku 2018 sa 
skupina konzervátorov z VHM Piešťany rozhodla pre 
rozsiahle reštaurovanie tohto lietadla. Vzhľadom na 
to, že k technike nebola dodaná letecká dokumentá
cia, samotným prácam predchádzal zložitý a nároč
ný výskum, ktorý si vyžiadal aj mnohé konzultácie 
nielen priamo u výrobcu, ale aj s mnohými leteckými 
odborníkmi. Rekonštrukcia spočívala v jeho vyčiste
ní a odhrdzení, v doplnení oboch kokpitov chýbajú
cimi prístrojmi, kompletnou opravou podvozkových 
nôh a výmenou pneumatík. Na záver bol ošetrený 
trup a krídla lietadla vo forme strieborného nástreku, 
ktorý dobovo zodpovedal odtieňu používanom na 
tomto type strojov vrátane československých znakov 
na krídlach a chvoste lietadla. Návštevníkom bolo 
lietadlo „v novom šate“ predstavené počas Leteckých 
dní 4. - 5. mája 2019 v Piešťanoch,v súčasnosti je 
umiestnené vo vonkajšej časti expozície v Piešťanoch.

R. Hattaía

RUČNÍ KRIESIACI gSIROJ CHIRANA RK 32
Ručný kriesiaci prístroj Chirana RK 32 je veľmi jed
noduché, kompaktné zdravotnícke zariadenie z prvej 
polovice 60. rokov 20. storočia. Prístroj je určený na 
podávanie prvej pomoci pri dýchacích ťažkostiach, 
konkrétne na umelú ventiláciu pľúc pacienta vzdu
chom (s možnosťou obohatenia kyslíkom). Zariade
nie je tiež možné pripojiť na tlakovú kyslíkovú fľašu. 
Súprava prístroja sa skladá z harmonikového mechu,

automatického dýchacieho ventilu a tvárovej masky. 
Mech má užitočný obsah približne 1 700 ml. Na kon
coch je uzavretý hliníkovými stenami. Na spodnej 
ploche sa nachádza kolienko privádzajúce vzduch 
s jednosmerným vstupným ventilom. Môže slúžiť pre 
prípad napojenia prívodu kyslíka do dýchacej zmesi 
v mechu. Ďalej sa na spodnej doske nachádza aj hrdlo 
s kuželovou vložkou určené na zavedenie automatic-
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nohospodárskej jednotky. Presná mechanika Stará 
Turá bola vedúcim národným podnikom s pridruže
nou výrobou v Chirane Praha a Chirane Brno. 
Súprava RK 32V sa dodávala v plastovom vrecku. 
Príslušníci ČSĽA a ČSČK (Československého Červe
ného kríža) prenášali zariadenie v príručnej pláten
nej brašni khaki farby. Tá sa nosí rovnako ako chleb
ník. Kriesiaci prístroj RK 32 sa využíva ako výbava 
príslušníkov mobilných zdravotníckych jednotiek. 
Bol vo výbave sanitných vozidiel (napr. aj UAZ-452 
a Š1203), poľných nemocníc, ale aj rôznych provizór
nych zdravotníckych pracovísk.
Súprava s výrobným číslom 3717 bola vyrobená 
v máji 1962 v závode Chirana Praha Vysočany. RK 32 
V s evidenčným číslom 320 53 717 bol využívaný ako 
súčasť zdravotníckeho vybavenia vozidla UAZ-452 
A vojenským útvarom VÚ 1540 Dolný Kubín. Pred
met je v zachovalom stave bez výrazného poškode
nia. Súprava je kompletná, dokonca existuje predpo
klad, že súprava je funkčná. VHÚ Bratislava - VHM 
Piešťany získal tento predmet v októbri 2002.

J. Váry

kého dýchacieho ventilu. Kolienko prívodu kyslíka 
do systému je ukončené štandardným závitom pro
tiplynových a iných dýchacích filtrov - teda možno 
použiť prístroj aj v zamorenom prostredí. Na spodnú 
časť mecha je možné pripevniť špeciálny podstavec, 
a vrchná časť je vybavená tvarovanou rukoväťou. 
Súprava RK 32 V tiež obsahuje: elastickú hadicu, sto
jan - použiteľný ako úchyt na opasok, gumený hla
vový úchyt, dve velkosti ústnych vzduchovodov, kli
novú svorku na ústa, dvojicu nosných vzduchovodov, 
náhradný vankúšik na masku a náhradnú membránu. 
Výroba RK 32 V prebiehala vo fabrike Chirana Praha 
- Vysočany. V roku 1962 došlo k čiastočnému pre
sunu produkcie z Prahy do závodu Prema Stará Turá 
a od 1. januára 1963 boli všetky podniky zaoberajúce 
sa zdravotným materiálom zlúčené do jednej výrob-

7,62-MM ODSTRELOVAGSKÄ PUŠKA SVD-63
Činnosť odstreľovačov počas 2. svetovej vojny pre- do povojnového obdobia. Rovnako vývoj a zmena 
niesla skúsenosti a význam odstreľovačských pušiek zostavy motostreleckého družstva, kedy bol do sku-



vač na streleckú podporu 
- družstva, si v Sovietskom zväze 

vyžiadali aj vznik novej zbrane. Vývoj pušky 
SVD prebiehal v rokoch 1957 - 1963 v kolektíve 
konštruktérov pod vedením Jevgenija Dragúnova. 
Aj keď niektoré konštrukčné prvky má podobné ako 
automatická útočná puška Kalašnikova, konštrukč
ne je rozdielna. Výrobu uskutočňoval zbrojársky zá
vod Izmaš. V západnom priestore bola puška SVD 
považovaná za pušku pre zvýšenie kvality boja a nie 
za rýdzo odstreľovačskú pušku vysokej presnosti 
pre profesionálnych odstreľovačov. Puška vo vše
obecnosti zaujala miesto medzi bežnými pěchotný
mi zbraňami a profesionálnymi puškami s vysokou 
presnosťou. Účelnosť rozširovala aj možnosť osade
nia bodákového noža z útočnej pušky Kalašnikova, 
ktorý v bežných podmienkach nosil vojak zavesený 
na opasku. Bodák sa v kombinácii s puzdrom dal 
použiť na strihanie drôtu ako nožnice. Puška bola 
vybavená optickým zameriavačom PSO-1 so štvor
násobným zväčšením s možnosťou rýchlej montáže 
bez nutnosti nastrelenia zbrane. Zameriavač umož
ňoval meranie vzdialeností pomocou diaľkomernej 
stupnice s podsvietením za šera i v noci, pričom bol 
vybavený aj infračerveným preukazníkom na odha
ľovanie aktívnych nočných pozorovacích prístrojov. 
Montáž rovnako umožňovala pripevnenie pasívne
ho nočného infrazameriavača NSPU a ďalšie verzie. 
Zaujímavé je, že hodnoverná informácia o puške 
SVD sa objavila v zahraničnej tlači až v priebe
hu vojny v Afganistane. Aj keď už počas vojny vo 
Vietname hlásili americkí vojaci, že v rukách viet
namských odstreľovačov videli zvláštne pušky pri
pomínajúce vzhľadom útočnú pušku Kalašnikova. 
Nehľadiac na to, že zbraň sa zúčastnila v lokálnych 
konfliktoch vo svete už počas 60. a 70. rokov 20. 
storočia, išlo o najrozšírenejšiu sériovo vyrábanú 
odstreľovačskú pušku vo svete.
SVD bola vyrobená ako zbraň čisto vojenská pre ná

boj s balistickými vlastnosťa- mi, kde podľa 
doktríny nešlo o 100-percentnú likvidáciu protiv
níka, ale jeho vyradenie z boja. Do výzbroje ČSĽA 
sa puška dostala v polovici 70. rokov 20. storočia 
k výsadkovým a prieskumným jednotkám. V ČSSR 
však nebola súčasťou štandardného motostrelecké- 
ho družstva tak ako v Sovietskom zväze.
V priebehu 20. storočia sa vyskytovala puška SVD 
v mnohých konlliktoch, počas ktorých boli s touto 
zbraňou zaznamenané obdivuhodné zásahy. V roku 
1985 v Afganistane počas Pandžírskej operácie so
vietsky odstreľovač zastrelil jedného z mudžáhe- 
dínskych veliteľov na vzdialenosť 1 350 m. Výcvik 
odstreľovačov umožňoval viesť mierenú střelbu aj 
na nízko letiace vzdušné ciele pri malej rýchlosti. 
Známy bol dokonca prípad, keď bojovník partizán
skeho oddielu FNOFM, 12. novembra 1989 pri de
dine San Miguel dokonca zostrelil útočiace prúdové 
lietadlo Cessna A-37B vzdušných síl Salvadora. Po 
zásahu pilota strelou z pušky SVD lietadlo hava
rovalo. Známe sú aj prípady z nedávnej minulosti, 
keď irackí vojaci zostreľovali americké bezpilotné 
prieskumné prostriedky RQ-11 Raven. Aj napriek 
jej veku stále nachádza uplatnenie vo výzbroji mno
hých štátov bývalého východného bloku. Ďalšie ver
zie pušky SVD sa vyrábali v Iraku pod označením 
A1 Kadeš, v Iráne (Nakhjir 3), či v Poľsku (SWD). 
Známe sú aj „klony“ z bývalej Juhoslávie (Zastava 
M76), z Rumunska (PSL Romak) a aj čínske ver
zie (Type 79/85). Počas 90. rokov 20. storočia boli 
puškou SVD okrem Armády SR vybavené aj zása
hové jednotky policajného zboru SR. Po roku 2000 
sa postupne z výzbroje oboch zložiek začali sťaho
vať, avšak vo výzbroji Ozbrojených síl SR zostali 
slúžiť jej modernizované verzie.

T. Hanich



STÍHACIE PRÚDOVÍ LIETADLO MI6-21F-13
V expozícii Vojenského historického múzea v Piešťa
noch sa nachádza okrem iných aj jedno z najviac vy
rábaných lietadiel sveta, označované aj ako MiG-21. 
Dovedna bolo konštručnou kanceláriou konštruk
téra Mikojana vyrobených viac ako 10 000 kusov. 
MiG-21 je jednomotorové prúdové lietadlo, určené 
predovšetkým na ničenie vzdušných cieľov riadenou 
aj neriadenou výzbrojou a určený je aj na vedenie 
vzdušného prieskumu.
Lietadlo MiG-21 je sovietska nadzvuková stíhačka 
používaná od roku 1960 do súčasnosti. Lietadlo pre
vyšujúce dvojnásobnú rýchlosť zvuku slúžilo okrem 
Sovietskeho zväzu v ďalších 39 štátoch, pričom tvori
lo aj súčasť výzbroje armád členských štátov Varšav
skej zmluvy. Vzhľadom na svoje vlastnosti si rýchlo 
získalo slávu v mnohých ozbrojených konfliktoch, 
ako napríklad v arabsko-izraelských vojnách alebo vo 
vietnamskej vojne, kde suverénne deklasovalo stíhacie 
lietadlá Spojených štátov amerických. Nespornou zau
jímavosťou je aj fakt, že MiG-21 slúžil aj vo Fínskych 
vzdušných silách, kde pôsobil popri iných lietadlách 
a vrtuľníkoch sovietskej výroby.
MiG-21 v expozícii VHM Piešťany má trupové čís
lo 9904 a typové označenie F-13. Vzhľadom na svoje 
vybavenie slúžil výhradne na denné bojové operácie. 
Vyrobený bol 13. apríla 1963 vo výrobnom podniku 
AERO Vodochody v bývalom Československu. 
Zaradený bol v roku 1966 do vzdušných síl 
Českosloven
skej ľudovej 
armá

k 1. stíhaciemu leteckému pluku České Budějovice. 
Výroba tohto lietadla je zahalená aj rúškom tajomstva, 
pretože lietadlo bolo síce vyrobené v podniku AERO 
Vodochody, avšak jeho výroba by sa skôr dala nazvať 
kompletizáciou dielov dovezených zo Sovietskeho 
zväzu. Bez ohľadu na výrobnú minulosť slúžilo uvede
né lietadlo bez poruchy vo vzdušných silách Českoslo
venska do roku 1973, keďbolo z výzbroje vyradené. Po 
mnohopočetných presunoch bol zaradený do zbierko
vého fondu Vojenského historického múzea v Piešťa
noch. Vývoj „dvadsaťjednotky“ sa začal v roku 1950 
a výsledkom bol MiG-21 prvej generácie, ktorý bol 
označovaný viacerými názvami. Prvý let sa uskutočnil 
dňa 16. júna 1955 s pilotom Gregorijom Sedovom. Vý
roba neskorších generácií MiG-21 prebiehala do kon
ca 80. rokov 20. storočia a bolo vyrobených takmer 30 
variantov, ktoré sa odlišovali svojím určením a mož
nosťami boja. Okrem typov určených na priamy boj 
bol vyvinutý aj model MiG-21 UM, ktorý slúžil na 
výcvik a pokračovací výcvik pilotov. Za povšimnutie 
stoja i zbrane lietadla, ktoré tvorili množstvo výzbroje 
z hmotnosťou 2 000 kg umiestnenej na podvesoch. Asi 
najznámejšie sú rakety Vympel K-3 a Molnija R-60. Lie
tadlo bolo vybavené aj kanónmi NR-30 kalibru 30 mm 
a GŠ-23 kalibru 23 mm s počtom 200 nábojov. Ako 
prvá možnosť Sovietskeho zväzu uskutočniť test lieta

diel MiG-21 v bojových situáciách sa naskytla po
čas vojny vo Vietname, keď nad jeho územím 

prebiehala najintenzívnejšia letecká vojna 
od 2. svetovej vojny. MiG-21 pilotova

né vietnamskými pilotmi bojovali proti 
ohromnej presile a technickej nadrade
nosti, ale i napriek tomu zaznamenali 

mnohé úspechy. Vietnamci na so
vietskych strojoch dokázali 

zostreľovať ame-



rické ťažké bombardéry B-52 Stratofortress, ale i stí
hacie bombardéry F-105 Thunderchief. Do povedo
mia vošiel aj zdokumentovaný príbeh o vietnamskom 
pilotovi menom Nguyen Van Coc, ktorý so svojím 
MiG-21 zaznamenal deväť zostrelov, pričom tri z nich 
boli nové stíhacie lietadlá typu F-4 D Phantom II. 
Američania v dôsledku stretov s vietnamským letec
tvom a následnou utrpenou traumou zriadili leteckú 
školu vzdušného súboja, známu ako TOP GUN. Treba 
však zdôrazniť skutočnosť, že ani jeden štát disponu
júci lietadlami uvedeného typu by nedosiahol veľkých 
úspechov bez mohutnej sovietskej technickej pod

pory a nadštandardne kvalitnému výcviku. Lietadlá 
typu MiG-21 prestali vyrábať koncom roka 1980. Aj 
napriek ich veku sú síce všestranné, avšak zastaranosť 
palubnej techniky už neumožňuje nasadenie v moder
nom boji. Z toho dôvodu sa v krajinách, kde sa lietad
lo ešte nachádza vo výzbroji, intenzívne pracuje na 
jej modernizácii. Lietadlo MiG-21 F-13 s trupovým 
číslom 9904 bolo síce vyrobené v ZSSR dňa 13. aprí
la 1962, ale skompletizované bolo 13. apríla 1963 
v Československu a jeho vyradenie prebehlo 13. ok
tóbra 1973.

R. Hattala

MOSTNÍ TANK MT-55
Jednou z dôleži
tých úloh ženijné
ho vojska Českoslo
venskej ľudovej ar
mády bolo zabez
pečenie plynulého 
postupu ostatných 
druhov vojsk. Postupu
júce vojská kolesovou 
alebo pásovou techni
kou narážajú na prekážky, 
ktoré nedokážu sami preko
nať. Ide o terénne nerovnosti, 
ako rokliny alebo protitankové výkopové 
zátarasy a v neposlednom rade vodné prekážky vo 
forme vodných hladín a tokov. Z toho dôvodu dispo
novalo ženijné vojsko v minulosti celým radom mož
ností ako tieto prekážky premostiť a urýchliť tak po
stup nielen vlastným, ale aj ostatným druhom vojsk. 
V takomto prípade nastúpili špeciálne ženijné jed
notky, ktoré disponovali technikou na výrobu a stav
bu nízkovodných drevených mostov. Nachádzali sa 
tu i prostriedky na spevnenie vozoviek a brehov vod
ných prekážok. Avšak modernizácia Československej 
ľudovej armády si vyžadovala použitie čoraz ťažšej 
kolesovej a pásovej techniky, ktorá pri prekonávaní 
rôznych prekážok vyžadovala pevnejšie a odolnejšie 
ženijné zabezpečovacie prostriedky. Ženijné vojsko 
v tej dobe disponovalo aj mechanizačnými oceľo
vými mostmi na podvozkoch rôznej jazdiacej tech

niky. Uvedeným prostriedkom je aj 
mostný tank MT-55, ktorý je súčasťou 

zbierkového fondu Vojenského historického múzea 
v Piešťanoch zastúpený troma kusmi. „Mostovku“ 
s vežovým číslom 505 nadobudlo múzeum bezod
platným prevodom v roku 1994 od vojenského útva
ru v Nitre, do zbierky Tanky a obrnená technika bol 
zaradený v roku 1996.
Vývoj mostného tanku, ktorého podvozok bol z tan
ku T-55, sa začal na jar 1964 a zabezpečoval ho Vý
vojový závod TEES Martin v spolupráci s VOP 025 
Nový Jičín.
Vrchnú časť tvorila mostová časť nožničkového typu 
s dĺžkou v zavretej polohe 9,6 m, po roztvorení ktoré
ho bolo možné vytvoriť most s dĺžkou 18 m, so šírkou 
3,3 m a nosnosťou 50 ton. Rozvinutie „mostovky“ 
umožňoval hydraulický systém, ktorého pohon bol



zabezpečený tankovým motorom V-55, bežne pou
žívaným v tankoch T-55. Technickou zaujímavosťou 
spomenutého stroja nebola ani tak jeho ohromná sila 
i pohyblivosť v akomkoľvek teréne, ale i fakt, že jed
notlivé mostné tanky bolo možné po určitých úpra
vách navzájom spájať a vytvárať premostenie s ne
obmedzenou dĺžkou. Vývoj ženijného stroja nebol 
jednoduchý a pri vojskových skúškach dochádzalo 
k častým poruchám hydraulického systému a k po
ruchám, ale i poškodeniam mechanickej časti za
bezpečujúcej položenie mosta. Nároky na technickú 
vyspelosť boli však vysoké a po ukončení vývoja bol 
vyrobený mostný tank, ktorého dvojčlenná obsluha

dokázala položiť most veľmi jednoducho. Zatiahnu
tím jednej páky došlo k spusteniu plne automatickej 
činnosti mechanizmu samotného položenia mosta až 
po finálne ukončenie. Samotný vývoj mostného tan
ku sa začal v roku 1965 a jeho testovanie prebiehalo 
na dne budúcej priehrady Liptovská Mara. Sériová 
výroba sa začala v roku 1973, a pre potreby Českoslo
venskej ľudovej armády bolo dodaných 1 270 kusov 
mostného tanku MT-55 A. Zaraďovaný bol do zostáv 
tankových a motostreleckých jednotiek, avšak predo
všetkým ku ženijným práporom a brigádam.

R. Hattala

' MI-2
Ľahký viacúčelový vrtuľník Mi-2 
(v kóde NATO: „Hoplite“) je sovietskej kon
štrukcie. Konštrukčná kancelária M. L. Mil’a začala 
v 50. rokoch 20. storočia pracovať na moder 
nizácii známeho 
a masovo rozší
reného vrtuľníka 
Mi-1. Prestav
ba sa dotýkala 
najmä použitia 
novej pohon
nej turbokom- 
presorovej jednotky 
a uplatnenia nových poznatkov z oblasti ae 
rodynamiky, konštrukcie a technoló 
gie výroby. Nový vrtuľník označeny 
ako V-2 vzlietol k prvému letu 22. 
septembra 1961, pilotovaný G. V. Alf- 
jorovom. Prvé dva prototypy Mil Mi-2 
slúžili v bývalom Sovietskom zväze na uskutočňo
vanie podnikových a štátnych skúšok. Po úspešných 
skúškach bola technická a výrobná dokumentácia na 
základe medzinárodnej dohody odovzdaná poľské
mu leteckému závodu WSK Swidnik.
Príprava na výrobu vrtuľníkov sa začala v roku 1964 
pod typovým označením SM-3. Na začiatku sériovej 
výroby došlo k dohode medzi Poľskou republikou 
a Sovietskym zväzom, v rámci ktorej sa poľská strana 
vzdala označenia SM-3 v prospech sovietskeho ozna-

roba sa začala v roku 1965 a do 
ukončenia výroby v roku 1988 
bolo vyrobených viac ako 5 400 kusov.
Posádku vrtuľníka tvorí pilot a palubný technik. Ka
bína pasažierov má kapacitu osem osôb a v armáde 
je vrtuľník určený predovšetkým na plnenie úloh vý
sadkových, spojovacích, transportných, a sanitných. 
Vrtuľník je poháňaný dvoma turbohriadeľovými 
motormi GTD-350 a môže byť vybavený navijakom 
s nosnosťou do 120 kg na zdvíhanie osôb a predme
tov na palubu bez pristátia.
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V roku 1972 boli do ČSSR dodané prvé vrtuľníky 
Mi-2 pre potreby ministerstva vnútra, ktoré prevádz
kovalo dohromady 32 vrtuľníkov. Celkové množstvo 
vrtuľníkov presahovalo potreby ministerstva vnútra, 
a preto po vykonaní generálnych opráv boli niekto
ré odovzdávané rezortu obrany, ktorý od roku 1981 
prevádzkoval 51 kusov týchto vrtuľníkov. Preškolenie 
vojenských pilotov - inštruktorov na vrtuľníky Mi-2 
bolo vykonané v LS MV ČSSR v roku 1981. V septem
bri 1982 bolo prevzatých prvých sedem vrtuľníkov 
priamo z výrobného podniku. V roku 1986 boli za
kúpené štyri vrtuľníky Mi-2 na vykonanie vojskových 
skúšok na využitie leteckej, streleckej a raketovej vý
zbroje. Vojskové skúšky ukázali celý rad nedostatkov 
a vrtuľníky boli zaradené na výcvik žiakov VÚ 4880 
Piešťany. Po delimitácii majetku ČSFR v roku 1993 
bolo zaradených do služby v Armáde SR dovedna 
17 vrtuľníkov, z toho v 2. LZ Piešťany 5 vrtuľníkov 
a v 4. LZ Prešov 12 vrtuľníkov.
Vrtuľník Mi-2 výrobného čísla 5434127 série 54. bol 
vyrobený v roku 1977 v leteckom závode WSK Swid- 
nik v Poľsku. V roku 1978 ho vo výrobnom podniku

prevzali príslušníci Leteckého oddielu Ministerstva 
vnútra ČSSR. V rezorte MV ČSSR slúžil s imatriku
lačným číslom B-2834 do 28. marca 1990. Za toto 
obdobie nalietal 1 235 hod., 47 min., a vykonal 657 
vzletov. Dňa 28. marca 1990 vrtuľník prevzal Vojen
ský útvar 3970 Líně a bolo mu pridelené imatrikulač
né číslo 5434. Začiatkom roka 1993 v rámci delimitá
cie majetku československej armády vrtuľník prevzali 
príslušníci VÚ 4800 Piešťany, kde slúžil pre výcvik 
pilotov. Dňa 27. septembra 1995 bol vykonaný tech
nický prelet z Piešťan k VÚ 6335 Prešov. Na letisku 
Prešov 5. októbra 1995 vykonal vrtuľník posledný 
vzlet. Personál inžiniersko-leteckej služby na vrtuľ
níku vykonal technickú údržbu spojenú s konzervač
nými prácami až do decembra roku 1996. V období 
rokov 1990 - 1995 vrtuľník nalietal 494 hod., 15 min., 
a vykonal 1 851 vzletov. Dovedna boli na vrtuľníku 
vykonané dve generálne opravy. Posledná GO bola 
vykonaná v roku 1988. Vrtuľník počas svojej prevádz
ky nalietal spolu 1 729 hod., 22 min., a vykonal 2 508 
vzletov.

P. Kadlec

ČESKOSLOVENSKÁ POĽNÁ KUCHYNKA PK12
Poľná kuchynka PK 12 je súprava proviantného 
vybavenia určená pre prípravu stravy pre vojenskú 
jednotku od 5 do 12 osôb v poľných podmienkach. 
Prideľovala sa menším a odlúčeným skupinám voja
kov. Primárne sa využíva pri cvičení v poli, výni
močne mohol veliteľ útvaru povoliť využitie v mie
rovej posádke. V prvej polovici 70. rokov 
20. storočia sa popri prívesných poľných 
kuchyniach začala využívať kompaktná 
a skladná súprava s rozmermi 
ského krbu 43 x 42 x 66 cm.
Oproti prívesným kuchy
niam ťahanými koňmi 
alebo automobilmi 
sa PK 12 dala naložiť 
na korbu vozidla, pri
čom zaberala len 0,5 m2 
(nerátajúc kanister na 
palivo a nádoby na jedlo).
Súprava bola určená na pred

bežnú prípravu pokrmov, nápojov a tepelné spraco
vanie potravín varením, dusením či smažením pri 
poľnej kuchyni na vopred určenom mieste. Rovna
ko umožňovala vytvorenie pohyblivých zásob pitnej 
vody, prepravu a sklado- v a -
nie maximálne na čas 72 
hod. Samozrejmosťou
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výdaj teplej a studenej stravy. Pri príprave stravy bolo 
vhodné využiť pri rozvinutí súpravy stan, prístrešok, 
prípadne stabilný objekt so zabezpečeným odvádza
ním dymu. Hlavnou súčasťou súpravy je kuchynský 
krb s horákom, brašna s varnicami a príslušenstvom. 
Krb je vyrobený z oceľového plechu a má tvar 
kvádra. Krbová platňa je vybavená otvormi pre vlo
ženie varníc (varničky 54). Varničky 54 sa vyrábali 
na Slovensku v národnom podniku Sandrik Dolné 
Hámre. Na vloženie malého kotlíka sa používa upra
vená kovová vložka. V prednej časti krbu sú dvierka 
na umiestnenie horáka. Po bokoch sa nachádzajú 
držadlá a v zadnej časti je otvor na dvojdielny dymo- 
vod. Dno krbu je perforované (podobne ako gril), čo 
umožňuje aj núdzové použitie dreva.
Palivová sústava PK 12 sa skladá z tlakovej nádoby, 
regulačného ventilu s potrubím a univerzálneho ho
ráka. Všetky súčasti sú spojené s tlakovou nádobou 
s objemom 1,5 1. Prakticky tvoria jeden celok. Prin
cíp ohrevu je založený na odparovaní paliva a horení 
vzniknutej pary.
Medzi príslušenstvo k súprave malej poľnej kuchyne 
PK 12 patria dvojdielna prepravka z plastu, 12-litro- 
vá izolovaná nádoba na stravu (termos 12), a súprava 
varničiek. Termos 12 mal hlavne slúžiť na vytvorenie 
pohyblivej zásoby pitnej vody a na jej skladovanie.

„Plastová nádoba“ predstavuje dvojicu prepra-

RAKETOVÝ ODMÍNOVAČ ROD 200
V zbierkovom fonde VHM Piešťany sa nachádza aj 
Raketový odminovač ROD 200, ktorý bol vo výzbroji 
ženijného vojska. Tento druh vojska poznal v minulos
ti len jednoduché zriaďovanie priechodov v mínových 
poliach, ktoré pozostávalo zo skupín ženistov vybave
ných mínohľadačkami, mínovými bodcami a poľnými 
lopatkami, za pomoci ktorých vyzdvihovali z horniny 
míny. Hoci sa tento spôsob používa dodnes, stále ide 
o najrizikovejší spôsob práce s výbušným materiálom. 
Treba však pripomenúť, že z taktického hľadiska má 
i tento spôsob práce určité výhody, ako napríklad ne- 
hlučnosť a schopnosť pohybovať sa v priamom dotyku 
pred protivníkovou líniou. Vďaka prebiehajúcej mo
dernizácii Československej ľudovej armády dochádza
lo k mechanizácii aj v ženijných jednotkách a vznikali

viek - z ktorých je možné vytvoriť obal na uloženie 
a transport celej súpravy. Väčšia prepravka slúži na 
uskladnenie krbu a brašne so súpravou varničky 54. 
Malá prepravka slúži ako veko. Je ich možné zaistiť 
pomocou klipsní.
Na rozvinutie súpravy je potrebná rovná plocha 
s rozmermi 1 x lm. Najvhodnejšie je kuchyňu rozvi
núť pod prístreškom, aby nebola súprava vystavená 
priamym poveternostným vplyvom. Krb sa umiest
ňuje tak, aby otvor v pahrebe bol otočený proti sme
ru vetra a krbová plocha bola vo vodorovnej polohe. 
Pred zakúrením treba nádoby varníc naplniť vodou, 
potravinami a samozrejme zostaviť komín. Ďalej 
sa pripraví horák - naplní sa palivom, natlakuje sa 
vzduchom pomocou pumpičky, skontroluje sa tes
nosť a po absolvovaní týchto krokov sa podpáli. Po 
správnom rozhorení sa palivová sústava zakladá do 
krbu.
Súprava PK 12 a jej hlavné súčasti sú výrobkami 
podnikov Sandrik, Meva a Mars. Jednotlivé súčasti 
nie sú výrobcom značené. Vyobrazená súprava PK 
12 bola získaná do zbierok VHM Piešťany na základe 
prevodu majetku štátu z vojenského útvaru VÚ 1540 
Dolný Kubín v októbri 2002. Väčšina súčastí pochá
dza z 1. polovice 80. rokov 20. storočia.

J. Váry

prostriedky určené na vytváranie priechodov v míno
vých poliach. Vyžadovali si jednoduchú obsluhu, pri
čom tá nemala dochádzať do priameho kontaktu s vý
bušnými prostriedkami (v našom prípade s mínami) 
nachádzajúcimi sa v takomto druhu zátarasov. Jedným 
z mechanických prostriedkov schopných vykonávať 
plošné odmínovanie bol raketový odminovač ROD 
200, ktorý bol zaradený k ženijným jednotkám slúžia
cim na likvidáciu výbušných zátarasov. Stroj z dielne 
Vojenských opravárenských závodov 042 Olomouc 
slúžil iba na území bývalého Československa a neskôr 
v jeho nástupníckych armádach. Do výzbroje bol zave
dený v 60. rokoch minulého storočia a slúžil až do jeho 
nahradenia modernejšími odmínovacími prostriedka
mi v 90. rokoch. ROD 200, ktorý sa nachádza vo VHM



Piešťany, pochádza z vojenského útvaru VÚ 8006 Se- 
reď Útvar sa v nedávnej minulosti zaoberal výcvikom 
budúcich obslúh ženijnej techniky a raketový odmí- 
novač od tohto útvaru je cvičný variant s názvom CV 
ROD 200. Tento mechanický prostriedok umožňoval 
dvojčlennej obsluhe zriaďovať priechod v ľubovoľnom 
výbušnom zátarase so šírkou priechodu 4,5 m s dĺžkou 
95 m. Samotný ROD 200 je v príves pripomínajúci 
svojím tvarom čln a v závese za rôznymi obojživelný
mi obrnenými transportérmi je aj skutočne schopný 
plavby, a to aj napriek hmotnosti 4 650 kg. Princíp od- 
mínovania pomocou spomenutého zariadenia bol jed
noduchý a využíval silu iného výbuchu, ktorý tlakom 
pôsobil na aktivačně kotúče mín a tým ich privádzal 
k samotnému zneškodneniu výbuchom. V útrobách 
koryta prívesu sa nachádzalo 15 tiahlych náloží s dĺž

kou 100 m. Išlo o textilno-syntetické 
hadice plnené zmesou pentritu, vazelíny 
a kaučuku, čo dohromady tvorilo plastic

kú trhavú náplň schopnú odolávať teplo
tám do - 40 "C a odolnú voči priestrelu 

i mechanickým nárazom. Sústava 
týchto vedľa seba uložených tiah
lych náloží bola ukončená výmet
nou, elektricky ovládanou raketou, 
ktorá dokázala tieto nálože vymr

štiť z tela prívesu. Kotvy na oboch 
koncoch náloží zaručovali doko

nalý tvar celej sústavy pripomí
najúci sušiak na bielizeň. Pri do

pade tohto systému trhavinou naplnených hadíc došlo 
k mohutnému výbuchu, ktorý svojou silou vytváral 
samotný priechod v mínovom poli. Výbuch systému 
zabezpečili dve silonové laná, ktoré uviedli do činnosti 
dve rozbušky ŽkČ (ženijná kombinovaná časová). Boli 
pevne osadené v náložive a zabezpečili samotný roz- 
net. Uvedený spôsob odmínovania bol vo svojej dobe 
revolučný a predovšetkým bezpečný pre vojakov ženij
ných jednotiek. Československá armáda sa dočkala ešte 
mnohých iných technológií výbušného alebo mechani
zovaného odmínovania, ktoré boli bezpečné a rýchle. 
ROD 200 bol však rozhodne jeden z prvých a sa svojím 
princípom určil smer vývoja výbušných odmínovacích 
mechanizovaných prostriedkov.

R. Hattala

AUTOMATICKÁ PLYNOVÁ PIŠTOĽ SLAVIA APP Ш
V zbierkach Vojenského historického múzea v Pieš
ťanoch sa nachádza aj dnes už skoro zabudnutá pištoľ 
kalibru 4,5 mm, ktorá svojím vzhľadom i rozmermi 
nápadne pripomína známu nemeckú pištoľ huger 
P-08 Parabellum, ale svoj pôvod má v bývalom Čes
koslovensku. Pištoľ bola konštruovaná ako automa
tická plynová pištoľ na bombičky s oxidom uhličitým 
(CO,). Za zmienku stojí, že bola v dobe svojho vzniku 
zaradená do kategórie hračiek, a to z dôvodu ľahšieho 
splnenia rôznych legislatívnych ustanovení. Ako vý
cvikovú športovú zbraň ju mohla používať aj mládež 
do 15 rokov pod dozorom dospelých osôb. Na úlohe 
pri vzniku pracovali konštruktéri Jiří Čermák, Bo

huslav Novotný a Karel Vystrčil. Konštrukcia vzdu
chovej pištole prebiehala v období jej vzniku mimo 
rámec pracovných povinností jej tvorcov. V tom čase 
sa na domácom trhu objavili tiež sifonové fľaše, s čím 
súviselo aj rozšírenie CO bombičiek s obsahom nápl
ne 8 gramov. Konštruktéri (medzi nimi aj tvorcovia 
„samopalu“ vz. 58) sa rozhodli navrhnúť jednoducho 
realizovateľnú konštrukciu izbovej športovej pištole 
na plynové bombičky. Inšpiráciou sa stali aj zahranič
né katalógy ponúkajúce rôzne typy zbraní využívajú
cich oxid uhličitý a rovnako aj konštruktérsky útlm 
na začiatku 60. rokov 20. storočia. Predstava o zák
ladnom charaktere vlastností pištole spočívala v au-



tomatickej funkcii 
zbrane pre jednotlivé 
rany pri použití C02 
náplne a v atraktív
nom vzhľade zbra

ne. Konštruktér 
si v danej dobe 
ako vzor vzhľadu 

zvolil siluetu stále populárnej pištole kalibru 
9 mm Parabellum konštrukcie Lugera vzor 08. Ako 
strelivo v súvislosti s riešeným systému podávania bol 
zvolený brok č. 11, ktorý v porovnaní so strelou typu 
Diabolo značne uľahčil konštrukciu. Hlaveň kalibru

4,5-mm bola riešená hladkým vý- 
vrtom. Praktickou nevyhnutnosťou 
bol aj odnímateľný zásobník, ktorý 

po vytiahnutí nenechal žiadnu stre
lu v zbrani. Kapacita zásobníka umožňovala vložiť 
7 striel a v závislosti od náplne bombičky bola pri
pravená k vystreleniu 40 - 80 výstrelov. Vzhľadom 
na veľkú kapacitu bombičky musela byť vybavená aj 
poistkou proti odpáleniu. Tvarovanie rukoväte bolo 
navrhnuté pre pravú a aj pre ľavú ruku. Pištoľ vyrá
bal závod Presné strojírenství n. p. Uherský Brod. Na 
výrobu tela zbrane bola zvolená ľahká zliatina. Pištoľ 
bola aj v materiálnom vybavení armády v podskupi
ne „Výcvikové a športové zbrane a strelivo“. Na svoju 
dobu išlo o atraktívnu športovú zbraň a v súčasnosti 
je zasa lákadlom pre zberateľov historických vzdu
chových zbraní, pripomínajúcu atmosféru detstva 
alebo mladosti našich otcov i dedov.

T. Hanich

ZRKADLOVKA NIKON F
Fotografický prístroj NIKON F je klasická jednooká 
zrkadlovka profesionálneho typu, ktorá je tiež zná
ma ako prvá zrkadlovka firmy NIKON. Firma (vte
dy ešte Nippon Kógaku) so sídlom v Shinagawe si 
už v roku 1955 uvedomila potenciál produkcie fo
toaparátov na 35-mm kinofilm so zabudovaným 
dialkomerom a vymeniteľnými objektívmi. Modely 
NIKON S2 a S3/SP boli stimulom vývoja modernej 
zrkadlovky, ktorá by veľkosťou svojej komo
ry dovoľovala použiť teleobjektívy s ohnis 
kovou vzdialenosťou 135 a viac milimetrov.
Vo februári 1957 sa začal vývoj fotoaparátu, 
ktorý mal spĺňať nasledovné požiadavky: 
zjednodušenie a zrýchlenie vyhotovenia zá
beru (zjednodušenie procesu ostrenia oproti 
diaľkomerom), technická vyspelosť a spoľah
livosť s vymeniteľnými objektívmi a množst
vom príslušenstva - ako napríklad vymeniteľný 
hľadáčik a mnoho iného. Inžinieri tieto požia
davky dokázali vyriešiť a fotoaparát sa začal 
predávať v apríli 1959. Zaraďoval sa medzi na
jvyspelejšiu fotografickú techniku tej doby. Výro

ba trvala do roku 1973. Prístroj v svojej konštrukcii 
združoval všetky dovtedajšie poznatky o výrobe fo- 
totechniky a svojou konštrukciou pripomína dnešné 
moderné zrkadlovky. Dizajn verzie F si firma za
chovala pri výrobe ďalších radov profesionálnych 
fotoaparátov. Písmeno „F“ bolo vyňaté z názvu re-F- 
lex (ako zrkadlovka), pričom sa vychádza z faktu, že 
„R“ sa v ázi- jských jazykoch nevys-

lovuje, a tým



pádom nenachádza. Označovanie verzie na vrchnej 
časti hľadáčika si NIKON ponechal až do nástupu 
digitálnych fotoaparátov, ako napríklad modelu D1. 
Nikon F sa v krátkej dobe stal svetovým bestsellerom 
hlavne v kruhoch profesionálnych fotografov. Aparát 
používala väčšina fotografov počas vietnamskej vo
jny. Verzia s adaptérom na 250 záberov, poháňaná 
elektromotorčekom, sa využívala vo vesmíre pri do
kumentácii letov Mercury, Apollo, Gemini a všeo
becne v 60. rokoch 20. storočia. Za úspechom 
radu F stála robustná a spoľahlivá konštrukcia. Vy
meniteľné hľadáčiky, matnice, revízne tlačidlo hĺb
ky záberu, blokovanie zrkadla, račňová páka trans
portu filmu, bayonet Nikon, ľahko vymeniteľné 
objektívy, titánový poťah na záclonovej uzávierke, 
veľký výber použiteľných zábleskových prístrojov,

prevíjanie typu rapid - to všetko bolo veľkým plu
som konštrukcie NIKON F. Zadný kryt filmového 
priestoru bolo možné nahradiť vyššie spomenutým 
- s motorickým posunom na 250 záberov. Titánový 
poťah na záclonke uzávierky zabraňoval poškode
niu priamym slnečným žiarením (ako pri väčšine 
podobných zrkadloviek) a vydržal bežne 100-tisíc 
„cvaknutí“. Uzávierka disponuje škálou od T+B; 1 - 
1/1000 s. Bežne dodávaný bol objektív Nikkor-S. 
Zrkadlovky v bývalej ČSR sa vyskytovali veľmi zried
ka. Jednalo sa nedostupný tuzexový tovar. Fotoaparát 
používalo Duklianske múzeum Svidník v období od 
70. rokov 20. storočia do začiatku éry digitálnych 
fotoaparátov v 90. rokoch. Jedná sa o profesionálnu 
techniku v činnosť.

J. Váry

BOJOVÍ VOZIOLO PECHOTY BVP -1
Bojové vozidlo pechoty BVP-1 je obojživelné bojové 
pásové vozidlo. Vyznačuje sa vysokou priechod
nosťou a manévrovacou schopnosťou na ceste aj 
v teréne a je určené na

zvýše
nie pohybli
vosti, palebnej sily 
a ochrany mechanizova
ných jednotiek, pri vedení útoč
ného alebo obranného boja. Zvlášť ho možno využiť 
v boji s obrnenými cieľmi protivníka na vzdialenosť 
od 500 do 3 000 m. BVP-1 je licenčné vyrábané, pô
vodné vozidlo BMP-1 sovietskej konštrukcie, ktorého 
vývoj prebiehal v rokoch 1959 - 1966. Na podvozku 
BVP-1 /BMP-1 vzniklo viacero modifikácií. V česko
slovenskej armáde sa používali verzie BVP-1 K (veli
teľská), bojové prieskumné vozidlo BPsV SVATAVA, 
ambulancia sanitná AMB-S, vyslobodzovacie pásové 
vozidlo VPV, pojazdné hlásne zariadenie BÚRKA 111, 
samohybný výbušný odmínovač SVO a 120-mm sa
mohybný mínomet vzor 85 PRAM-S. V 90. rokoch sa

pristúpilo k úpravám BVP-1. Uvedená úpra
va pozostávala z demontáže pôvodnej veže a jej na
hradenie vežou z obrneného transportéra OT-64A. 
Touto úpravou vznikol obrnený transportér OT-90. 
Časť BVP-1 bola upravená na verziu mínový ukladač 
MU-90, odsunové zdravotnícke vozidlo OZ-90, po
zorovateľňa delostrelecká DP-90, dielňa technickej 
pomoci DTP-90/72 a veliteľské pracovisko VP-90. 
Na podvozku vzniklo aj niekoľko vývojových proto-
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typov, napríklad delostrelecký prieskumný komplet 
DPK, prípadne OT-90 HYBRID s hybridným poho
nom. Nasledujúcou generáciou po BVP-1 bola verzia 
bojové vozidlo pechoty BVP-2.
Hlavný zbraňový systém BVP-I je umiestnený vo 
veži vozidla a je zložený zo 73-mm poloautomatic
kého kanóna 2A28 s hladkou hlavňou, pre ktorý sa 
požívajú tri druhy nábojov, a to: náboj protitankový 
PG-15V s kumulatívnou hlavicou, náboj protitanko
vý náhradný PG-15VNh a náboj trieštivý OG-15V. 
Účinný dostrel kanóna je 1 300 m. Zásoba vezenej 
munície pre kanón je zložená zo 40 kusov nábojov 
všetkých typov. S kanónom je spriahnutý 7,62-mm 
guľomet PKT s vezenou zásobou munície 2 000 ná
bojov. Poslednou časťou systému je raketový komplet 
s jednokanálovým systémom ovládania, odpaľovacím 
mostíkom a vodiacou lištou nad kanónom pre PTRS 
9M14M (Maljutka), ktorých má strelec k dispozícii 
dovedna 4 kusy. Hlavný zbraňový systém dopĺňajú 
zbrane posádky.
Pohon vozidla zabezpečuje vpredu uložený, kvapali
nou chladený, šesťvalcový štvordobý vznětový motor 
UTD-20, s priamym vstrekovaním paliva, s objemom 
valcov 15 900 cm3 a s maximálnym výkonom 220 kW. 
Doplnkovú výbavu BVP-1 tvorí gyrokompas GPK- 
59, zariadenie na ochranu osádky proti účinkom 
zbraní hromadného ničenia, protipožiarne zariade
nie a tepelné naftové zadymovacie zariadenie TDA.

ROVNOŠATA GENERÁLPORUČÍKA 
m. FRANTIŠKA ŠÁDEKA
Zákonom č. 69/1951 Sb. bola ustanovená povinnosť 
chrániť hranice Československej republiky každému 
občanovi, najmä však Pohraničnej stráži, ktorej prí
slušníci síce boli podriadení Ministerstvu národnej 
bezpečnosti, avšak hodnosťami, započítaním služ
by v PS ako služby vo vojsku a neskôr aj výbavou 
a ďalšími náležitosťami sa približovali skôr k armá
de. Jedným z najvyšších veliteľov tejto kontroverznej 
organizácie bol aj slovenský rodák generálporučík 
Ing. František Šádek.
František Šádek sa narodil dňa 24. decembra 1921 
v Žiline. Jeho vojenská kariéra sa začala počas Slo-

BVP-1 je schopné plavby s maximálnou rýchlosťou 7 
km/h. Základná posádka BVP-1 je trojčlenná, v zlo
žení veliteľ, vodič a strelec - operátor. V zadnej čas
ti vozidla je prepravované 8-členné mechanizované 
družstvo. Bojová hmotnosť vozidla je 13 000 kg, dĺžka 
je 6,7 m, šírka 2,9 m a výška 2 m.
Do výzbroje ČSĽA bolo vozidlo BVP-1 zavedené 
v roku 1972. Finálnym výrobcom BVP-1 v ČSSR 
boli Podpolianske strojárne, š.p. Detva pre potreby 
ČSĽA a export, finálnym výrobcom pre Sovietsky 
zväz boli Závody ťažkého strojárstva, š. p. Dubnica 
nad Váhom. Dovedna bolo v rokoch 1970 - 1989 vy
robených 17 295 kusov BVP-1 v základnej (bojovej) 
verzii. K hlavným odberateľom patrili Sovietsky zväz 
(cca 10 000 kusov), Líbya (600 kusov), Sýria, Alžírsko 
a členovia Varšavskej zmluvy, ako napríklad NDR či 
Poľsko. V januári 1993 v rámci delenia bývalej Česko
slovenskej armády prevzala stanovený počet BVP-1 
do svojej výzbroje i Armáda SR. BVP-1 v súčasnosti 
stále tvorí výzbroj práporov Ozbrojených síl Sloven
skej republiky.
Bojové vozidlo pechoty BVP-1 vystavené v expozí
cii VHM Piešťany bolo do zbierkového fondu prijaté 
v roku 1996. Predchádzajúcim vlastníkom boli Podpo
lianske strojárne v Detve. Jedná sa o vozidlo vyrobené 
a dodané zo Sovietskeho zväzu ako vzorové pre prípra
vu licenčnej výroby BVP-1 v Československu.

M. Miklan

venského národného povstania, keď sa zúčastnil 
bojov pri Strečne. V roku 1945 absolvoval Školu pre 
dôstojníkov pechoty v zálohe v Poprade, v rokoch 
1945 - 1947 sa podieľal na bojoch proti banderov- 
com. Absolvoval stredoškolský vojenský kurz v Pe- 
chotnom učilišti v Míloviciach a v rokoch 1949 - 
1950 absolvoval kurz veliteľov práporov na Vyššej 
škole pechoty vo Varšave. V rokoch 1956 až 1958 
bol poslucháčom Vojenskej akadémie Generál
neho štábu Ozbrojených síl ZSSR K. J. Vorošilova 
v Moskve. Počas svojej kariéry sa vypracoval z po
ručíka až na generálporučíka. Postupne prešiel rôz-
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nymi útvarmi a funkciami, napríklad 
ako zástupca veliteľa 12. divízie, veliteľ 
15. streleckej divízie v Českých Budejo- 
viciach, od septembra 1959 do septem
bra 1960 pôsobil ako náčelník štábu 
4. armády a neskôr v rokoch 1960 - 1964 
pôsobil ako veliteľ 4. armády. Po funkciách 
zástupcu generálneho inšpekto 
ra ČSĽA a veliteľa Západného 
vojenského okruhu velil od 
novembra 1969 do decem
bra 1981 Pohraničnej strá
ži. Zo služobného pomeru 
bol prepustený 31. januára 
1988. Zomrel 4. októbra 
2015 v Prahe.
Predstavovaná rovnošata 
súvisí s obdobím, keď bol 
generálporučík František 
Šádek veliteľom Pohra
ničnej stráže. Rovnošata 
sa skladá z čiapky 62, blů
zy 62 a nohavíc 62. Od 
štandardnej rovnošaty 62 
sa ale odlišuje mnohými 
doplnkami, ktoré zvýraz
ňujú jej určenie pre gene
rála. Čiapka 62 sa skladá 
z dienka, 4 dielikov a okolku, 
ktoré sú z tkaniny z polyesteru 
a vlny farby khaki, polyami
dového hnedého plastového 
štítka, pleteného zlatého pod
bradníka, potítka z prírodnej 
kože a textilnej podšívky. Na 
čelnej strane okolka sú vyši
té dve lipové ratolesti, medzi 
ktorými je smaltovaný odznak 
so štátnym znakom s podlož
kou. Blúza 62 je štandardného 
strihu z tkaniny z polyesteru 
a vlny farby khaki a s jed
noradovým zapínaním na 
4 zlatisté gombíky. Na ná- 
plecníkoch sú po obvode 
spletané zlatisté šujtáše a od

ramien ku golieru sú umiestnené zlatisté 
prekrížené palcáty s lipovými ratolesťa
mi, dve zlatisté hodnostné hviezdy pre 
generálov, zlatistý odznak pohraničnej 

stráže a zlatistý gombík na prichytenie 
voľného konca náplecníkov k blúze. Na 
predných dieloch sú dve náprsné vrecká 

s klopami a dve vrecká s klopami 
pod úrovňou spodného gom

bíka blúzy. Vonkajšie vrec
ká sa zapínajú zmenšenou 
verziou gombíkov, ktorý
mi sa zapína blúza. Nad 
ľavým náprsným vreckom 
sú miniatúry vyznamena
ní, z ktorých najvyššie sú 
Rad republiky, Rad Leni
na, Rad červenej zástavy, 
Rad Víťazného februára, 
Rad červenej hviezdy 
a Rad práce. Nohavice 
62 pre generálov majú 
štandardný strih s dlhý
mi rovnými nohavicami 
a ušité sú z rovnakého 
materiálu ako Blúza 62. 

Po obvode pása majú pút
ka na navlečenie opaska, 

pričom obvodový pás látky je 
z ľavej strany predĺžený a zapína sa 
o gombík na pravej časti. Rozparok 
sa taktiež zapína na gombíky, toto 
zapínanie je však skryté. Na bokoch 
nohavíc sú dve vrecká bez zapínania 
a na pravom zadnom diele je vrecko 
s príklopkou so zapínaním na gom
bík. Od štandardných služobných 
nohavíc sa líšia dvomi červenými 
lampasmi našitými súbežne po stra
nách červených výpustiek, ktoré sú 
všité do bočných švov nohavíc. 
Rovnošata bola nadobudnutá do 
zbierok VHM darom v roku 2007 od 
pani Márie Vrzguľovej.

I J. KopeckýI
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V druhej polovici 20. storočia sa značka Praktica sta 
la akronymom pre jednoobjektívové zrkadlovky po 
užívajúce 35-mm kinofilm, ktoré boli vyrábané fir
mou Pentacon v Drážďanoch. Fotoaparáty Praktica 
boli uvedené na trh v roku 1949. Zrkadlovky Prakti
ca teda nadväzujú na produkciu série Praktiflex, vy
rábané firmou KW (Mechanik Kamera Werkstätten 
VEB Niedersedlitz) - v roku 1964 zlúčená pod VEB 
Pentacon. V produkcii sa vystriedali modelové rady: 
Praktica - MX/FX - Praktica IV/V - Praktica nova
- Pratkica PL nova - 4 generácie série L a na zá
ver séria B / BX. Fotoaparáty boli v Československu 
známe ako polo-profesionálna fotografická techni
ka, ktorú využívali archívy, novinári, amatérski foto
grafi, ale aj vojenskí dokumentárni fotografi. Velkou 
výhodou radu bola závitová montáž objektívov M42
- ktorou disponovalo velké množstvo vymeniteľ
ných objektívov. Jedná sa o najrozšírenejší fotogra
fický prístroj, ktorý bol dostupný v priestore krajín 
Varšavskej zmluvy.
V zbierkach VHM Piešťany sa nachádza niekolko 
kusov analógových zrkadloviek z rozšíreného radu 
série L: MTL 5 B a VLC 2. Na ich predchodcov od
kazuje napríklad model Pentacon F. Jedná sa o jed
noduchú mechanickú, analógovú, plne manuálnu 
zrkadlovku z druhej polovice 50. rokov 20. storočia. 
Práve konštrukcia aparátu Pentacon F bola velkým 
prínosom do vývoja zrkadloviek Praktica. Pentacon 
F sa objavil sa na výstave Leipziger Herbstmesse 
v roku 1956. Zodpovedný konštruktér fotoaparátu 
je Walter Flenning. Výrobcom bol východonemecký 
VEB Zeiss Ikon Drážďany. Fotoaparát je tiež známy

ako CONTAX F. Produkcia bežala v rozmedzí rokov 
1956 - 1961. Podobne ako značka Pentax, Pentacon 
sa stal týmto modelom priekopníkom moderných 
jednookých zrkadloviek na 35-mm film.
Obsluha fotoaparátu bola oproti starým zrkadlov
kám oveľa jednoduchšou. Zrkadlo hľadáčika sa pru
žinovým mechanizmom vyklopilo v momente, keď 
bola uzávierka natiahnutá. Záclonová uzávierka sa 
naťahovala pomocou kolieska po pravej ruke foto
grafa na vrchnej strane krytu. V momente stlačenia 
spúšte sa zrkadlo zaklopilo. Takýto mechanizmus 
však bol relatívne náchylný na poruchy. Uzávier
ka disponovala rýchlosťami B (bulb), Is - 1/lOOOs! 
Hľadáčik bol zabudovaný v kryte aparátu, typu 
Pentaprism. Na okulus bolo možné pripevniť prís
lušenstvo: kolísku externého blesku a podobne. Fo
toaparát nemal žiaden expozimeter - nadstavenie 
clony prebiehalo priamo na objektíve. Telo fotoapa
rátu bolo vyhotovené z mosadznej schránky s čier
nym koženkovým polepom. Nad montážou M42 sa 
nachádzalo označenie modelu, ako aj znak Penta
con: Ernemannova veža.
Zástupca produkcie série L zo 70. rokov 20. storo
čia je napríklad fotoaparát Praktica VLC 2. Tieto 
fotografické prístroje sa v zbierke č. XX - Optic
ký materiál nachádzajú v počte 2 kusy (s rôznymi 
objektívmi). Pentacon Praktica VLC 2 je jednooká 
amatérska - poloprofesionálna zrkadlovka. V roku 
1974 Ralph Noack sa rozhodol pretvoriť model 
Exacta RTL 1000 na aparát, ktorý by nepoužíval ba-

FOTOAPARÁTY PENTACON



jonet typu Exa na praktickickejší závit M42. M42 bol 
štandardom väčšiny fotoaparátov na 35-mm film 
tej doby. Verzia VLC si ponechala šachtu hľadáči- 
ka zo série Exakta RTL - hľadáčik bol vymeniteľný 
(Pentaprism, světlíkový a zväčšovací). Na rozdiel od 
svojho predchodcu sa elektrický - odporový TTL 
expozimeter nenachádzal v hlädáčiku fotoapará
tu, ale priamo v tele prístroja. Expozimeter priamo 
ovplyvňuje v závislosti od svetelnosti podmienok 
clonu objektívu. Objektív je spojený vedením pria
mo s TTL meraním elektrického odporu, a clonu

mení priamo v momente záberu. Zrkadlovka je me
chanická, okrem vyššie spomínaného expozimetra - 
ten je elektrický, napájaný 4.5V batériou PX21.
V roku 1976 sa objavila verzia VLC 2 s menšími koz
metickými zmenami. Páka naťahovania filmu a uzá
vierky dostala plastové zakončenie, font písma bol 
výraznejší, nápis nad spúšťou väčší. Koliesko nad
stavenia rýchlosti dostalo lesklý chrómový vzhľad.
V roku 1978 nabehla výroba verzie nástupcu - Prak-

NÁKLADNÝ terénny AUTOMOBIL 
TATRA 813 8 X 8 KOLOS

čený národný podnik Tatra Kopřivnice. Ideový pro
jekt T 813 bol predložený v decembri roku 1960. 
Národný podnik Tatra v Kopřivnici dokončil výro
bu prvého prototypu v septembri roku 1962, druhý 
prototyp bol dokončený v decembri roku 1962. Oba 
prototypy boli po podnikových skúškach odovzda
né na kontrolné skúšky MNO a TAS. Najskôr boli 
vlastnosti vozidla overované vo výskumnom a skú
šobnom stredisku 080 - Praha.
Po skončení kontrolných skúšok boli oba prototy
py od novembra 1963 do januára 1964 podrobené 
vojskovým skúškam v 312. kanónovej delostreleckej 
brigáde druhého vojenského okruhu. Pri kontrol

ných skúškach

Legendárna TATRA 813 je terénné nákladné vozidlo 
s pohonom 8x8, ktoré bolo pôvodne konštruované 
ako delostrelecký ťahač. Konštrukcia vozidla dovo
ľovala ťahanie prívesov do hmotnosti dvanástich 
ton po všetkých druhoch terénu a do hmotnosti 
šesťdesiatich piatich ton po spevnených vozovkách 
(vrátane poľných a lesných ciest). Vozidlo je pri
spôsobené na montáž a použitie snehového pluhu 
a buldozérovej radlice. V prípade ťahania prívesov, 
práce s radlicou alebo pluhom musí byť ťahač zaťa
žený hmotnosťou sedem a pol tony.
Úloha vyvinúť a vyrábať terénny delostrelecký ťahač 
bola zaradená do štátneho plánu rozvoja vojenskej 
techniky v roku 1960. Za riešiteľa 
úlohy bol ur



oboch prototypov boli overené dobré jazdné vlast
nosti vozidla, no zároveň bol zistený rad konštrukč
ných nedostatkov. Dôvodom vývoja vozidla Tatra 
813 bol aj fakt, že staršie vozidlá Tatra 11 IN mali 
značné problémy pri ťahaní prívesov nad hmotnosť 
4 tony - v teréne. Celkovo bola v porovnaní s vo
zidlom Tatra 111 kladne hodnotená vysoká pohyb
livosť v teréne, lepšie jazdné vlastnosti a hospodár
nosť prevádzky. Záverečných vojskových skúšok sa 
zúčastnili aj zástupcovia armád Varšavskej zmluvy. 
Prvé vozidlá boli dodané vojenským útvarom až 
v prvej polovici 70. rokov 20. storočia. Do roku 1970 
bola sériová výroba rozplánovaná podľa potrieb 
jednotlivých rezortov. MZ malo dostať 375 kusov T 
813 pre vývoz do NDR a PĽR. Pre potreby MNO 
malo byť zatiaľ len päť kusov ťahačov T 813, po 
roku 1970 sa však rátalo pre potreby ČSĽA s výro
bou 1 447 kusov. Do roku 1970 však armáda získala 
špeciálne verzie T 813 - GRÁD a mostnú súpravu 
v počte 417 kusov. Vlastná sériová výroba bola za
bezpečená v národnom podniku Tatra v Kopřivnici 
v spolupráci s podnikmi vyrábajúcimi automobilo
vé príslušenstvo. Na prípravu sériovej výroby boli 
predpokladané náklady 31 miliónov Kčs.
Sériové vozidlá boli vybavené novým viacpalivo- 

vým, vzduchom chladeným naftovým dvanásťval- 
com Tatra 930-17 s obsahom 17 640 cm3. Vozidlo 
má pohon všetkých náprav, ktoré sú vybavené uzá
vierkami diferenciálov. Dovedna má dvadsať prevo
dových stupňov, ktoré poskytuje hlavná a prídavná 
prevodovka. Do výbavy patrí aj centrálne hustenie 
pneumatík (CHP) so schopnosťou jazdy bez jed-

122-MM RAKETOMET VZOR 70
122-mm raketomet vzor 70 (122-mm RM vz. 70) 
je raketový delostrelecký systém určený na palebnú 
podporu pozemného vojska, ničenie plošných cie
ľov, sústredenej živej sily a palebných prostriedkov 
protivníka, miest velenia a ďalších dôležitých objek
tov až do vzdialenosti 20 km. Raketomet umožňu
je vedenie palby salvami aj jednotlivými výstrelmi, 
z kabíny i okopu.
122-mm RM vz. 70 je štyridsaťhlavňová reaktívna 
delostrelecká zbraň, bez spätného rázu a záklzu pri

ného, prípadne aj viacerých kolies. CHP uľahčuje 
vozidlu v bojovej činnosti pokračovať v jazde aj po 
priestrele pneumatiky. Kabína trambusového typu 
pojme 7 osôb, pričom je vybavená účinnou filtrá
ciou a ventiláciou vzduchu s kolektorovým rozvo
dom pre jednotlivé osoby. Filtrácia kabíny umožňo
vala v prípade potreby prekonávanie priestorov za
morených rádioaktívnymi a bojovými chemickými 
látkami.
Zbierkový predmet Tatra 813 Kolos - výrobné číslo 
1054699 - bola vyrobená závodom Tatra Kopřivni
ce, n. p. vo februári 1981. Do výzbroje ČSĽA bol 
ťahač zaradený v roku 1982 vojenským útvarom VÚ 
1538 Žamberk (pôvodne s evidenčným číslom VPZ 
314-47-12). Po desiatich rokoch sa vozidlo dostáva 
na územie novovzniknutej Slovenskej republiky a je 
pridelené k VÚ 4374 Martin (nové evidenčné číslo 
312-62-53). V apríli 1996 sa ťahač dostáva k posled
nému používateľovi - VÚ 8822 - Vojenské múzeum 
Trenčín. Tatra 813 Kolos bola využívaná na presun 
techniky vo VHM do roku 2005. Vysoký vek vo
zidla a nároky na servis tohto vozidla zapríčinili, že 
stroj dlhšiu dobu stál v depozitáři VHM Piešťany. 
V júli 2012 bolo vozidlo reštaurované a technicky 
sprevádzkované Klubom priateľov VHM Piešťany 
a prezentované počas akcie Slovenské piesky na Zá
horí. Následne 8. septembra bolo predstavené náv
števníkom VHM Piešťany ako ťahač húfnice D-30. 
Momentálne je zbierkový predmet garážovaný v de- 
pozitároch múzea a čaká na vytvorenie vhodného 
miesta v expozícii na letisku.

J. Váry

streľbe. Československým vylepšením pôvodnej 
sovietskej konštrukcie bol nabíjací mechanizmus, 
umožňujúci v priebehu 20 sekúnd nabiť druhú sal
vu rakiet a pokračovať v paľbe. Menšia presnosť ra
kiet je vyvážená plošným účinkom, kedy pri salve 
40 rakiet sa účinok prejaví na ploche 3 ha. 
Zbraňový systém je namontovaný na modifikova
nom podvozku vozidla T-813 8x8. Pohon vozidla 
zabezpečuje vpredu uložený dvanásťvalcový, štvor- 
dobový, vznětový motor s priamym vstrekovaním
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paliva TATRA 930-3 alebo 
930-17 s maximálnym výko
nom 184 kW. Konštrukcia podvozka a výkon 
motora umožňuje raketometu dosahoval’ vysokú 
rýchlosť, vysokú priechodnosť a manévrováteľnosť 
na ceste aj v teréne. Raketomet s ľahko panciero- 
vanou kabínou, vybavenou filtroventilačným zaria
dením, poskytuje obsluhe ochranu pred účinkami 
ZHN. Posádka 122-mm RM vz. 70 je štvorčlenná, 
zložená z veliteľa, vodiča, strelca a nabíjača. Bojová 
hmotnosť vozidla je 25 300 kg, dĺžka v pochodovej 
polohe 9 m, šírka 2,6 m a výška 2,9 m.
V roku 1963 bol do výzbroje vtedajšej Sovietskej 
armády zavedený 122-mm salvový raketomet BM- 
21 GRÁD na podvozku vozidla Ural 375D. V roku 
1965 získalo Ministerstvo zahraničného obchodu 
ČSSR povolenie na licenčnú výrobu raketometu. 
Príprava výroby a samotná výroba 122-mm raketo
metu BM-21 GRÁD pre potreby ČSĽA na podvozku 
opancierovaného vozidla TATRA 813 KOLOS bola 
schválená v apríli 1966. Vývoj a úpravu na česko
slovenské podmienky, ako aj zostrojenie prototypu, 
vykonala Konštrukta Trenčín. Výroba prototypu 
bola ukončená na jar 1967. V období od septembra 
1967 do decembra 1969 prebehli úspešne podniko
vé a vojskové skúšky prototypu, počas ktorých bolo 
najazdených viac ako 25 000 km a vystrelených pri
bližne 500 rakiet bez negatívnych výsledkov. Rov
nako nabíjací mechanizmus vykonal 120 nabíjacích

cyklov bez 
poruchy. Na 

základe záverov vojskových a podnikových 
skúšok prototypu rozhodlo Ministerstvo národ
nej obrany ČSSR na začiatku roka 1970 o zavede
ní raketometu do výzbroje ČSĽA pod označením 
122-mm raketomet vzor 70. Finálnym výrobcom sa 
stal n. p. Strojárske a metalurgické závody Dubnica 
nad Váh o m, kde bolo v rokoch 1970 až 1989 do
vedna vyrobených 830 kusov 122-mm raketometu 
vzor 70. 430 kusov prevzala ČSĽA a organizačne 
ich začlenila ako výzbroj raketometných oddielov 
tankových a mechanizovaných divízií, raketomet
ných plukov a brigád vševojskových armád. Zosta
tok produkcie bol exportovaný do viacerých krajín. 
Jedným z odberateľov bola Líbya, ktorá v 80. rokoch 
zakúpila minimálne 100 kusov 122-mm RM vz. 70. 
V januári 1993 v rámci delenia bývalej Českoslo
venskej armády prevzala stanovený počet 122-mm 
RM vz. 70 do svojej výzbroje i Armáda SR.
122-mm raketomet vzor 70 vojenskej poznávacej 
značky 317-73-52, vystavený v Hale č. 1 expozície 
vo VHM Piešťany, bol vyrobený v roku 1981. Do 
zbierkového fondu múzea bol zaradený v roku 1996 
na základe bezodplatného prevodu, pričom pred
chádzajúcim vlastníkom bol VÚ 5728 Moldava nad 
Bodvou.

M. Miklan



TERÉNNY UAZ-469 Bi

UAZ-469 sa stal od 
polovice 70. rokov 20. 
storočia náhradou legen
dárneho ľahkého terénneho 
automobilu GAZ-69. Slávny „ga
zík“ sa vyrábal v sovietskom Rusku, v meste Gorkij 
od roku 1953. Neskôr - od roku 1959, v závode UAZ 
(mesto Uljanovsk). Po roku 1972 výroba nabehla na 
nový model ľahkého terénneho automobilu UAZ- 
469. Tento terénny automobil je dvojnápravové vo
zidlo so zvýšenou priechodnosťou a pohonom všet
kých štyroch kolies. ČSĽA začala hromadne používať 
UAZ-469 v rozmedzí rokov 1974 - 1975. Jednalo sa 
prevažne o modifikácie UAZ-469 B a BI. Nasadenie 
terénneho osobného automobilu UAZ-469 bolo ploš
né - vozidlá boli pridelené postupne ku všetkým útva
rom po celom území Československa. Velké množstvo 
vozidiel slúži v OSSR do dnešných dní. Dnes už za
starané vozidlá UAZ-469 sa dokonca dočkali využitia 
počas zahraničných misií, ako napríklad v Iraku.
Rám vozidla je vyrobený z lisovaného oceľového 
plechu, zváraný z U profilov. Podvozok je odvodený 
z predchádzajúceho produkčného modelu GAZ-69. 
Má rebrinový tvar so 4 pozdĺžnymi priečkami. Hmot
nosť rámu je 112 kg. Celokovová karoséria (5-dvero- 
vá) sa vyznačuje odnímateľnou strechou a sklopným 
zadným čelom. Vozidlo je určené na prepravu osôb 
a nákladu po cestách a v teréne. Za vozidlo je mož

né pripojiť jednonápravový príves. Základná ver
zia UAZ-469 mala v kolesách montované 

redukcie pohonu. Verzia UAZ-469 Bi sa 
vyznačuje absenciou týchto redukcií, 

montážou vyhľadávacieho svetlome
tu a vyšším stupňom tiene

nia elektrického
výstroja. Vozidlo 
je v štandardnej 
úprave 5-miestne. 

Pohon vozidla 
zabezpečuje 
motor UMZ- 

45IM. Jedná sa 
o benzínový štvorva- 

lec - štvortakt s kva
palinovým chladením 

a rozvodom OHV. Konštrukčne vychádza z motora 
UMZ-451 používaného napr. v osobných automobi
loch GAZ Volga 21. Motory daného typu boli vďaka 
krátkemu zdvihu piestu, kvalitnej povrchovej úprave 
ložísk a vyvložkovaniu vnútornej časti valcov z kyse
linovzdornej liatiny veľmi odolné a mali mať vysokú 
odolnosť. Mazanie bolo tlakové s rozstrekovaním. Sú
stavu tvorí olejová vaňa, sací kôš so sieťkovým filtrom, 
zubové olejové čerpadlo, prietokový čistič, potrubie 
a chladič. Chladiaca kvapalinová sústava je uzav
retého typu s hnaným obehom pomocou čerpadla. 
Chladič je trubkový - troj radový s pretlakovou uzá
vierkou plniaceho hrdla s dvoma ventilmi a žalúziami. 
Prídavné vetranie zabezpečuje 6-lopatkový ventilátor. 
Montovaný je aj termostat. Ako chladiaca kvapalina 
sa používa destilovaná voda.
Prevodovka je štvorstupňová so synchronizáciou 3. 
a 4. stupňa. Automobil je vybavený aj prídavnou pre
vodovkou s 2 radiacimi stupňami pre jazdu v teréne. 
Spojka je suchá, 1-lamelová s pružinovým trecím tl
mičom záberu na hnanom kotúči. Palivová sústava 
pozostáva z dvojice palivových nádrží na BA91, každá 
s obsahom 39 1, filtra s lamelovou vložkou, membrá
novej AC pumpy, jednoduchého spádového karburá
tora s čističom vzduchu.
V areáli VHM Piešťany je vystavené vozidlo UAZ-469
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BI (výrobné číslo JO177203414780) z roku 1988. Jed
ná sa o autentický a veľmi zachovalý exponát, ktorého 
pôvodným používateľom bol vojenský útvar VÚ 8009 
Martin. V zbierkach VHM Piešťany sa nachádza do
posiaľ 5 kusov týchto vozidiel, ale až v roku 2017 bol

UAZ-469 BI zaradený do stálej expozície na letisku 
Piešťany. V bývalej ČSĽA bol neodmysliteľnou súčas
ťou každého autoparku, a aj preto je významným do
plnkom expozície kolesovej techniky vo VHM.

J. Váry

LIETADLO L-39 ALBATROS
V priestoroch vonkajšej expozície VHM Pieš any ur
čenej pre leteckú techniku sa nachádzajú aj lietadlá 
L-39 Albatros, ktoré reprezentujú výrobu českoslo
venského leteckého priemyslu. Rovnako lietadlá L-29 
Delfín, aj „Albatrosy“ pochádzajú z dielne AERO Vo- 
dochody, n.p. V časoch, keď československému nebu 
vládlo popri povestných Migoch výcvikové lietadlo 
L-29 Delfín, ktoré slúžilo na pokračovací výcvik 
pilotov prúdových lietadiel, už leteckí konštruktéri 
Ing. Karel Dlouhý a Ing. Ján Vlček pracovali na ná
vrhu na perspektívu v pokračovaní vo výrobe výcvi
kových lietadiel, ktoré predložilo v roku 1963 MNO. 
Konštruktérom sa ponúkali dve alternatívy, prvá 
spočívala v rozsiahlej rekonštrukcii a modernizácii 
lietadla L-29 Delfín, druhá alternatíva spočívala vo 
vývoji a následnej výrobe nového typu cvičného lie
tadla L - 39 M1, ktoré by svojím výkonom v rých
losti dosahoval až k Machovému číslu M - 1 až 1,2. 
K modernizácii populárneho Lietadla L-29 Delfín 
nedošlo a v roku 1964 predložil Ing. Ján Vlček návrh 
výcvikového prúdového lietadla pod názvom L-39 
vo variantoch A, B a C. Pre pohon lietadla sa počítalo 
s motorom sovietskej výroby alebo s motorom vyro
beným v Motorlet Praha - Jinonice. Po celom rade 
testov, ktoré prebiehali väčšinou v ZSSR, bol zvolený 
agregát sovietskej výroby a išlo o dvojprúdový 
motor konštruktéra Ivčenka s označením
AI-25W, ktorý sa už používal v doprav
ných lietadlách Jak - 40. Ten- 
tor bol podrobený úpravám 
v Motorlet Pra

ha - Jinonice na motor s označením AI - 25 W (Wal
ter Titan). Lietadlo prešlo mnohými testami a celým 
radom letových skúšok, ktoré sa konali na území 
Československa a Sovietskeho zväzu a v roku 1971 sa 
začala sériová výroba tohto lietadla s motorom AI - 
25 W z Motorletu. Vzhľadom na technické problémy 
a menší výkon motora bolo rozhodnuté o montovaní 
motorov AI - 25 TL z podniku Progres Záporožie. 
Oficiálne odovzdanie prvých sériovo vyrábaných 
lietadiel L - 39 Albatros v Československej ľudovej 
armáde prebehlo 28. marca 1972 na továrenskom 
letisku Aero Vodochody a lietadlá boli preletené na 
letisko v Košiciach, kde boli zaradené do skúšobnej 
prevádzky na Vysokej leteckej škole SNP Košice. 
Hoci išlo o lietadlo výcvikové, určené na výcvik a po
kračovací výcvik pilotov prúdových lietadiel, mohol 
by tento stroj vyzbrojený dvojhlavôovým kanónom 
s kalibrom 23 mm a zásobou 150 nábojov a na šty
roch podvesoch mohol niesť 1 100 kg výzbrojného 
leteckého materiálu.
Toto lietadlo s hmotnosťou 3 600 kg, dosahujúce 
rýchlosť 630 km/h s doletom 1 100 km, sa stalo sku
točnou legendou nielen pre svoj výnimočný výkon vo 
svojej kategórii, ale aj pre svoju povestnú spoľahlivosť 
a komfort riadenia. Lietadlo dosahovalo vďaka svo
jej aerodynamike a maximálne kvalitnému ovládaniu 
jednotlivých riadiacich prvkov ukážkové akrobatické 
schopnosti, čo príslušníci vzdušných síl českoslo

venskej armády dokazovali na 
leteckých dňoch ako na
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slovenská, tak i v zahraničí, akrobatická skupina Biele 
Albatrosy bola populárna od roku 1991 do roku 2004 
v celej Európe. V súčasnosti sú Albatrosy vo všetkých 
svojich modifikáciách vo výzbroji 45 krajín na svete, 
vrátane Vzdušných síl OS SR. Mnoho týchto strojov 
lieta do dnešného dňa ako lietadlo výcvikové aj v sú
kromnom vlastníctve civilných aeroklubov po celej 
Európe a Spojených štátoch amerických.
Pre svoju konštrukčnú jedinečnosť a hlavne celkovú 
nadčasovosť budú tieto lietadlá ešte dlhú dobu slú
žiť na výcvik budúcich pilotov prúdových lietadiel, aj 
z toho dôvodu, že sú neustále modernizované a do-

doplňané o najmodernejšie bezpečnostné prvky nut
né pre súčasnú svetovú leteckú prevádzku.
V zbierkach VHM Piešťany sa nachádza sedem 
Albatrosov v rôznych modifikáciách. Z historického 
hľadiska je pre múzejníkov najzaujímavejším lietadlo 
z nultej série s trupovým číslom 0004, ktoré je súčas
ťou vnútornej expozície. Bolo vyrobené v roku 1971 
vo výrobnom podniku Aero Vodochody, a vyradené 
z letovej prevádzky bolo v roku 1975. Posledný let 
tohto lietadla bol vykonaný 12. februára 1975 a jeho 
celkový nálet bol 111 hodín a 36 minút.

R. Hattala

VYŠKOVY KOMPENZAČNÝ 
ODEV VKK-6M
Rozvoj prúdového letectva po 2. svetovej vojne priniesol ne
čakané problémy, ktoré bolo nutné riešiť. Jedným z nich bola 
nižšia úroveň tlaku vo vyšších výškach zemskej atmosféry 
a preťaženie. Nízky tlak spôsobuje paradoxne pocit tlaku, 
zhoršenie zraku a rozpoznávacích schopností, čím sa znižuje 
celková výkonnosť pilota. V ZSSR bol tento problém vyrieše
ný sériou oblekov VKK, spolupracujúcich.s tlakovými systé
mami lietadiel.
Výškový kompenzačný oblek VKK-6M slúži na ochranu ži
votných funkcií pilota pri letoch vo vysokých výškach, kde 

dochádza k poklesu tlaku okolitého vzduchu a taktiež pri pre
ťažení v rozsahu 1,75 až 10-násobku g. Oblek obsahuje dva 
systémy, ktoré fungujú nezávisle od seba, a to napínacie za
riadenie kompenzujúce zmeny vonkajšieho tlaku a zariadenie 

proti preťaženiu.
Napínacie zariadenie obleku je napojené na kyslíkový dýchací 
systém v lietadle. Pri použití v lietadlách bez pretlakovej kabíny 
sa oblek do výšky 12 km nenapína. Po prekročení tejto výšky sa 
tlak kyslíka v komorách napínacieho zariadenia umiestnených 

trupu, rúk a nôh obleku automaticky zvyšuje tak, aby 
mechanický tlak na telo zodpovedal atmosférickému tlaku vo 
výške 12 km. Tým je zabezpečená kompenzácia zvýšenia tlaku 
kyslíka privádzaného do pľúc pilota z kyslíkového dýchacie
ho systému v lietadle. Napínacie zariadenie môže byť okrem 
palubných systémov plnené aj zo zásoby kyslíka v padákovom 

dýchacom prístroji.
Druhý systém obleku kompenzuje preťaženie, ktoré vzniká pri 
akcelerácii lietadla, prudkých bojových obratoch a iných ma-



névroch lietadla. Tento systém je taktiež napájaný 
z tlakových systémov lietadla, a to z automatu tlaku 
AD-6E, ktorý automaticky v závislosti od sily preťa
ženia, dodáva tlak do brušnej a dvoch nožných ko
mor, ktoré sú navzájom prepojené. Tým sú kompen
zované sily pôsobiace na telo v smere hlava - panva 
a, naopak, ktoré zapríčiňujú prebytok alebo, naopak, 
úbytok krvi v horných častiach tela, ktorý môže viesť 
k zrakovým chybám až omdleniu pilota.
Popisovaný odev má strih kombinézy, prispôsobený 
pre použitie v sede. Na chrbte, prednej časti hornej 
polovice obleku, zadnej strane rukávov a vnútornej 
strane nôh sú sťahovacie šnúrky všité do pozdĺžnych 
pások, ktoré slúžia na prispôsobenie obleku pilotovi. 
Na hrudi, chrbte, ľavom ramene, spodných častiach 
rukávov a lýtkach sú zipsy na uľahčenie obliekania 
prispôsobeného obleku, čím odpadá opätovné sťa

hovanie šnurovania. Napínacie zariadenie, všité do 
pozdĺžnych zelených a priečnych sivých pások, je 
vedené symetricky po oboch stranách tela od päty 
cez chrbát až k dlaniam. Zariadenie proti preťaženiu 
je všité medzi dvomi vrstvami tkaniny na bruchu 
a nohách. Na ľavej strane obleku sú dve prívodné 
hadice, z ktorých jedna s bajonetovou spojkou pri
vádza tlak do kompenzačného zariadenia a druhá 
s kuželovou spojkou privádza tlak do zariadenia 
proti preťaženiu. K obleku je prenosná brašna oli
vovej farby s vyznačeným výrobným číslom súpravy. 
K obleku chýba záznamník a kompenzačné ponožky 
s rukavicami, ktoré sa používali pri výškach letu od 
20 km.
Odev VKK-6M bol do zbierok VI IM Piešťany nado
budnutý v roku 1999 prevodom od VÚ 2841 Zvolen.

). Kopecký

SPOLOČENSKÁ BLÚZA 
ARMÁDNEHO GENERÁLA 
MG. MARIINA DZÚRA
Osobnosti vojenského života sa do dejín zapisovali 
rôznymi spôsobmi - niektoré víťazstvami, iné pre
hrami. Existujú však aj osoby vojenského života, 
ktorých skutok alebo nečinnosť dodnes vzbudzu
jú kontroverzie, neutíchajúce polemiky, rešpekt, 
ale aj odpor. Jednou takou osobnosťou je armád
ny generál Ing. Martin Dzúr, ktorý ako vtedajší 
minister národnej obrany vydal rozkaz neklásť 
odpor vojskám Varšavskej zmluvy, ktoré sa zú
častnili na potlačení tzv. Pražskej jari.
Martin Dzúr sa narodil 12. júla 1919 v Plošti
ně (dnes mestská časť Liptovského Mikuláša).
Ako vojak Slovenskej armády sa v rokoch 1941 
až 1942 zúčastnil bojov v Sovietskom zväze, kde 
padol do zajatia. Od roku 1943 pôsobil v rám
ci sformovanej československej jednotky, ktorej 
názov sa v roku 1944 ustálil na 1. českosloven
ský armádny zbor. Zúčastnil sa bojov o Kyjev, 
Dukelský priesmyk a Liptovský Mikuláš. V roku 
1946 sa stal vojakom z povolania v hodnosti kapit 
na. V rokoch 1949 až 1952 absolvoval Akadémiu tyla
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a zásobovania V. M. Molotova v Kalinine a neskôr 
v rokoch 1956 až 1957 absolvoval Vyšší akademický 
kurz na Vojenskej akadémii tyla a zásobovania v Le
ningrade. V rokoch 1964 až 1966 bol poslucháčom 
Vojenskej akadémie Generálneho štábu Ozbrojených 
sil ZSSR K. J. Vorošilova v Moskve, kde neskôr v roku 
1972 absolvoval vyšší akademický kurz. Vojenskému 
vzdelaniu zodpovedali aj dosiahnuté hodnosti, a to 
od majora v roku 1951 cez generálmajora v roku 1958 
až po armádneho generála v roku 1972. V apríli roku 
1968 bol ako generálporučík menovaný do funkcie 
ministra národnej obrany. Počas výkonu tejto funkcie 
postupne dosiahol spomínanú hodnosť armádneho 
generála. Funkciu ministra národnej obrany zastá
val až do 11. januára 1985, keď bol pre zlý zdravotný 
stav z tejto funkcie uvoľnený. Zomrel 15. januára 1985 
a pochovaný je v rodnom Ploštině.
Spoločenská blúza ju súčasťou spoločenskej rovno
šaty, ktorá sa nosila napríklad pri oslavách štátnych 
sviatkov, slávnostných vojenských zhromaždeniach, 
pri prijatí prezidentom, predsedom vlády alebo mi
nistrom národnej obrany. Taktiež sa nosila pri náv
števe divadla, koncertu alebo na svadbách, plesoch 
a pohreboch. Od služobnej blúzy 62 sa spoločenská 
blúza odlišuje najmä farbou a strihom. Blúza je šitá

z tmavoolivovej tkaniny z vlny a polyesteru. Má otvo
rený ležatý límec, na koncoch ktorého sú vyšité zlatis
tou niťou generálske ratolesti. Na náplecníkoch, kto
ré sú k blúze pripevnené prišitím do prieramkových 
švov, sú smerom od ramena ku krku palcáty s lipový
mi ratolesťami, 4 päťcípe zlatisté hviezdy s bodkou na 
každom cípe a zlatistý gombík s prekríženými meč
mi, ktorý upevňuje voľnú časť náplecníkov o blúzu. 
Na náplecníkoch je po obvode prišitý zlatistý spletaný 
šujtáš. Predné diely blúzy sa zapínajú na 4 zlatisté rov- 
nošatové gombíky s prekríženými mečmi. V strednej 
časti má každý diel vo výške 1. až 4. gombíka zvislý 
šev, na konci ktorého je po jednom vrecku s klopou 
bez zapínania. Na ľavom prednom diele sú vo výške 
pŕs stužky vyznamenaní, z ktorých najvyššie sú Rad 
republiky, Rad Lenina, Rad červenej zástavy, Rad Ví
ťazného februára, Rad červenej hviezdy, Rad práce a I. 
trieda Radu Slovenského národného povstania. Celá 
blúza je podšitá podšívkou, v ktorej predných dieloch 
sú dve náprsné vrecká so zapínaním na gombík.
Blúza bola nadobudnutá do zbierok VHM Piešťany 
v roku 2016 prevodom z Akadémie ozbrojených síl 
generála Milana Rastislava Štefánika.

J. Kopecký

BOJOVÁ ZÁSTAVA VYSOKEJ VOJENSKEJ LETECKEJ ŠKOLY 
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA V KOŠICIACH
V čase vrcholiacej normalizácie došlo aj k rozsiahlej 
reorganizácii československého vojenského školstva, 
a to rozkazom prezidenta z 28. júna 1972, ktoré vy
chádzalo z uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ z 21. 
apríla 1972 „O systéme prípravy kádrov a ďalšom roz
voji vojenského školstva ČSĽA“. Prípravu dôstojníkov 
malo zabezpečovať desať vysokých vojenských škôl 
a prípravu práporčíkov osem vojenských učilišť. Sú
stavu vojenských škôl dopĺňali aj vojenské gymnáziá. 
História vojenského leteckého školstva na Slovensku 
sa začala písať vznikom cvičnej letky Leteckého plu
ku 3 Generála M. R. Štefánika, ktorá bola v októbri 
1940 začlenená do novozriadenej Leteckej školy Slo
venských vzdušných zbraní. V povojnovom období 
zabezpečovalo prípravu leteckého personálu naj

mä Letecké učiliště v Košiciach. Vzhľadom na nové 
potreby prípravy pilotov a leteckých špecialistov 
bola v rámci vyššie spomínanej reorganizácie zria
dená k 1. septembru 1973 Vysoká vojenská letecká 
škola SNP v Košiciach, ktorá mala v podriadenosti 
dva letecké školské útvary dislokované v Košiciach 
a Přerove. Poskytovala vojensko-odborné vzdelanie 
v odbore prevádzky a exploatácie vojenskej leteckej 
a zabezpečovacej techniky a v rámci nej pôsobili dve 
fakulty - veliteľsko-inžinierska a vojensko-inžinier- 
ska. Od roku 1986 sa stala školiacim strediskom pre 
výchovu vedeckých pracovníkov, doktorandov. Pre 
skvalitnenie leteckého výcviku bol v septembri 1987 
vytvorený aj letecký školský útvar v Piešťanoch a zria
dené Stredisko zahraničného leteckého výcviku (Af-
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ganistan, Bangládeš, Egypt, Etiópia, Indonézia, Irak, 
Mali, Nigéria, Rumunsko, Sýria, Uganda,Vietnam). 
Od roku 1991 bola rozdelená na akademickú časť 
a školiace a výcvikové stredisko letectva, fakulty boli 
premenované na Leteckú fakultu a Fakultu leteckej 
a zabezpečovacej techniky. Po rozdelení republiky 
bola premenovaná Zákonom NR SR č. 185/1993 Zb. 
na Vysokú vojenskú školu letectva gen. M. R. Štefá
nika a došlo aj k organizačným zmenám - jednotlivé 
fakulty zanikli. Následne v roku 1996 na základe Zá
kona NR SR č. 324/1996 Z. z. bola premenovaná na 
Vysokú leteckú akadémiu gen. M. R. Štefánika v Ko

šiciach. Tá bola v roku 2004 zlúče
ná s Technickou univerzitou Košice 
na základe Zákona č. 455/2004 Z. z. 
Zástava bola zhotovená na základe 
rozkazu MNO č. j. 2122 zo dňa 26. 
novembra 1980 a prepožičaná na 
základe Rozkazu prezidenta Česko
slovenskej socialistickej republiky 
Gustáva Husáka č. 026 zo dňa 28. 
apríla 1981 pri príležitosti 36. výro
čia vyvrcholenia národno-oslobo- 
diteľského boja československého 
ľudu a oslobodenia Československa 
Sovietskou armádou, a to Dekrétom 
zo dňa 9. mája 1981 ako symbol vo
jenskej cti, statočnosti a slávy. Pre
beral ju 8. mája 1981 náčelník VVLŠ 
- SNP genmjr. Ing. Leopold Sabol 
z rúk náčelníka letectva - ZMNO 
ČSSR genpor. Jozefa Remeka. Do 

zbierok V HM Piešťany bola zaradená 
v roku 2014.

Súčasťou zástavy sú Kmeňový list zástavy MNO 536 
a vyznamenania a medaily, ktoré škola počas svojej 
existencie dostala: Rad Červenej hviezdy č. 4740 
(získané dňa 9. mája 1988), dva Pamätné odznaky 
(získané 29. augusta 1984 a 21. júna 1989) a modrá 
stuha s nápisom „VVLŠ - SNP Za upevňovanie ČsL. 
- SOV. VZŤAHOV VsL. KRAJSKÝ VÝBOR ZČSSP 
KOŠICE“.

V. Jurková

DIEllA CHEMICKÉHO ZBROJÁRA DCHZ-72/A
Z dôvodu predpokladu masívneho použitia zbra
ní hromadného ničenia zaznamenali po 2. svetovej 
vojne prostriedky protichemickej ochrany v Česko
slovensku masívny rozvoj a rozmach. Začiatkom 50. 
rokov 20. storočia došlo k zavedeniu výroby masiek 
M-52 a nasledovných typov M-52u a BSS-Mo-4, kto
ré sa od roku 1970 nahrádzali typom M-10. Papierové 
pláštenky boli nahradené solídnejšími ochrannými 
plášťami typu VOP 63 a VOP 63/69. Obleky OPCH 
51/55 boli vystriedané typom OPCH 70. Okrem toho 
existovalo množstvo odmorovacích súprav a prístro

jov, ktoré taktiež museli byť v priebehu cvičení a prí
padného bojového nasadenia udržiavané vo funkč
nom stave. Všet ky tieto prostriedky bolo nutné v poľ
ných podmienkach opravovať a skúšať ich funkčnosť. 
Pôvodne na to boli určené rôzne malé súpravy ako 
VOM 48 alebo SOPJ-71. Začiatkom 60. rokov 20. 
storočia bola vyvinutá súprava DCHZ-60, ktorá bola 
s príchodom modernejších prostriedkov ochrany 
modernizovaná na typ DCHZ-72/A.
Dielňa chemického zbrojára 72/A je kompakt
ná súprava nástrojov a náhradných dielov slúžiaca



na ošetrovanie 
a vykonávanie bežných 
(odstránenie drobných poškode
ní a opotrebovaní) a sčasti stredných opráv 
ochranných masiek M-10, izolačných prístro
jov IP-46 a IP-46M, plášťov VOP-63 a VOP-63/69, 
protichemických odevov 51/55 a izolačných ode
vov, chemických prístrojov CHP-71 a odmorovacích 
súprav AOS-1 a AOS-2. Po dodaní dielov, ktoré nebo
li štandardne uložené v súprave, bolo možné opravo
vať aj postrekovače R-36 a R-36/55 a filtroventilačné 
zariadenia rady FVKP. Iné ochranné masky a obleky 
bolo možné opravovať pokiaľ ich materiálové zlože
nie a vyžadované opravárenské prostriedky vyhovo
vali technologickým postupom stanoveným pre vyš
šie uvedené masky a obleky.
Dielňa sa skladá z troch dební, ktoré sú okrem pár de
tailov tvarovo zhodné, líšia sa však počtom zásuviek, 
ich vnútorným usporiadaním a obsahom. V debni č. 
1 je v zásuvkách č. 1 až 3 uložené náradie, ako naprí
klad otvorené kľúče, skrutkovače, pilníky, šijacie po

treby, zverák, presýpacie hodiny, brúska na 
ručný pohon alebo napríklad 
posuvné meradlo, tzv. „šuble- 
ra“. Na hornej strane debny č. 
1 sú dve krídla, ktoré po otvo
rení do strán spolu s vrch

nou stranou debny vytvoria 
pracovnú plochu, na ktorú sa upína zverák a rôzne 
prípravky. V debni č. 2 sú v zásuvkách č. 4 až 7 ulo
žené náhradné diely pre masky M-10 (napr. tesniace 

manžety, obruby ventilovej komory, priezvučné 
vložky, ventily), diely k oblekom VOP (popruhy, 
tŕne, základný materiál na záplaty), diely k od- 
morovacím súpravám AOS. Debna č. 3 obsahu
je zásuvku č. 8 s ďalšími dielmi pre masky M-10 
a dielmi k preukazníku CHP-71. Ďalej je v nej 
zásuvka č. 9 s rozpúšťadlami, farbami, mazad

lami a kontrolným manometrom pre skúšanie 
tesnosti masiek a zásuvka č. 10 so špeciálnymi 
prípravkami na výmenu častí masky a testovanie 

tesnosti ochranných masiek a dýchacích prístrojov. 
Vďaka tejto výbave je možné so súpravou vykoná

vať hrubé mechanické opravy napríklad lisovaných 
plechových prvkov, ale napríklad aj šitím opravovať 
brašny, prípadne lepiť záplaty na masky a ochranné 
odevy alebo výmenným spôsobom opravovať časti 
odmorovacích súprav a chemických preukazníkov. 
Vybavenie dielne nie je závislé od elektrickej ener
gie alebo ďalších súprav a objem náhradných dielov 
umožňuje opraviť a preskúšať až 60 súprav masiek 
M-10 alebo 50 ochranných oblekov alebo 30 odmo
rovacích súprav AOS v priebehu dvoch dní.
Dielňa chemického zbrojára DCHZ-72/A bola nado
budnutá do zbierok VHM Piešťany v roku 2008 pre
vodom z Akadémie ozbrojených síl generála Milana 
Rastislava Štefánika.

/. Kopecký

STANICA NAVEDENIA RAKIET 1S32A 
KOMPLETU 2Ш Ш
Stanica navedenia rakiet 1S32A protilietadlového je špeciálne pancierované pásové vozidlo postave- 
raketového kompletu 2K11 KRUG (SNR 1S32A) né na podvozku z označením GM-123. Vozidlo sa
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vyznačuje vysokou priechodnosťou a manévrova
cou schopnosťou na ceste aj v teréne. SNR 1S32A 
umožňuje zistenie, zamierenie a určenie polohy 
vzdušného cieľa, odovzdanie jeho koordinátov od
paľovaciemu zariadeniu 2P24, určenie okamžiku 
odpalu a navedeniu rakety na cieľ. Môže pracovať 
pri teplote -40 až +50°C, vlhkosti 98 % a sile vetra 
20 m.s '. Dosah radiolokátora je do vzdialenosti 120 
km. Celá rádiolokačná nadstavba má odmer 
340°.
Stanica navedenia rakiet 1S32A 
je poháňaná identicky ako Od
paľovacie zariadenie 2P24, 
nakoľko sú obe po
stavené na rovna
kom type pod
vozka GM-123, 
čiže motorom 
V-105V s výko
nom 294,2kW.
Rovnako identický 
je aj zdroj elektrickej 
energie - elektrocentrála 1E7 s plynovou turbínou 
GTD-5 s výkonom 37 kW.
Konštrukčne má stanica indikátorovi! časť, panely 
počítača a prostriedky spojenia umiestnené v pod
vozkovej časti a vo zvýšenom priestore posádky. 
Posádka vozidla bola 4-členná. Na vrchu zadnej 
podvozkovej časti je uchytená vo vidlicovom ra
mene rádiolokačná nadstavba tvorená prekladovou 
anténou VVS-I pre zameranie cieľa, anténou vysie
lača nízkeho lúča AVS-I, anténou vysielača širokého 
lúča AVS-II, anténou vysielača povelov a teleskopic
kou anténou RLK. Pri presune sú anténně zrkadlá 
rovnobežne sklopené. Jedno vozidlo SNR 1S32A 
spolupracuje s trojicou odpaľovacích vozidiel 2P24. 
Bojová hmotnosť vozidla je 28 000 kg, dĺžka vozidla 
je 8,2 m, šírka 3,2 m a vzhľadom na antény radaro
vého systému je výška až 5 m.
Vývoj protilietadlového raketového kompletu 
2K11 sa začal koncom 50. rokov. Požadovaná bola 
schopnosť systému ničiť vzdušné ciele s maximál
nou rýchlosťou 600 m za sekundu vo výškach od 
3 do 25 km do vzdialenosti 45 km. Plrk 2K11 bol 
zostrojený pod vedením L. V. Ljuljeva. Testovanie 
prototypov rakiet prebiehalo od roku 1962. Do vý

zbroje Sovietskej armády
bol zaradený ako prvý samohybný protilietadlový 
raketový komplet pod označením KRUG. Jeho vý
voj prebiehal simultánne s procesom zavádzania do 
výzbroje. Kompletnú operačnú schopnosť získal až 
v roku 1969, aj keď už od roku 1967 bol zaraďova
ný k útvarom Sovietskej armády. Export kompletu 
satelitom Sovietskeho zväzu sa začal v úvode 70. ro
kov. Ako prvá ho do svojej výzbroje získala Česko
slovenská ľudová armáda v roku 1973. Po ČSSR na
sledovali Nemecká demokratická republika, potom 
Poľsko, Bulharsko a nakoniec aj Maďarsko. Ako po
merne zastaraný bol komplet v týchto krajinách už 
vyradený z výzbroje. V roku 2017 sa ešte nachádzal 
vo výzbroji Ruskej armády (upravený na střelbu 
cvičných cieľov) a taktiež v Arménsku, Azerbajdža
ne, Turkmenistáne a Kirgizsku.
Stanica navedenia rakiet 1S32A protilietadlového 
raketového kompletu 2K11 KRUG vojenskej po
znávacej značky 730 06 66 bola vyrobená v roku 
1973. Do zbierkového fondu VHM Piešťany bola 
zaradená v roku 1996. Prechádzajúcim užívateľom 
bol VÚ 5728 Poprad - Stráže.

M. Miklatt



STANICA ZISŤOVANIA CIEĽOV 
1S12 KOMPLETU 2K1Í KRUP
Stanica zisťovania cieľov 1S12 protilietad
lového raketového kompletu 2K11 
KRUG (radio
lokátor 1 
RL-128-D 
IP) je 
špeciálne 
nepanciero- 
vané pásové vo
zidlo. Technologická časť je 
umiestnená na predĺženom tan 
kovom podvozku typu 426U.
Rádiolokátor 1RL-128-D je 
určený na vyhľadávanie, sledo
vanie a identifikáciu vzdušných 
cieľov.
Konštrukčne je rádiolokátor 
rozdelený na tri časti. Vpredu sa 
nachádza motorový priestor, v kto
rom je uložený motor A-426 s výkonom 
382,4kW a s objemom valcov 38 881 cm3. Motor 
A-426 je vidlicový dvanásťvalcový motor s kvapali
novým chladením. Na motorový priestor nadväzuje 
kabína vodiča. V nej sú umiestnené dve rádiostanice 
R-123, rôntgenometer DP-3, ovládanie elektrocen
trál a hydrauliky teleskopickej rádiovej antény. Za 
kabínou vodiča je vlastná prístrojová kabína vyba
vená systémom protiatómovej ochrany PAZ, ktorá 
je rozdelená na tri funkčné úseky. Prvý úsek zahŕňa 
pracovný priestor obsluhy a prístrojovú časť - pri
jímač a indikátory. Druhý úsek zahŕňa prístrojovú 
časť a vysielač. Tretí úsek má v pravej komorovej 
časti systém chladenia, čistič vzduchu a plynové fľa
še pre vlnovod. V ľavej komorovej časti sa nachádza 
elektrostanica 1E4, ktorá sa skladá z dvoch elektro
centrál typu AT-75, každá s výkonom 75 kW. Elek
trocentrály sú poháňané plynovou spaľovacou tur
bínou typu 2 PV-8. Rádiolokačný diaľkomer pracuje 
v centimetrovom pásme a jeho parabolická anténa 
má rozmery 2,5 x 7 m. Anténa sa otáča rýchlosťou 
12 až 18 otáčok za minútu. Antény pozemného do-

pytovača NRZ-15 sú 
umiestnené na boku vlnovod- 

ných žiaričov. Rádiostanica R-802V má výsuvnú an
ténu typu MAGIRUS. Posádka je 6-členná. Celková 
hmotnosť vozidla je 36 000 kg, dĺžka 9,3 m a šírka 3,2 
m. V rozvinutej polohe dosahuje celková výška 6,3 m. 
Stanica zisťovania cieľov 1S12 sa vyvíjala súbežne 
s celým protilietadlovým raketovým kompletom 
2K11 od začiatku 50. rokov v Sovietskom zväze. 
Označenie KRUG bolo kompletu pridelené pri jeho 
zavedení do výzbroje Sovietskej armády v roku 1967. 
Jednalo sa o prvý mobilný protilietadlový raketový 
komplet vo výzbroji Sovietskej armády vôbec. Pre 
export bol celý komplet uvoľnený na počiatku 70. 
rokov do krajín vo sfére vplyvu Sovietskeho zväzu. 
Konkrétne sa jednalo o Československo (zavedený 
do výzbroje ČSĽA v roku 1973), Nemeckú demo
kratickú republiku, Poľsko, Bulharsko a Maďarsko. 
Žiadna z uvedených krajín v súčasnej dobe komplet 
vo svojej výzbroji už nemá. V roku 2017 bol komplet 
ešte vo výzbroji Ruska a niektorých z jeho bývalých



zväzový republík (Arménsko, Azerbajdžan, Kirgiz
sko a Turkmenisktan).
Stanica zisťovania cieľov 1S12 protilietadlového ra
ketového kompletu 2K11 KRUG (rádiolokátor 1 RL- 
128-D 1P) vojenskej poznávacej značky 750 24 95 
bola vyrobená v roku 1975. Do prevádzky v ČSĽA

bola uvedená v roku 1980. Jedným z útvarov, v kto
rých bola v priebehu používania zaradená, bol VÚ 
4564 Poprad. Do zbierkového fondu VHM Piešťany 
bola zaradená v roku 2002. Jej prechádzajúcim uží
vateľom bol VÚ 2115 Poprad.

M. Miklatt

ODPAĽOVACIE ZARIADENIE 2P24 
KOMPLETU 2KTÍ
Odpaľovacie zariadenie 2P24 protilietadlového rake
tového kompletu 2K11 KRUG (OZ 2P24 pirk 2K11 
KRUG) je špeciálne pancierované pásové vozidlo po
stavené na podvozku z označením GM-123. Vyzna
čovalo sa vysokou priechodnosťou a manévrovacou 
schopnosťou na ceste aj v teréne. Odpaľovacie zaria
denie 2P24 plrk 2K11 KRUG umožňovalo prepravu, 
predštartovú kontrolu a odpálenie dvojice protilie
tadlových rakiet 3M8. Rakety boli odpalované z od
paľovacej rampy umiestenej na vrchnej časti vozidla. 
Pohyblivá časť odpaľovacej rampy umožňovala námer 
v rozsahu od 3 do 63 stupňov, odmer bol 360-stup- 
ňový. Protilietadlová raketa 3M8 bola dvojstupňo
vá. Prvý stupeň predstavovala štvorica 
štartovacích raketových motorov 
3Z5 umiestnených na bokoch ra
kety. Motory boli po vyhorení od
hodené. Druhý stupeň bol tvorený 
náporovým kvapalinovým moto
rom 3Z4. Postupnou moderni
záciou rakety sa konštruktéri 
dopracovali k dĺžke hore
nia motora na 73 sekúnd 
a k doletu do 
vzdialenosti 55 
km. Bojová časť 
rakety bola tvorená rá- 
diolokačným zapaľovačom 
a trieštivo-trhavou hlavi
cou. Trojčlenná posádka 
bola rozmiestnená v kor
be vozidla - vľavo vpredu 
vodič, za vodičom, v stre
de korby vozidla bol bo

jový priestor určený pre veliteľa a operátora. Priestor 
vodiča a bojový priestor bol chránený pred účinkami 
zbraní hromadného ničenia. Odpaľovacie zariadenie 
2P24 plrk 2K11 KRUG spolupracovalo, resp. bolo 
spojené so stanicou navedenia rakiet 1S32A, ktorá 
zabezpečovala odpal a navedenie rakiet.
Pohon vo- židia zabezpečoval vpredu ulo

žený štvor
taktný, 
vzněto

vý, dva- 
násťvalco- 

kvapali- 
nou chladený 

motor V-105 V, 
s celkovým vý

konom 294,20 kW. 
Hlavný zdroj elektrickej 
energie tvorila elektro
centrála 1E7 s plynovou 

GTD-5 s výko- 
W. Bojová hmot- 

je 28 200 kg, v pocho- 
je jeho dĺžka 9,4 m, šírka
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3,2 m a výška 4,5 m.
Koncom 50. rokov sa v Sovietskom zväze začal vývoj 
protilietadlového raketového systému schopného ni
čiť vzdušné ciele do vzdialenosti 45 km vo výškach od 
3 do 25 km pri maximálnej rýchlosti cieľa 600 m za 
sekundu. Systém zostrojený pod vedením L. V. Ljul- 
jeva dostal označenie KRUG a vo výzbroji sovietskej 
armády sa stal vôbec prvým mobilným plr systémom. 
V roku 1962 sa začalo testovanie prototypov rakety. 
Z dôvodu technických problémov systému zistených 
počas skúšok dosiahol systém úplnú spoľahlivosť až 
v roku 1969, aj keď sa jeho zaraďovanie k jednotkám 
začalo už v roku 1967. Začiatkom 70. rokov bol sys
tém uvoľnený na export do satelitov Sovietskeho zvä

zu. Do výzbroje ČSĽA bolo zavedený v roku 1973. 
Nasledovala Nemecká demokratická republika, Poľ
sko, Bulharsko a Maďarsko. Vo väčšine prípadov bol 
už systém vyradený z výzbroje. Plrk 2K11 KRUG sa 
ešte v roku 2017 nachádzal vo výzbroji Ruskej armá
dy (upravený na střelbu cvičných cieľov), v Armén
sku, Azerbajdžane, Turkmenistáne a Kirgizsku. 
Odpaľovacie zariadenie 2P24 protilietadlového ra
ketového kompletu 2K11 KRUG vojenskej pozná
vacej značky 730 06 29 bolo vyrobené v roku 1973. 
Do zbierkového fondu VHM Piešťany bolo zaradené 
v roku 1996. Jeho prechádzajúcim užívateľom bol VÚ 
5728 Poprad - Stráže.

M. Miklan

REZ PROTITANKOVEJ RIADENEJ STRELY 9M14IÍI „

Protitanková ria
dená strela (PTRS) 
predstavovala súčasť pre
nosného protitankového rake
tového kompletu (PTRK) 9K11. Pri funkč
nom systéme išlo z technického hľadiska o rotačné 
teleso predstavujúce protitankovú riadenú strelu 
na pevné pohonné hmoty. Strela bola poháňaná 
reaktívnou silou a ovládaná pomocou pákové
ho ovládača na riadiacom pulte, ktorý obslu
hoval operátor. Celkovo riadiaci systém strely 
predstavoval uzavretý okruh medzi operáto
rom, pozemným riadiacim zariadením a stre
lou. Operátor zároveň tvoril vizuálnu spätnú väz
bu. Viditeľnosť rakety počas letu bola zabezpečená 
stopovkou horiacou červeným plameňom s intenzi
tou horenia rovnou približne 19 000 sviečok, pričom 
mal operátor k dispozícii periskopický zameriavač 
s 8-násobným zväčšením. Na letovom motore bola 
nasunutá cievka s mikrovodičom zloženým z troch 
žíl, pomocou ktorého prebiehala komunikácia me
dzi spomenutým pozemným riadiacim zariadením 
a palubným zariadením strely. Výhoda systému 
spočívala v znemožnení rušiť ovládanie strely, ako 
napríklad pri rádiovej komunikácii. Celý komplet 
bol určený na vyzbrojenie motostreleckých a aj vý

sadkových jednotiek.
Predstavoval účinný prostriedok 
pre boj s tankmi a ďalšími pohyblivými i nepo
hyblivými obrnenými cieľmi vo vzdialenosti 500 - 
3 000 m. Nevylučovalo sa ani použitie proti ľahkým 
poľným úkrytom alebo na umlčovanie živej sily 
protivníka. Systém vyvinutý v ZSSR bol do výzbroje 
armády prijatý v roku 1963 a výroba pretrvávala až 
do roku 1984.
PTRS 9M14 „MALJUTKA“ sa vyrábala aj v Čes
koslovensku. Vývoj podľa licenčnej dokumentácie,
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ktorá bola prepracovaná na československé pod
mienky, bol ukončený v roku 1969. Uvedený druh 
výzbroje sa v podmienkach sériovej výroby v Čes
koslovensku dovtedy neriešil. Úlohy riešil podnik 
Konštrukta Trenčín, pričom zvládli celý rad problé
mov. Išlo o gyroskopy, špeciálne zariadenie na od
víjanie vodiča na presun povelov do strely, pohon 
strely, stopovku, laminátový obal i plastové výlisky. 
Laboráciu striel zabezpečoval podnik ZVS Dubnica 
nad Váhom. Kompletom PTRS (dodaným zo ZSSR) 
boli už v roku 1967 vybavené aj výsadkové jednot
ky pri 22. výsadkovej brigáde. Kým štandardne boli 
PTRS určené na ničenie tankov a obrnenej techni
ky, družstvá zostavy roty špeciálnych zbraní 22. vý
sadkového pluku boli s nimi vybavené aj na ničenie 
prostriedkov jadrového napadnutia. V roku 1969 
bola napríklad súčasťou 8. motostreleckého pluku 
(Bratislava) batéria PTRS v zložení veliteľské druž
stvo, tri palebné čaty a trenažér PTRS. Okrem ruč
ne navádzaných striel 9M14M prepravovaných na 
OT-64, neskôr na OT-62 (treba chápať ako prepravu

skupiny „tankoborníkov“ s prenosným PTRK), boli 
vo výzbroji aj komplety s označením 9P133 na báze 
obrneného transportéra BRDM-2. Na střelbu po
užíval poloautomaticky navádzané strely 9M14P-1 
a ručne navádzané strely 9M14M. Mohutné bojo
vé nasadenie PTRK 9K11 v roku 1973 sa zapísalo 
do dejín počas jomkipurskej vojny (jeden z arab- 
sko-izraelských konfliktov), kedy prepísalo taktiku 
vedenia vojny obrnenými prostriedkami. V prípa
de rezu sa jednalo o výukovú pomôcku vytvorenú 
stanoveným postupom, pri ktorom sa čiastočne 
odkryli vnútorné funkčné časti a konštrukcia zbra
ne. Rezy boli vytvorené za účelom výcviku vojakov 
ako názorná pomôcka pre výučbu konštrukcie, po
chopenie činnosti a funkcie zbrane. Vzhľadom 
na to, že strely sa nachádzali aj vo výzbroji vozidla 
BVP-1, ktoré dlhé obdobie tvorilo základný pro
striedok motostreleckých jednotiek, vyžadovanie 
znalostí o tomto type strely nebolo vôbec výnimoč
né.

T. Hanich

LETECKÁ miZEMNÁ RIADENÁ RAKETA CH-23M (VÝROBOK 68M)

je taktická protizemná letecká riadená 
raketa určená na ničenie zodolnených pozemných 
cieľov s dosahom 3 až 10 km. Oficiálne bola do vý
zbroje zavedená v roku 1973. V roku 1965, keď začali 
práce na stíhacom lietadle MiG - 23, obdŕžala kon
štrukčná kancelária Vympel OKB - 134 objednáv
ku na vývoj taktických navádzaných rakiet VZDU- 
CH-ZEM, „CH-23“. Požiadavkou letectva bolo, aby 
sa raketa dala podvesiť pod už existujúce lietadlá. 
OKB 134 nedodržala termín dokončenia práce na 
CH-23. Preto letectvo na začiatku roka 1966 akcepto
valo návrh malej konštrukčnej kancelárie Zvezda No. 
455 z Kaliningradu pri Moskve. Podľa tohto návrhu

mohla byť požadovaná raketa vyvinutá z už existujú
cich komponentov rakiet vzduch-vzduch, OKB mala 
skúsenosti s používaním leteckých rakiet proti po
zemným cieľom. Prvá sovietska taktická raketa vzdu- 
ch-zem bola skonštruovaná v roku 1966, nazývala sa 
preto CH-66 (Izdelije 66). Pre pohon CH-66 sa použil 
pohonný systém protileteckej rakety K-8 s upravenou 
výtokovou tryskou. Tryska musela byť rozdelená na 
dve, pretože navádzací systém K-51, použitý pri CH- 
66, sa nachádza v zadnej časti trupu. Použitie starého 
navádzacieho systému málo veľa nedostatkov. Vý-



hodou bolo, že raketa CH-66 mohla byť nesená na 
lietadlách, bez akýchkoľvek úprav lietadla - nosiča 
(okrem nových závesníkov). V septembri 1966, nie
koľko mesiacov po začatí sériovej výroby, bola rake
ta testovaná na MiGu-21PFM. Neskôr, v roku 1968, 
bola oficiálne uznaná ako štandardná zbraň MiGu- 
21. Raketa CH-66 bola len dočasným riešením. Práce 
na CH-23 neboli prerušené ani po prenesení projektu 
z Vympelu do Zvezdy, a komponenty z rakety CH-66 
boh použité na raketu CH-23. Zmenená bola chvos
tová časť s rádiopovelovým navedením Delta - RÍM. 
Navádzanie na cieľ sa prevádza ručne, takzvanou me
tódou troch bodov, keď je cieľ, odpálená raketa a lie
tadlo v jednej priamke. Raketa je pilotom dialkovo 
riadená vo dvoch rovinách a z kontajnera na lietadle 
sú vysielané riadiace signály do prednej polosféry, 
pod uhlom ±10°. Pilot letiacu raketu s výrazne ho
riacou stopovkou sleduje zrakom. Tuhé palivo bolo 
nahradené novým, efektívnejším. Prvých desať ex
perimentálnych CH-23 bolo testovaných na začiat
ku roka 1968: Kvôli rôznym poruchám pokračovali 
skúšky až do konca roka 1969. Lietadlová časť apara
túry Delta je inštalovaná buď priamo na lietadle (Del
ta N, Delta NM) alebo v kontajneri (Delta NG, Delta 
NG2). Pri lietadle MÍG-23MF/ML je stabilne zabu
dovaná časť, nesúca označenie МЕТКА, zostávajúca 
časť zariadenia Delta (DNG - 2) je nesená v gondole 
DNG, zavesovaná na pravý trupový závesník BD-3- 
60-23F-1. Samotné rakety sú zasunuté do koľajnico
vých odpaľovacích zariadení APU - 68UME na pod-

krídlových závesníkoch BD-3-60-23KI. Po ukončení 
testov na lietadlách MÍG-23S a MÍG-23B v roku 1973 
dostala konečné označenie CH-23M (Izdelije 68M) 
a bola oficiálne zavedená do výzbroje, pričom mohla 
byť nesená lietadlami MiG-23 (2 ks), MiG-27 (2 ks), 
Su-22 a Su-24 (4 ks).
Vývoj rakety CH-23 sa začal v roku 1965. Hlavnú 
zásluhu na spustenie vývoja taktickej protizemnej le
teckej riadenej rakety malo získanie informácií o vy
soko efektívnej americkej rakete rovnakej kategórie, 
ale o niekoľko rokov staršej, AGM - 12 Bullpup. Prvé 
skúšky boh vykonané v roku 1968 a štátne skúšky boh 
ukončené v roku 1973. Začiatkom roka 1974 bola za
radená do výzbroje Vojenských vzdušných síl ZSSR. 
Raketa výrobné číslo 9366882991053 bola vyrobená 
v roku 1979 v Sovietskom zväze. V ČSĽA bola vo vý
zbroji VÚ 1115 Čáslav do apríla 1991, keď bola pre
vzatá VÚ 4555 Čáslav. Po rozdelení československej 
armády a vykonanej oprave v roku 1993 v Leteckých 
opravovniach v Banskej Bystrici ju prevzala Armá
da SR. Uvedená raketa mala predpísanú životnosť 7 
rokov a rezurz 25 hodín. Nariadením NL-ZMNO č. 
03/1982 sa stanovila životnosť 10 rokov a Nariade
ním VL-ZMNO č. 04/1986 sa stanovila životnosť 15 
rokov. Po skončení technickej životnosti v roku 1994 
bola uložená vo VÚ 5728 Rašov. Vojenské historické 
múzeum získalo uvedenú raketu na základe zápisu 
o odovzdaní a prevzatí materiálu dňa 23. mája 2005.

P. Kadlec

STANICA PRIESKUMU A NAVEDENIA RAKIET 1S91JURN 
KOMPLETU 2K12 JUB"
Stanica prieskumu a navedenia rakiet 1S91 „SURN“ 
samohybného protilietadlového raketového kom
pletu 2K12 „KUB“ je špeciálne pancierované pásové 
vozidlo umiestnené na podvozku vozidla GM 568. 
Vozidlo sa vyznačuje vysokou priechodnosťou a ma
névrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne. Systém 
je určený na vyhľadanie a zachytenie udaného vzduš
ného cieľa, na jeho sledovanie v dialke a odovzdanie 
jeho koordinátov odpaľovaciemu zariadeniu 2P25. 
Stanica prieskumu a navedenia rakiet 1S91 „SURN“

je na rozdiel od odpaľovacieho zariadenia 2P25M1 
poháňaná motorom V-6 verzie R s rovnakým výko
nom 205,94kW. Rovnako ako u verzie V-6M, jedná 
sa o kvapalinou chladený, vznětový, štvortaktný šesť- 
valcový motor.
Konštrukčne sa stanica prieskumu a navedenia rakiet 
1S91 „SURN“ skladá z dvoch samostatných rádio- 
lokačných celkov. Prvým je rádiolokátor prieskumu 
a pridelenia cieľov 1S11 a druhým je stanica navedenia 
rakiet 1S31. Rádiolokátor prieskumu pracuje v centi-



metrovom pásme a jeho parabolická anténa má roz
mery 3 x 1 m. Rádiolokátor má jeden prehľadový 
indikátor so zobrazenou polohou jednotlivých odpa
ľovacích zariadení a jeden indikátor presného nave
denia. Rádiolokátor je určený na kruhový prieskum 
vzdušného priestoru, volbu vzdušných 
cieľov, určovanie súradníc zistených 
cieľov a na ich odovzdávanie stanici 

, navedenia rakiet 1S31. Stanica nave
denia rakiet 1 S31 s parabolickou anté
nou s priemerom 1,8 m pracuje 
v centimetrovom pásme. Jed
na stanica prieskumu a nave
denia rakiet 1S9I „SURN 
v rámci palebnej baté
rie zabezpečuje 
4 odpaľovacie 
zariadenia 2P25.
Spojovaciu súpravu 
tvoria dve rádiostanice 
R-123 a THZ R-124. Posád
ka vozidla je štvorčlenná. Bojová 
hmotnosť je 21 500 kg, dĺžka 7 m, šírka 3,6 m a výš
ka 6 m. Dosah radiolokátora je do výšky 7 km a na 
vzdialenosť 50 km.
Stanica prieskumu a navedenia rakiet 1S91 „SURN“ 
samohybného protilietadlového raketového komple

tu 2K12 „KUB“ vojenskej 
poznávacej značky 750 18 
10 bola vyrobená v roku 

1975 a na konci roka 
bola zaradená do sta
vu ČSĽA pri VÚ 5100 
Kroměříž. Okolo roka 

1990 bola v stave VÚ 3636 
Mikulovice a v októbri 

1995 bola odovzdaná 
od V Ú 4405 Nit

ra k VÚ 2115 
Poprad.

VHM Piešťany zaradilo Stanica priesku
mu a navedenia rakiet 1S91 „SURN“ kompletu 2K12 
„KUB“ do svojho zbierkového fondu v roku 1997.

M. Miklan

ODPAĽOVACIE ZARIADENIE 2Р25И1 
KOMPLETU 2K12 „KUB"
Odpaľovacie zariadenie 2P25M1 samohybného pro
tilietadlového raketového kompletu 2K12 „KUB“ je 
špeciálne pancierované pásové vozidlo umiestnené 
na podvozku vozidla GM 567. Vozidlo sa vyznaču
je vysokou priechodnosťou a manévrovacou schop
nosťou na ceste aj v teréne. Odpaľovacie zariadenie 
2P25M1 je určené na prepravu, predštartovú kontro
lu a odpálenie troch protilietadlových rakiet 3M9. 
Pohon vozidla zabezpečuje štvortaktný, vznětový, 
šesťvalcový, kvapalinou chladený motor V-6M, s cel
kovým výkonom 205,94 kW. V korbe odpaľovacieho 
zariadenia je uložená elektrocentrála S-40 s výkonom 
40 kW, ktorá je poháňaná buď plynovou turbínou

GTD-5, alebo motorom V-6R. Odpaľovacie zariade
nie 2P25M1 je vybavené prostriedkami na ochranu 
pred účinkami zbraní hromadného ničenia, pred- 
štartovou kontrolnou aparatúrou ZUR, počítacím 
prístrojom SRP, prístrojom automatickej orientácie 
a topopripojenia, rádiostanicou R-123 a prístrojmi 
pre jazdu cez deň i v noci. Na vrchu odpaľovacieho 
zariadenia je namontovaná odpaľovacia rampa pre tri 
rakety 3M9 všetkých verzií. Rakety môžu byť odpalo
vané s intervalom 4 sekúnd. Posádka vozidla je troj
členná. Bojová hmotnosť je 19 500 kg, dĺžka 7 m šírka 
3,1 m a výška 2,8 m. Raketa je schopná zasiahnuť cieľ 
maximálne do výšky 10 km a na vzdialenosť 23 km.
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Vývoj protilietadlového raketového kompletu 2K12 
KUB bol zahájený v roku 1958 v konštrukčnej kan
celárii OKB-134 v ZSSR. Bol určený na protilietadlo
vú obranu v malých a stredných výškach, s dôrazom 
na ochranu tankových a mechanizovaných zväzov

a obzvlášť dôležitých objektov. Do výzbroje Soviet
skej armády bol zaradený v roku 1967 po úspešných 
skúškach prototypu. Vyrábal sa v podnikoch Vympel 
a NIIP. Postupne sa plrk 2K12 KUB rozšíril aj do ďal
ších krajín, do výzbroje ČSĽA bol zavedený v roku 
1973. K jeho užívateľom patrili armády krajín Al
žírsko, Angola, Arménsko, Bulharsko, Bosna, Egypt, 

India, Irak, Irán, Jemen, Kazachstan, Kuba, Líbya, 
Maďarsko, Barma, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, 

Sýria, Tanzánia, Ukrajina a Vietnam. Bojového 
nasadenia sa dočkal vo viacerých konfliktoch, 

prevažne na Blízkom východe a v Afrike, ale 
aj napríklad na Kube a v bývalej Juhoslávii. 

Po rozdelení bývalej Československej 
armády v januári 1993 zostal pridelený 
počet odpaľovacích zariadení 2P25M1 

výzbroji Armády SR. Vo výzbroji 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

sa nachádzajú dodnes v plrb Nitra. 
Odpaľovacie zariadenie 2P25M1 

samohybného protilieta
dlového raketového kom

pletu 2K12 „KUB“ vojenskej 
poznávacej značky 750 18 41 

bol vyrobený v roku 1975 v Soviet
skom zväze. Posledným užívateľom bol 

VÚ 2115 Poprad. Do zbierkového fondu VHM Pieš
ťany bolo odpaľovacie zariadenie 2P25M1 zaradené 
v roku 2002.

M. Miklan

AUTOMATICKY SIGNALIZÁTOR fiSP-tt
20. storočie predstavuje v rozvoji otravných látok 
búrlivé obdobie, počas ktorého boh vyvinuté naj
rôznejšie otravné látky pôsobiace ako zvonka, tak 
aj zvnútra ľudského organizmu. Najnebezpečnejšia 
skupina týchto látok, nervovoparalytické látky, zna
menala podstatný kvalitatívny skok, keďže ich po
stupným rozvojom bola dosiahnutá účinnosť, pri 
ktorej stačilo absorbovanie kvapiek látky v objeme 
5 mg cez holú pokožku pre 50-percentnú úmrtnosť. 
Pri vdychovaní pár možno smrteľnú dávku absorbo
vať v priebehu 150 sekúnd.

Zisťovanie a správna analýza takýchto látok musia 
prebehnúť rádovo v sekundách, maximálne desiat
kach sekúnd. Staršie systémy detekcie otravných 
látok, ktoré boh založené na princípe sklenených 
trubičiek naplnených indikačnou látkou, ktorá sa 
reakciou s príslušnou otravnou látkou zafarbí, síce 
boh účinné, avšak vyhodnotenie zafarbenia a jeho 
intenzity bolo subjektívne, t. j. záležalo na skúsenos
tiach obsluhy. Okrem toho bol tento proces zdĺhavý 
a závislý od okolitej teploty.
Riešenie prišlo v rade prístrojov GSP vyvinutých
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v Sovietskom zväze v priebehu 50. a 60. rokov 
20. storočia. Do Československa boli tieto prístroje 
dodávané vo verzií GSP-1 a GSP-11.
Prístroj GSP-11 je určený na ne
pretržitú kontrolu prítomnosti 
otravných látok typu sarin, 
soman a „V“ v ovzduší, pri
čom ich prítomnosť signali

zuje opticky výstražným svet
lom a akusticky zabudovaným 
zvončekom. Prístroj možno 
prevážať stacionárne vo vo
zidlách pod podmienkou 
upevnenia v pružnom záve
se kvôli ochrane pred vibrá
ciami. Činnosť prístroja je založená 
na fotokolorimetrickom princípe, 
čo znamená že prístroj opticky 
vyhodnocuje zmenu zafarbe
nia kvapiek činidiel aplikova- '.Щ 
ných na indikačnú pásku, cez 
ktorú je presatá dávka vzduchu 
z vonkajšieho prostredia zbavená dymov a kyslých 
pár. V prípade pozitívneho výsledku prístroj zapí
na optickú, akustickú a diaľkovú signalizáciu, a to 
do 60 - 80 sekúnd alebo do 5 - 8 minút od začiat
ku nasávania vzduchu. Tepelná stálosť pracovného 
prostredia, ako aj ohrev nasávaného vzduchu je do
siahnutá použitím elektrických výhrevných článkov 
s termostatom.
Samotný prístroj je zabudovaný do plastovej ochran

nej skrinky s rukoväťou 
na prenášanie, priezorom 

pre sledovanie optickej signalizácie a vstupmi / vý
stupmi na pripojenie vonkajších zariadení ako panel 
diaľkovej signalizácie, akumulátor alebo vstup nasá
vaného vzduchu (napríklad pri použití v obrnenom 
transportéri).
Prístroj bol do zbierok VHM Piešťany nadobudnutí 
v roku 2008 prevodom z Akadémie ozbrojených síl 
generála Milana Rastislava Štefánika.

/. Kopecký

BLŮZA A NOHAVICE ROVNOŠATY 63
Šaty robia človeka. Pri vojakoch základnej služby to 
platilo dvojnásobne. Najednej strane ich táto rovno
šata odlišovala od civilistov, ktorými ešte pred pár 
dňami alebo mesiacmi boli, a na strane druhej ich 
rôznymi prvkami odlišovala od vojakov z povolania, 
čo bolo v kasárňach plných vojakov dôležité. 
Popisovaná blúza 63 a nohavice 63 spolu s čiap
kou 63 lodičkou alebo čiapkou 63 so štítkom tvorili 
rovnošatu 63 určenú pre vojakov základnej služby. 
Rovnošata 63 plnila funkciu oblečenia pre bežný vý
kon služby pri rôznych zamestnaniach ako výcvik

v kasárňach, zamestnanie na učebniach alebo pri 
výkone dozornej služby, posádkovej hliadky alebo 
hliadky tankovej a automobilovej inšpekcie. Ďalej 
sa používala pri oslavách štátnych sviatkov alebo 
iných Významných dní, pri príležitosti povýšenia 
alebo prijatia u významných funkcionárov. V nepo
slednom rade bola nosená na vychádzkach alebo do
volenkách, prípadne na „stretnutiach s pracujúcimi, 
mládežou alebo príslušníkmi armád Varšavskej zmlu
vy1. Samozrejme sa jej vzhľad líšil podľa situácie. Na 
zamestnanie boli určené staršie rovnošaty bez ruká-



vového znaku na ľavom rukáve v kom
binácii s čiapkou 63 lodičkou, 
košeľou 21 farby khaki, silo 
novou viazankou, opaskom 
s prackou 60 a topánkami 
60, čiže kanadami. Pri os
tatných príležitostiach sa 
používala v kombinácii 
s bielou košeľou, čiapkou 
63 so štítkom tzv. „briga
dírkou“ a poltopánkami.
Veľkostný sortiment pre 
mužstvo zahrnoval 28 veľ
kostí pre výšku postavy od 
155 cm až po 195 cm pri ob
vode hrudníka od 88 cm až 
po 124 cm. Velkosti boli kó
dované do výškových skupín 
0 až IV a polovičného čísla 
obvodu hrudníka / pásu 44 až 
62. Percentuálne najpočetnejšie 
velkosti pre vojakov základnej služby 
boli veľkosti 11-50 pre postavy vyso
ké 171 až 179 cm s obvodom hrudní
ka 100 cm v percentuálnom vyjadrení 
20 % a III-50 pre postavy 
179 až 183 cm s hrudníkom obvodu 
100 cm v percentuálnom vyjadrení 18 %.
Blúza 63 je šitá z tkaniny farby 
z vlny, polyesteru a viskózy. Má otvo
rený ležatý límec a jednoradové zapí
nanie na 4 gombíky z plastickej hmo
ty tmavozelenej farby s prekríženými 
mečmi. Na úrovni horných dvoch 
gombíkov sú dve vonkajšie náprsné 
vrecká s príklopkou zapínanou na zmenšený variant 
plastových gombíkov. Pod úrovňou spodného gom

bíka sú dve všité vrecka s príklopkou zapínanou 
plastovým gombíkom. Jedno vrecko 

je taktiež v podšívke na ľavej 
vnútornej strane blúzy. Zadný 
diel blúzy je rovný, zošitý stre
dom bez rozparku. Náplecní- 
ky sú k blúze na jednej strane 
pripevnené prišitím do prie- 
ramkových švov a na strane 
druhej plastovými gombíkmi 
s prekríženými mečmi priši
tými o blúzu. Rukávy sú dlhé 
a rovné, na predlaktí ľavého 
rukáva je rukávový znak 63. 
Nohavice 63 sú šité z rovna
kého materiálu ako blúza 63. 

Sú dlhé, rovné a bez manžiet. 
Tkanina po obvode pása je 

vpredu z ľavej strany predĺžená 
a zapína sa o gombík na pravej 

strane. Z vnútornej strany pása je 
zapínanie zdvojené skrytým plecho

vým háčikom a rámikom. Rozparek 
má skryté zapínanie na 4 plastové 
gombíky. Na páse sú dve sťahovacie 
pásky s rámčekovými prackami ur
čené na úpravu šírky nohavíc. Po 
bokoch nohavíc sú dve všité vrec
ká bez zapínania a jedno všité 
vrecko s príklopkou zapínanou 
o gombík je na pravej zadnej 
strane nohavíc.
Blúza a nohavice rovnošaty 63 
boli do zbierok VHM Piešťany 
nadobudnuté v roku 1995 pre

vodom od VÚ 2059 Vrútky.
/. Kopecký

LETECKÁ PROTILIETADLOVÁ RIADENÁ RAKETA 
DOSAHU R-60

Raketa R - 60 sa začala sériovo vyrábať v roku R - 60 (v kóde NATO AA-8 Aphid) je konštruo- 
1973 a v nasledujúcom roku oficiálne vstúpila do vaná na ničenie vzdušných, prípadne pozemných 
operačnej služby. Protilietadlová riadená raketa cieľov, má neobvykle malé rozmery - jej hmotnosť
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pádných rakiet. Aerodynamická konštrukcia typu 
kačica má 12 do kríža usporiadaných krídel - vpre
du štyri pevné obdĺžnikové destabilizátory a štyri 
trojuholníkové kormidlá, v zadnej časti potom štyri 
lichoběžníkové nosné plochy s krídelkami pre sta
bilizáciu náklonu. Raketa existuje len v infračerve
nej navádzanej verzii. Trieštivo-trhavá bojová časť 
tyčového typu s hmotnosťou 3 kg je vybavená optic
kým približovacím zapaľovačom a môže obsahovať 
1,6 kg ochudobneného uránu. R - 60 dovoľuje útok 
na cieľ letiaci rýchlosťou do 2 500 km/h vo výške 30 
m až 20 km s preťažením 8g (len v malých a stred
ných výškach) a na minimálnu vzdialenosť 200 m. 
Maximálna odchýlka cieľa od pozdĺžnej osi rakety 
môže byť 12°, uhlová rýchlosť najviac 357s. Môže 
byť odpálená z manévrujúceho lietadla bez negatív
neho vplyvu na činnosť rakety alebo nosiča. Prav
depodobnosť zničenia stredne velkého cieľa jednou 
raketou je 50 %, dvomi raketami 70 %. V roku 1978 
vznikla modernizovaná verzia R - 60M, vybavená 
kvalitnejším, chladeným infračerveným detekto
rom so schopnosťou útočiť na cieľ z akéhokoľvek 
smeru, maximálna odchýlka cieľa od pozdĺžnej osi 
sa zvýšila na 20°, zväčšila sa bojová Časť a optický 
približovací zapaľovač bol nahradený rádiovým. 
Exportná verzia má označenie R - 60 MK.
Rakety R - 60 sa dajú podvesiť na takmer akékoľvek 
lietadlo na odpaľovacie zariadenie APU - 60 (APU 
- 60 - I, pre jednu raketu). Sériová výroba protilie
tadlových riadených striel krátkeho dosahu Molnija 
R-60 (K-60, Izdelije 62) začala v roku 1973.
Raketa R-60MK (Výrobok 62MK) je malá riadená 
strela, hmotnosti 45 kg (z toho tyčová bojová hla
vica 3,5 kg). Určená je ako obranná protilietadlová 
riadená strela pre stíhacie bombardovacie a bitevné 
lietadlá na ničenie vysokomanévrovateľných piloto
vaných i bezpilotných cieľov v blízkom vzdušnom 
boji s maximálnym preťažením až 12 g. V prípade 
potreby môže riadená strela ničiť aj pozemné ciele

vyžarujúce v in
fračervenej oblasti, 
pričom bezdotykový zapaľovač 
sa nevyraďuje z činnosti. Modernizovaná 
riadená strela R-60 M má vylepšené manévrovacie 
charakteristiky, väčší dosah, rádiový približovací 
zapaľovač, sektor vyhľadávania rozšírený na ± 20 
a hmotnosť bojovej hlavice bola zvýšená na 3,5 kg. 
Infračervený systém samonavedenia hlavica typu 
OSG-75 Komar-M, ktorá dostala termoelektricky 
chladený senzor,vďaka ktorému mohla byť raketa 
použitá aj proti cieľom z prednej polosféry.
Letecká protilietadlová raketa s výrobným číslom 
2848514326831 bola vyrobená v roku 1983 v So
vietskom zväze. V CSĽA bola vo výzbroji VÚ 1562 
Pardubice od roku 1987 do konca roka 1992. Po 
rozdelení Československej republiky ju prevzala Ar
máda SR a stala sa súčasťou výzbroje VÚ 4977 Sliač. 
Uvedená raketa má životnosť 35 rokov a ako podve- 
sená mohla nalietať 40 hodín. Raketa bola získaná 
od VÚ 5728 Rašov na základe Zmluvy č. 2012/721 
o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majet
ku štátu zo dňa 15 mája 2012. Dňa 14. októbra 2014 
bola delaborovaná a upravená na prezentačné účely 
pre potreby Vojenského historického múzea Piešťa
ny v MSM Group Martin, s. r. o závod Nováky.
V ČSLA boli rakety R-60 používané na lietadlách 
MiG-23, MiG-29, Su-22, Su-25 a L-39 ZA. Po roz
delení Československej republiky sa rakety R-60 М/ 
MK používali v ASR, neskôr v OS SR na lietadlách 
MiG-29, Su-22 a Su-25. Lietadlá L-39 ZA umiest
nené na Slovensku neboli upravené na odpaľovanie 
rakety R-60M/MK.

P. Kadlec
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KOLESOVÝ DOZER ООК-1У1
Dozér kolesový DOK-M je modernizovanou verziou 
prvého modelu s názvom DOK. Vznikol v roku 1973 
a ako pôvodný model bol zavedený do výzbroje 
ČSĽA v roku 1967. Stroj bol modernizovaný vo vý
robnom závode Stavstroj, n.p. Nové Město nad Me
tují a čiastočné úpravy uskutočnili v opravárenskom 
závode 042 Olomouc. Modernizácia spočívala pre 
dovšetkým v úprave riadenia, pričom 
zmenou v hydraulike riadenia do
siahli, že natočenie prednej časti 
stroja bolo úmerné natočeniu 
volantu, podobne ako pri ná
kladných vozidlách. Vylep
šili lopatu, na ktorej bol 
v zadnej časti vytvore
ný brit, ktorý pomáha 
udržať okrúhle bremená 
(napr. kmene stromov). Konštrukčne 
boli zdokonalené aj hydraulické čerpadlá. Rekonštru
ované bolo ovládanie mechanickej brzdy a navijaka, 
upravený vzduchotlakový rozvod i brzda. Na uve
dený stroj dodnes s nostalgiou spomínajú veteráni 
ženijných jednotiek ČSĽA. Dozér vo svojich časoch 
patril medzi svetovú špičku v ženijnej technike. Bol 
to univerzálny a výkonný zemný stroj na kolesovom 
podvozku, vybavený nakladacím zariadením a navi
jakom, schopný zabezpečiť náročné a rôznorodé že
nijné práce. Konštrukcia podvozka umožňovala pou
žívať stroj ako otočný nakladač. Určený bol na objem
né a namáhavé práce v teréne. Všestranné využitie 
spočívalo v možnostiach úpravy ciest a komunikácií, 
v zriaďovaní nových pomocných ciest, odstraňovaní 
trosiek a závalov. V zimnom období umožňoval vý
kon prác súvisiacich so snehom, zdvíhanie bremien, 
úpravu brehov a brodov určených pre inú techniku. 
Využíval sa aj na ťažbu, nakladanie a prevoz materiálu 
či ťahanie bremien. Bol použiteľný aj pre práce na že
lezničnej trati. Stroj hĺbil okopy a stavebné jamy, ktoré 
po osadení montovaných ochranných krytov aj zasy
pával. Pomocou zákopového pluhu vytváral zákopy 
až do hĺbky 0,6 m. Lopata nahradzovala aj funkciu 
rôznych zemných strojov. Bola dvojdielna, vybavená 
pohyblivou čeľusťou, ktorá slúžila aj ako drapák na

uchopenie nosníkov či kmeňov zo stromov. Zave
sením predmetov na jej zuby bolo možné nahradiť 
i žeriav. Zadná stena lopaty bola vybavená sklopnými 
rozrývacími zubami na rozrušovanie tvrdej zeminy. 
Kolesový dozér DOK-M tvoril súčasť strojných že
nijných rôt a aj opevňovacích práporov ženijných 
brigád, ženijných práporov motostreleckých a tan
kových divízií. Neskôr pribudol aj do strojných čiat 
motostreleckých plukov. Vozidlo bolo dvojnápravové 
s mohutnými kolesami a otvárateľnou lopatou. Veľ
kou výhodou boli dobré jazdné vlastnosti a priechod
nosť terénom. Riadenie vozidla pri zatáčaní spočívalo 
v jeho ohýbaní v stredovom kĺbe pomocou dvoch hy
draulických valcov. Zaujímavý bol jeho elektro-die- 
selový pohon, ktorého srdce predstavoval dieselový 
agregát Tatra T-930-42 s objemom 17,6 1 a výkonom 
184 kW. V zadnej časti vozidla sa preto nachádzala 
malá elektráreň. Vďaka tomu sa mohol stroj využívať 
aj ako mobilný zdroj energie s možnosťou zapojenia 
objektu na elektrickú sieť, prípadne mohol poslúžiť 
aj na rezanie či zváranie kovov elektrickým oblúkom. 
Súčasťou motora bol aj generátor TD-803 A s výko
nom 160 kW. Slúžil na pohon piatich trakčných elek
tromotorov s výkonom 32 kW. Štyri z nich poháňali 
kolesá a jeden hydraulickú sústavu. Presun bremien



alebo ťahanie techniky pomocou navijaka bolo mož
né uskutočniť s lanom dlhým 80 m. Za jednu hodinu 
bol tento stroj schopný presunúť až 80 m3 horniny pri 
spotrebe 80 1 paliva na jednu motohodinu. Spotre
ba paliva pri jazde po ceste dosahovala 30 1 na jed
nu motohodinu a jeho celkový dojazd bol 250 km. 
Napriek jeho možnostiam využitia ho od roku 1978 
nahradzovali modernejšie nakladače KN-250 alebo 
KN-251, ktoré však nedosahovali parametre svojho 
predchodcu. Dokonca v niektorých oblastiach za ním 
zaostávali. Absentoval im navijak, utesnenie a filtrač-

no-ventilačné zariadenie, ktoré umožňovalo posád
ke pracovať v zamorenom prostredí. Niekoľko kusov 
DOK-M bolo dodaných aj ďalším armádam Varšav
skej zmluvy. V bývalej NDR dostal názov DOK-L. 
Stroj zo zbierky VHM Piešťany pôsobil pri 6. ženijnej 
brigáde Sereď, kde slúžil ako výcvikové vozidlo na 
prípravu strojníkov. Po vyradení z výzbroje bol od
sunutý k VÚ 7477 Nové Mesto nad Váhom. V roku 
2003 ho získalo do svojich zbierok VI IM Piešťany.

R. Hattala

LIETADLO AN-26
Antonov An-26 (v kóde NATO: „Curl“) je soviet
ske dvojmotorové turbovrtulové transportné lietad
lo pre krátke a stredné trate. Konštrukčne vychádza 
z typu Antonov An-24 s dôrazom na možnosti vo
jenského využitia. Oproti svojmu predchodcovi má 
zmenenú zadnú časť trupu s veľkou nákladovou ram
pou a je vybavený motormi s vyšším výkonom. Slúži 
na dopravu materiálu a vojakov do blízkosti frontu, 
prepravu a zhadzovanie výsadkov, nákladov a bojo
vej techniky na padákoch s maximálnou hmotnos
ťou nákladu do 5 500 kg, alebo na prepravu 38 - 40 
pasažierov (výsadkárov) na sklápacích sedadlách, 
pozdĺž paluby vo výškach letu do 6 000 m. Môže byť 
upravené aj na prevoz chorých či ranených. Vzhľa
dom na svoje vybavenie je lietadlo určené na denné aj 
nočné operácie a na operácie vedené za sťažených po
veternostných podmienok. Pre dobré vzletové a pri
stávacie vlastnosti, masívnu konštrukciu podvozka 
aj nízky tlak v pneumatikách, môže lietadlo lietať aj 
z trávnatých letísk.
Práce na vývoji lietadla An-26 začali v konštrukčnej 

kancelárii Olega Antonova v roku 
1964. V roku 1968 bola dokonče
ná a do výrobného podniku odo

vzdaná celá potrebná technická

dokumentácia. Prvý let transportného lietadla An-26 
sa uskutočnil 21. mája 1969 z továrenského letiska 
v Kyjeve. V tom istom roku na 27. leteckej prehliad
ke v Paríži v Le Bourget bolo lietadlo An-26 predsta
vené širokej verejnosti, kde bol na statickej ukážke 
vystavený druhý prototyp, označený imatrikulačným 
číslom CCCP-26184.
Prvé sériovo vyrobené lietadlo An-26 opustilo brány 
závodu 29. augusta 1969. Do výzbroje vzdušných síl 
ZSSR bolo oficiálne zaradené 26. mája 1975, pričom 
ale Aeroflot začal lietadlá prevádzkovať už v roku 
1973. Výroba lietadiel An-26 bola ukončená v roku 
1986. Dokopy bolo vyrobených 1 398 kusov, z toho 
420 bolo vyvezených do zahraničia.
Lietadlo Antonov An-26B (An-26B-100) s výrobným 
číslom 12 506, s trupovým číslom 2506, bolo vyrobe
né dňa 6. októbra 1982. Prvý let v závode bol vyko
naný i. októbra 1982 a v tom istom mesiaci priletelo 
na československé letisko v Mošnove. Lietadlo bolo 
zaradené do 1. dopravného výsadkového leteckého 
pluku (VÚ 2073 Mošnov) a od 1. novembra 1986 do 
1. zmiešaného dopravného leteckého pluku. Prvý let 
na útvare 11. februára 1983 pilotoval pilot Vandl. Let 
trval 2 hodiny a 30 minút. Prvým technikom lietad
la bol p. Jarůšek. , V rámci delenia republiky

lietadlo 17. de-
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cembra 1992 preletelo na Slovensko na letisko Pieš
ťany, kde bolo zaradené do zostavy novovznikajúcej 
2. leteckej základne, neskôr 32. leteckej základne 
Piešťany a po reorganizáciách letectva Armády SR od 
1. júla 2009 pod Dopravné krídlo na letisku Kuchyňa. 
V roku 2005 bola na lietadle dokončená úprava ná
kladného priestoru na zdravotnú verziu s možnosťou 
úpravy na salónnu. Vojskové skúšky boli ukončené 
schválením „Záverečnej správy o vykonaní a výsled
koch vojskových skúšok zdravotníckej úpravy lietadla 
An-26 MEDEVAC ev. č. 2506“, zo dňa 3. júna 2005. 
Následne boli na lietadle zmodernizované rádiona- 
vigačné, radiokomunikačně a identifikačné systémy 
na vyššiu verziu. Zmodernizované lietadlo bolo dňa 
30. júna 2009 zaradené do používania. Lietadlo spĺ
ňalo požiadavky definované v cieľoch síl a odporú
čaniach ICAO. Podľa Dodatku č. 231 k Technickému

opisu, Technologickým pokynom a k Predpisom pre 
údržbu, bolo lietadlo dodatočne upravené na pre
pravu do 10 cestujúcich (sprevádzajúcich chorých 
a zdravotnícky personál) a 6 ležiacich chorých, vo 
variante na prepravu cestujúcich alebo vo variante 
len na nákladnú prepravu. Počas svojej prevádzky od 
roku 1982 do roku 2016 lietadlo vykonalo 9 556 vzle
tov a spolu nalietalo 6 690,55 letových hodín. Na lie
tadle boli vykonané štyri generálne opravy a dve mo
dernizácie. Prevádzka lietadla bola ukončená v roku 
2016. Posledný vzlet lietadlo vykonalo 4. marca 2016 
o 12.47 h z letiska Malacky na letisko Piešťany, kde 
bolo odovzdané do Vojenského historického múzea. 
Lietadlo pilotoval veliteľ Dopravného krídla plk. Ing. 
Peter Prokop; let trval 35 minút. Posledným techni
kom lietadla bol p. Andrašík.

P. Kadlec

ÚTOČNÍ NÔŽ VZOR 75 - UTOŇ
Uvedený nôž je kla
sifikovaný ako osob
ná zbraň jednotlivca.
V období svojho vzni
ku a zavedenia bol urče
ný pre prieskumné, vý
sadkové a letecké jednotky na sebaobranu i na tiché 
zneškodnenie protivníka.
Určený bol aj na odstra
ňovanie porúch na pa
dáku pri zoskokoch, prí
padne na prežitie v tyle 
protivníka. Začiatkom 70.
rokov 20. storočia sa Ministerstvo národnej obrany 
ČSSR rozhodlo nahradiť síce obľúbený, ale zastaraný 
nôž VO-7, ktorý sa vo výzbroji armády vyskytoval 
približne 20 rokov. Boli vytvorené takticko-technické 
požiadavky na nový typ noža. Úlohu prevzali zamest
nanci z Výskumného ústavu 010 Slavičín v spolupráci 
s národným podnikom MIKOV v meste Mikulášo- 
vice, kde prebiehala výroba nožiarskeho tovaru. Pri 
vývoji sa uvažovalo nad rôznymi tvarmi a materiálmi 
čepele i rukoväte. Pre konečnú podobu bol vybraný 
nôž pripomínajúci tvarom „šťuku“, dnes známy pod

► g

prezývkou UTOŇ. Čepeľ sa tepelne upravovala hlbo
kým zmrazením po kalení technológiou nazývanou 
MARTFROST na povrchovú tvrdosť 50-58 HRC. 
Rukoväť vyhotovili z vulkanizovanej gumy a pre 
pevné držanie bola vybavená mriežkovým vzorom. 
Súčasťou príslušenstva noža bola poistná šnúra dlhá
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približne 2 m a v rámci improvizácie sa okrem iného 
nevylučovalo jej použitie aj na bezhlučnú likvidáciu 
protivníka škrtením, a to predovšetkým v jednotkách 
skryte pôsobiacich v tyle protivníka. Výrobu puzdier 
pre nože zabezpečoval podnik KOZAK. Zošívané 
boli z piatich kusov hovädzej kože a spevnené kovo
vými nitmi. Puzdro s nožom bolo možné upevniť na 
opasok bez jeho rozopnutia, upevniť na pútko do na
šitého puzdra na leteckých nohaviciach zimných vzor 
82, prípadne upevniť na pútko do našitého puzdra 
taktickej vesty u zásahových jednotiek Policajného 
zboru pomocou systému stláčacích gombíkov KIN- 
DOT. Na čepeli noža sa nachádza štvorciferné číslo, 
ktoré býva často medzi zberateľmi predmetom zá
ujmu a rôznych diskusií. Uvedené číslo predstavuje 
výrobnú sériu a spôsob výrobného spracovania če
pele. Všeobecne platí, že čím nižšie je číslo výrobnej 
série, tým hodnotnejší je exemplár v zberateľských 
kruhoch. Nemusí to byť vždy pravidlom, pretože sa 
vyskytujú aj kuriózne odlišnosti v detailoch a spôsobe 
značenia niektorých sérií. Vývoj noža prebiehal na za
čiatku 70. rokov 20. storočia a jeho vznik bol zavŕšený 
v roku 1973. Nôž pred zavedením do výzbroje prešiel 
prísnymi podnikovými skúškami s cieľom overenia 
ohybu čepele, stiahnutia rukoväte z čepele, lámavosti

čepele, trvanlivosti ostria, skúškou korózie a ďalších 
testov. Požadované nároky viedli aj ku skúškam prís
lušenstva. Overila sa pevnosť šnúry, testoval sa pilník, 
rezanie mokrého a suchého dreva pílkou, odskúšaný 
bol aj krútiaci moment skrutkovača. Pri vojskových 
skúškach nôž nešetrili ani pri osekávaní vetiev, otvá
raní konzerv a hádzaní na cieľ. V roku 1975 po absol
vovaní podnikových a vojskových skúšok sa komisia 
rozhodla prijať nôž do výzbroje ČSĽA. Technické 
podmienky pre sériovú výrobu (TP-VD-648-76) boli 
schválené 15. decembra 1976. V roku 1977 bol k nožu 
schválený predpis Ministerstva národnej obrany Děl 
21-22/s, ktorý obsahuje opis útočného noža a návod 
na jeho používanie a ošetrovanie. Po vzniku SR bol 
útočný nôž vzor 75 začlenený do výzbroje Armá
dy SR, Pohotovostných policajných útvarov PZ SR, 
Útvaru osobitného určenia PZ SR. V súčasnosti je 
nôž stále vo výzbroji Ozbrojených síl SR najčastejšie 
vo verzii č. 0007. V obmedzenom množstve sa vo vý
zbroji vyskytujú aj niektoré z jeho predchádzajúcich 
verzií. Svoje miesto má naďalej aj v Armáde ČR. Na 
fotografii je nôž vo verzii 0005 zo zbierok Vojenské
ho historického múzea v Piešťanoch, získaný v roku

MÍNOVÁ HĽADAČKA W3P
Ženijné vojsko je špeciálny druh prvosledových jed
notiek, ktoré zabezpečujú určitý druh servisu pre os
tatné druhy vojsk. Predovšetkým pri postupe mobil
nej techniky zabezpečuje prevoz materiálu, živej sily, 
bojovej techniky pásovej i kolesovej. V neposlednom 
rade aj samotnej živej sily v podobe peších jednotiek. 
Ženijným vojskom disponuje, prirodzene, i protiv
ník a úlohou tohto vojska je maximálne spomaliť 
postup protivníkových vojenských jednotiek a súčas
ne im spôsobiť čo najväčšie škody či straty. Jedným 
z prostriedkov na dosiahnutie uvedeného cieľa sú aj 
výbušné zátarasy. V zásade ide o mínové polia pro
titankové, protipechotné alebo zmiešané. Samotná 
mína je zariadenie vybavené trhavinou, rozbuškou 
a roznecovadlom, spravidla tlakovým, ktorý pri za
ťažení hmotnosťou jazdiacej techniky alebo živej sily

uvádza k výbuchu samotnú trhavinu. Úlohou ženij
ných jednotiek je zabezpečiť vojskám prechod aj cez 
takýto druh zátarasu. Je to úlohou nielen pre ženijný 
prieskum, ale aj pre samotné ženijné jednotky zria
ďujúce priechody v takýchto výbušných zátarasoch - 
mínových poliach.
Príslušníci ženijného vojska ČSĽA disponovali celým 
radom technických prostriedkov, ktoré im uľahčovali 
túto náročnú a nebezpečnú úlohu. Išlo o súpravy na 
odmínovanie či súpravy na výkon trhacích prác. Av
šak pravdepodobne najdôležitejšiou súčasťou ženis- 
tu podieľajúceho sa na odmínovácích prácach bola 
mínová hľadačka. Princíp spočíval v jednoduchom 
elektrickom zariadení schopnom detekovat’ prítom
nosť kovov v hornine do hĺbky 65 cm, zachytený sig
nál premieňať na zvuk. Obsluha mínovej hľadačky
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zachytila zvuk v slú
chadlách v podobe 

pišťania vysokej inten
zity, meniacej sa podľa 
velkosti zachyteného 
kovového predmetu. 
Nevýhodou protitanko

vých a protipechot- 
ných mín bola prí
tomnosť kovových 
predmetov, ktoré 
tvorili samotný 

plášť míny alebo kto
rý sa nachádzal v roz- 

necovadle. Tento kov 
aj velkosti špendlíka 
boli schopné zachytiť 

hľadačky mín do hĺbky 
10 cm. Najrozšírenejším 

modelom, ktorý používali 
nielen príslušníci ženijné
ho vojska, ale aj iné druhy 

špeciálnych vojsk, bola 
hľadačka mín W3P. Išlo 

o veľmi spoľahlivú, na 
kovy citlivú hľadačku, 
vyrábanú vo vtedajšej 
Poľskej ľudovej repub
like. Jej modernejší 
variant niesol názov

W4P a líšil sa len veľkosťou oka snímajúceho prí
tomnosť kovov v hornine. Hľadačka mín bola súčasť 
jednotlivca ženijných prieskumných jednotiek vyko
návajúcich prieskum zvereného úseku pomocou mí
novej hľadačky a mínového bodca, ktorý bol súčasťou 
súpravy mínovej hľadačky. Ženista pri detekovaní po
stupoval vpred zvereným úsekom, a to plazením ale
bo chôdzou, pričom hľadačku mín držal za rukoväť 
a vykonával polkruhové pohyby detekčným okom 30 
cm nad terénom. Pritom počúval odozvu zo slúcha
diel hľadačky mín a v prípade zachytenia zvuku sig
nalizujúceho prítomnosť míny, hlásil jej prítomnosť 
veliteľovi, ktorý sa podieľal na demaskovaní míny, jej 
identifikácii a zneškodnení.
Hľadačka mín sa nachádza v plátennom puzdre, 
ktorého súčasťou je predlžovacia tyč, mínový bodec 
a súprava na ošetrovanie elektrických kontaktov, zlo
žená z brúsneho papiera, textílie a plochého štetca. Je 
napájaná tromi kusmi atypickej batérie s hodnotou 
1,5 V, ktoré sa v minulosti pre ich nedostatok vyrábali 
rozoberaním batérie s hodnotou 4,5 V. V súčasnos
ti je tento druh mínových hľadačiek nahradzovaný 
modernejšími prístrojmi s nižšou hmotnosťou, mo
dernejším dizajnom a kompatibilitou s armádami, 
s ktorými súčasne Ozbrojené sily SR spolupracujú. 
Táto hľadačka mín plne postačovala svojej dobe po
užívania a i podmienkam, ktoré vládli na cvičiskách 
Československej ľudovej armády.

R. Hattala

12,7-MM VEĽKOKALIBROVÝ LETECKÝ GUĽOMET JAKB
Guľomet konštrukcie P. G. Jakuševa a B. A. Borzova 
(JakB) bol označovaný GRAU indexom aj ako 9-A- 
624. Vývojové práce sa začali počas 60. rokov 20. sto
ročia, ale do výzbroje vrtuľníkov v sovietskej armáde 
bol prijatý v roku 1977. Išlo o náhradu za 12,7-mm le
tecký guľomet Afanasijeva, ktorý sa v priebehu svojej 
služby preukázal ako nedostatočný z hľadiska rých
losti střelby pre použitie vo vrtuľníkoch. Stvorhlav- 
ňový guľomet JakB predstavoval celkom originálny 
systém nového typu, ktorý v tom čase nemal obdo
bu nielen na domácej pôde, ale i v zahraničnej praxi.

Išlo o zbraň s rotujúcim zväzkom hlavní bez použitia 
elektrického pohonu. Pre rozbeh systému bola pou
žitá pružina uložená v osi rotácie hlavňového zväz
ku, ktorá sa pred střelbou napla. Pružina na začiatku 
střelby začala otáčať zväzkom a po streľbe sa opäť na
pla pôsobením kinetickej energie rotujúcich hlavní. 
Počas střelby bol pohon vykonávaný pomocou pra
chových plynov. Zbraň využívala uzamknutý rotačný 
záver, pričom zásobovanie muníciou bolo zabezpeče
né kovovým rozpadávacím pásom. Ku strelbe z gu
ľometu bol vyvinutý špeciálny náboj 12,7 x 108 mm

213



s dvoj-streloii (dve strely umiest
nené za sebou), v ktorej bolo nalisované oce
ľové i olovené jadro so zápalnou zmesou. Nový náboj 
priniesol približne jeden a pol krát vyššiu efektív
nosť guľometu. Išlo o priebojno-zápalný náboj (1SL) 

~a druhý typ so svietiacou strelou (1SLT). Teoretická 
rýchlosť střelby guľometu JakB sa pohybovala od 4 
000 do 4 500 výstrelov za minútu. Životnosť hlavní 
bola udávaná v rozsahu od 8 000 do 10 000 výstre
lov. Lafetácia guľometu sa uskutočňovala do strelec
kej pohyblivej vežičky USPU-24, ktorá bola súčasťou 
prednej časti viacúčelového bojového vrtuľníka Mi- 
24. Ďalším spôsobom umiestnenia bolo upevnenie 
vpodvesenom kontajneri GUV-8700 (9-A-669) spolu 
s dvomi 7,62-mm štvorhlavňovými guľometmi GŠG. 
V takom prípade niesol vrtuľník dva kontajnery, a vy
páliť mohol až 533 výstrelov za sekundu. Zaujímavos
ťou je, že v určitom období nebol v leteckej výzbroji 
prostriedok na efektívnu likvidáciu balónov. Strely 
s trhavým účinkom neboli dostatočne citlivé na akti-

váciu pri kontakte s polyetylénovým plášťom balóna 
s hrúbkou 30 - 40 mikrónov. V období počas rokov 
1959 - 1964 bol na riešenie problému v ZSSR vyvinu
tý originálny náboj 12,7 x 108 mm s projektilom, kto
rý dokázal vytvoriť v plášti balóna trhliny s rozmermi 
200 - 300 cm2. Súčasť tohto náboja tvorila zápalná 
strela s okamžitým účinkom velkej citlivosti. Uve
dený náboj bol určený aj pre guľomet JakB, Neskôr 
bola v roku 1972 strela modernizovaná zavedením 
mechanizmu samozničenia. Výroba sa v tom čase už 
zastavila z dôvodu nahradenia balónov kozmickými 
prostriedkami prieskumu. Guľomet sa po rozdelení 
Československa nachádzal aj vo výzbroji Armády 
Slovenskej republiky a neskôr v Ozbrojených silách 
SR až do vyradenia viacúčelových bojových vrtuľní
kov Mi-24 v roku 2011.

T. Hanich

152-MM SAMOHYBNÁ KANÓNOVÁ HÚFNICA VZOR 77 DANA
Samohybná kanónová húfnica kalibru 152-mm vzor 77 
DANA je pancierovaná, delostrelecká zbraň, umiest
nená na špeciálne upravenom kolesovom podvozku 

TATRA 815 8x8. Zbraň je určená na niče- 
taktických jadrových

striedkov protivníka, na boj proti jeho delostrelectvu 
a na ničenie jeho prostriedkov velenia a spojenia. Ďa
lej je určená na umlčanie živej sily, na ničenie tankov 
a obrnenej techniky, priamou i nepriamou střelbou. Je

schopná viesť bojovú 
činnosť v za-

nie pro



morenom priestore.
Práce na 152-mm samohybnej kanónovej húfnici sa za
čali v Konstrukte Trenčín v roku 1968 na základe požia
davky MNO. V rokoch 1972 - 1973 boli postavené dva 
prototypy zbrane na podvozku T-813, ktoré boli v roku 
1975 podrobené vojskovým skúškam. V roku 1976 bol 
postavený tretí prototyp na podvozku T-815, s ktorým 
boli tiež vykonané čiastočné skúšky. Na ich základe 
Kolégium MNO v máji 1977 schválilo zavedenie sa
mohybnej kanónovej húfnice „DANA“, pod označením 
152-mm ShKh vz. 77, do výzbroje ČSĽA. Označenie 
DANA je skratkou - Delo automatické, nabíjené auto
maticky. Finálnym výrobcom zbrane sa stali ZŤS, n. p. 
Dubnica nad Váhom.
Vozidlo je poháňané dvanásťvalcovým, vznětovým 
motorom T3-930.52V-12 s výkonom 265 kW, namon
tovaným v zadnej časti. Zbraňový systém tvorí kanó
nová húfnica kalibru 152,4-mm, umožňujúca streľbu 
od 4 600 m do 18 700 m, so samočinným nabíjaním 
nábojov v celom rozsahu námeru i odměru. Munícia 
je delená, projektily a prachové náplne sú uložené v sa
mostatných oddeleniach. ShKH využíva viacero typov

munície, podľa typu cieľa a určenia. Vezené množstvo 
munície je 40 - 60 kusov. Doplnková výzbroj je tvore
ná 12,7-mm protilietadlovým guľometom vzor 38/46M 
a osobnými zbraňami posádky. Posádka 152-mm ShKH 
vz. 77 DANA bola 5-členná. Hmotnosť delostreleckého 
kompletu je 29 250 kg, dĺžka v pochodovej polohe 11 m 
a výška v pochodovej polohe je 3,5 m.
V rokoch 1979 až 1988 prevzala ČSĽA na tabulkové 
počty spolu 364 kusov, spolu bolo vyrobených 672 ku
sov. Okrem Československa ich mal vo svojej výzbroji 
aj Sovietsky zväz, Líbya, Gruzínsko a Poľsko, ktoré ich 
v nasadilo v misii ISAF Afganistan. V januári 1993 
v rámci delenia bývalej Československej armády pre
vzala 135 kusov 152-mm ShKh vz. 77 do svojej výzbro
je i Armáda SR.
152-mm samohybná kanónová húfnica vzor 77 DANA 
vojenskej poznávacej značky 373 98 04 bola do zbier
kového fondu VHM Piešťany zaradená v roku 2010. 
Predchádzajúcim užívateľom bol VÚ 5574 Kežmarok. 
Vyrobená bola v roku 1987 a pri prevzatí do ČSĽA bola 
odovzdaná k VÚ 8261 Brezno.

M. Miklan

' Ml-

tuľníka Mi-8, 
avšak s lepším pancie- 

rovaným povrchom a účinnej
ším zbraňovým systémom. Dňa 6. mája 1968 zasad
la komisia, ktorá vyhlásila súťaž na výrobu nového 
dvojmotorového vrtuľníka na priamu podporu po
zemných vojsk. Do súťaže sa zapojili dve konštrukč
né kancelárie, a to dielňa L. Kamova a už spomínaná 
kancelária Michaila Miľa, ktoré navzájom spolupra
covali. Obom konštruktérom bolo zrejmé, že budú 
vychádzať z už existujúceho vrtuľníka Mi-8, ktorý 
mal veľmi dobré transportné vlastnosti. Dispono
val schopnosťou niesť výzbroj, avšak posádke nepo
skytoval dostatočnú ochranu pred střelbou. Výsled-

V leteckej zbierke Vojenského historického múzea 
v Piešťanoch sa nachádza niekolko zaujímavých kusov 
vrtuľníkov typu Mi-24. Ide o viacúčelový dvojmoto
rový vrtuľník určený na bojové operácie, ktoré sú za
merané na podporu vlastných vojsk, ničenie obrnenej 
techniky protivníka a jeho objektov rôzneho druhu.
V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa rozhodol ve
dúci konštrukčnej kancelárie Michail Miľ presved
čiť vtedajšie vedenie Sovietskej armády o nutnosti 
vývoja nového bojového vrtuľníka. Mal to byť pro
striedok, ktorý by mal nosnosť už existujúceho vr-
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kom snahy oboch dielní bol vrtulník Mi-24, ktorý 
čiastočne spínal požiadavky stanovené oboma diel
ňami. Po mnohých dalších vylepšených variantoch 
bol vyvinutý a vyrobený vrtulník s názvom Mi-24 
F. Ten sa už približoval neskoršie zavedeným mode
lom, ktoré boli používané v štátoch Varšavskej zmlu
vy a v spriatelených krajinách ZSSR. Boli to modely 
Mi-24D, Mi-24V a Mi-24 DU, ktoré úspešne zaviedli 
aj do vzdušných síl Československej ľudovej armády. 
Vrtuľník Mi-24 bol úspešný pre svoju palebnú silu, 
ktorú mu poskytoval štvorhlavňový rotačný guľo
met s označením JakB (9A624) s kalibrom 12,7 mm 
a možnosť podvesenia celého radu zbraní na podve- 
sné zariadenia. Hmotnosť prázdneho vrtuľníka je 8 
450 kg. Vďaka dvojhriadeľovému motoru TVR-117 
B dosahuje rýchlosť 335 km/h a bočné i podvozko
vé pancierovanie poskytuje posádke nadštandardnú 
ochranu. Vo vzdušných silách armády Českoslo
venska boli zavedené verzie Mi-24D, MÍ-24V a vý
cviková verzia MÍ-24DU. Posledný uvedený variant 
slúžil na výcvik budúcich posádok vrtuľníkov a líšil 
sa absenciou rotačného guľometu, pričom v priesto
re pilota sedel inštruktor, ktorý riadil výcvik.
Vo vonkajšej expozícii VHM Piešťany sa nachádza 
aj vrtuľník Mi-24 DU s evidenčným (trupovým) 
číslom 6040. Spomenutý kus bol vyrobený v Soviet

skom zväze a odovzdaný do užívania letectvu ČSĽA 
v septembri 1985. Vrtuľník bol zaradený k 11. vrtul
níkovému pluku Plzeň, kde slúžil až do rozdelenia 
Československa a 23. septembra 1992 bol vrtuľník 
v rámci delenia majetku armád prevezený na Slo
vensko, kde bol zaradený pre užívanie na 34. leteckú 
základňu Prešov. Stroj si v službách Armády SR užil 
s posádkou aj drobné dobrodružstvo so šťastným 
koncom. Dňa 4. septembra 2001 došlo pri cvičnom 
lete v okolí priehrady Ružín, neďaleko obce Gelni
ca, ku kolízii stroja s drôtmi vysokého napätia. Na
šťastie došlo k dotyku so zaisťovacím drôtom, ktorý 
nebol pod napätím. Vrtuľník pristál neďaleko miesta 
kolízie s poškodenými listami nosného rotora, pri
čom poškodenie sa podarilo opraviť na mieste nú
dzového pristátia a vrtuľník sa mohol z miesta vrátiť 
späť na leteckú základňu Prešov.
Dňa 26. júna 2006 po skončení technickej životnosti, 
bol vrtuľník zaradený do zbierky „Letecká technika“ 
a umiestnený vo vonkajšej expozícii VHM Piešťany. 
Tu sa ho ujali odborní zamestnanci, ktorí sa starajú 
o to, aby si tento stroj zachoval čo najviac vonkajší 
vzhľad so všetkými prvkami, ktoré sú neodmysliteľ
nou súčasťou tejto techniky.

R. Hattala

SOCHA KAPITÁNA JÁNA NÁLEPKU NA KONI 
(AKADEMICKÁ SOCHÁRKA ANNA KIŠÁKOVÁ)
Umelecké dielo „Socha kapitána Jána Nálepku na 
koni“ zobrazuje hrdinu ZSSR kpt. Jána Nálepku, 
dôstojníka slovenskej armády, veliteľa 1. českoslo
venského partizánskeho oddielu v ZSSR. Nálepka 
sedí na koni, v pravej ruke drží samopal Špagin 
PPŠ-41. Kôň stojí zadnými nohami na podstavci, na 
ktorom je umiestnený mosadzný štítok s nápisom: 
„ JÁN NÁLEPKA* HRDINA SOVIETSKEHO ZVÄ
ZU“, pod ktorým je uvedený rok a názov autora: 
„1978. AKAD. SOCHÁRKA ANNA KIŠÁKOVÁ.“ 
Sochu kapitána Nálepku vyrobila zo sadry slovenská 
sochárka Anna Kišáková, absolventka Vysokej školy 
výtvarných umení v Bratislave. V začiatkoch svojej

tvorivej činnosti sa venovala reštaurovaniu, neskôr 
sa orientovala na komornú a monumentálnu sochár
sku tvorbu. Vtedajšie Dukelské múzeum vo Svidní
ku nadobudlo predmetnú sochu do svojho zbierko
vého fondu kúpou dňa 5. mája 1979 od Slovenského 
fondu výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti 
je socha umiestnená v depozitáři VHM vo Svidníku 
a dokumentuje vývoj figurálnej plastiky a vnímanie 
povstaleckého obdobia v umení socializmu.
Ján Nálepka sa narodil 20. septembra 1912 v Smiža
noch. Po absolvovaní Učiteľského ústavu v Spišskej 
Novej Vsi, pôsobil ako nekonvenčný učiteľ s pokro
kovými názormi. V lete 1934 nastúpil na vojenskú
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službu v Levoči. Po zániku Česko-Slovenska aktívne 
bojoval v tzv. Malej vojne proti Maďarsku. Počas 2. 
svetovej vojny bol v rámci Zaisťovacej divízie Slo
venskej armády poslaný na východný front. Práve 
tam v rámci svojich ilegálnych aktivít Nálepka spolu 
s ďalšími dôstojníkmi Zaisťovacej divízie nadviazal 
kontakty so sovietskym partizánskym hnutím, kto
rým odovzdával nielen dôležité informácie o posta
vení a sile nemeckých vojsk, ale pomocou skladov 
slovenskej armády zásoboval miestne obyvateľstvo

potravinami, liekmi, muníciou. Ilegálna skupina 
dodávala pre partizánov aj zbrane, náboje a gra
náty. O týchto nelegálnych aktivitách sa dozve
deli Nemci a nariadili vyšetrovanie. Nálepkovi 

a jeho spolubojovníkom hrozili prísne tresty 
z prečinov verejného štvania a hanobenia 
republiky. Po prezradení spolupráce Nálep

kovej skupiny s partizánmi dostal mož
nosť odletieť do Moskvy a nastúpiť 

do 1. československého armádne
ho zboru, no rozhodol sa ostať 

pri partizánoch, kde vystupoval 
pod krycím menom Repkin. 
V spolupráci s partizánskym 

veliteľom generálom Alexandrom Ni
kolaj evičom Saburovom v máji 1943 za

ložili 1. Česko-slovenský partizánsky oddiel 
v ZSSR a Nálepka sa stal jeho veliteľom. Ich úlohou 
bolo robiť prepady na nemecké posádky, ničiť ich 
dopravné prostriedky a mínovať cesty. V novembri 
1943 sa partizánsky oddiel kapitána Nálepku presu
nul do oblasti ukrajinského mestečka Ovruč, ktoré 
bolo v tom čase silne opevnené mesto, kde sa odo
hral boj proti velkej nemeckej presile, počas ktorého 
Jána Nálepku zasiahla palba z guľometu. Kapitán 
Nálepka sa teda už domov na Slovensko neprebo
joval, zahynul 16. novembra 1943. Za svoju odvahu 
a hrdinstvo pri plnení bojových úloh bol počas 2. 
svetovej vojny ocenený vyznamenaním Hrdina So
vietskeho zväzu. Dňa 7. mája 2004 ho prezident Slo
venskej republiky povýšil do hodnosti brigádneho 
generála in memoriam.

L. Vrabľová

TERÉNNY NÁKLADNÝ Zl-131 V - ŤAHAČ 6 X 6
V Československej ľudovej armáde patril ZIL-131 
k najpočetnejším typom nákladných vozidiel rus
kej proveniencie. Okrem valníkových verzií (ZIL- 
131 A) a ťahačov sa používali aj skriňové nadstavby 
s najrôznejším komunikačným vybavením, skúšob
nými a rektifikačnými stanicami. Medzi najrozšíre
nejšie verzie patril sedlový ťahač, označovaný ako 
ZIL-131 V. Tieto stroje boli určené na ťahanie špeci

álnych návesov do maximálnej hmotnosti 7 500 kg 
v nenáročnom teréne. Tzv. „koníky“ mali opro
ti valníkom skrátený rám, lisované blatníky na 
zadných dvoch kolesách a hlavne kĺbový spoj pre 
pripájanie návesu. Vozidlá využívali jednotky pro
tivzdušnej obrany štátu v rámci raketových batérií 
S-75M Volchov. Vo výzbroji jednej palebnej batérie 
bolo 6 kusov ťahačov ZIL-131 V vybavených jed-
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noosovým návesom na prepravu rakety 
S-75. Prepravník slúžil na dopravu rakiet 
zem - vzduch ku odpalovacím rampám, ale aj 
ich presúvanie počas plnenia okysličovadlom. PR- 
11 bol vybavený plniacim zariadením s vlastnou 
nádržou pre okysličovadlo, s možnosťou spätného 
prečerpávania. Plnenie fungovalo atmosférický - 
na báze pretlačovania stlačeným vzduchom. Ťaha
če ZIL-131 V boli vybavené rezervným kolesom, 
schránkami s náradím, hasiacim prístrojom, prí
padne nádržou s neutralizačnou kvapalinou.
Rám podvozka ZIL-131 tvorí iritovaná konštrukcia 
pozdĺžnych „U“ profilov. Vysokú priechodnosť te
rénom zvyšoval tvar šasi, ktorý bol riešený zníže
nými vzdialenosťami kolies od predného a zadného 
nárazníka. Vozidlá boli vybavené teleskopickými, 
olejovými tlmičmi a centrálnym dofukovaním ko
lies, čo ešte viac prispievalo k vysokej priechodnosti 
stroja terénom. Chladenie spolu s utesnením moto
rového priestoru dovoľovali štandardnú brodivosť 
do hĺbky 1,4m. ZIL-131 mal trojstupňový systém 
čistenia prívodu vzduchu k motoru (VPM-3), kto
rý umožňoval prevádzku motora v prašnom teréne. 
Oproti jeho generačným predchodcom bolo zdoko
nalené palivové čerpadlo (B-10) s väčším výkonom. 
Aj vďaka nemu mohol ZIL-131 riadne fungovať 
v extrémnych teplotných podmienkach s amplitú

dou do 95°C. Spojka bola jednolame- 
lová - suchá. Päťstupňová hlavná pre

vodovka mala synchronizáciu na dru
hom - treťom, štvrtom a piatom stupni.

K dispozícií bola možnosť redukcie otáčok 
pri jazde v náročnom teréne pomocou prídavnej 
prevodovky s redukčnou hodnotou 2,08. Osem- 
valcový vidlicový motor typu ZIL-131 s rozvodom 
ОН V dával vozidlu výkon 110,2 kW. Odpruženie 
zabezpečovali oblúkové listové pružiny a predné 
kolesá mali zavesenie na guľových kĺboch so stálym 
dvojitým prevodom. Na prednú časť rámu podvoz
ka mohol byť osadený výkonný navijak. Maximálne 
pracovné zaťaženie lana bolo 50kN.
ZIL-131 V s výrobným číslom 299 710 a vojenským 
poznávacím číslom 287-81-82 bol vyrobený v So
vietskom zväze v roku 1978. Prevzatý bol už v de
cembri toho istého roku a pôvodne mu bolo pride
lené číslo 32-71-89. Prvým užívateľom bol VÚ 7509 
Praha, neskôr VÚ 4453 Žatec. Koncom roka 1992 
bolo po rozpade Československa vozidlo preda
né ASR a priradené VÚ 1563 Dunajská Lužná. Do 
zbierok Vojenského historického múzea sa ZIL-131 
V dostal v roku 1996. Počas letnej sezóny v roku 
2017 bol za pomoci príslušníkov OS SR zreštauro
vaný náter vozidla a momentálne je súčasťou von
kajšej expozície VMM Piešťany.

/. Váry



STREDNÝ LANK т-72 Ml

Stredný 
tank T-72 Ml je 
bojové pancierované pásové 
vozidlo s vysokou priechodnosťou a ma 
névrovacou schopnosťou na ceste aj 
v teréne. Je určený na boj proti tan
kom, samohybným delám, obrne
ným vozidlám a ďalším palebným 
prostriedkom možného protivníka 
v rámci útočného i obranného boja. Tank 
T-72M1 je prirodzeným dôsledkom moderni
zácie a evolúcie tankov modelového radu T-72. Tank 
T-72 verzie Ml sa od tanku T-72 verzie M odlišuje 
modernizačnými prvkami, medzi ktoré patrí zosilne
ný horný čelný šikmý pancier korby, pancierom veže 
s keramickými jadrami, modifikovaným motorom, 
príklopom vodiča, novým ventilátorom, krytom mo
torovej přepážky, zatváracím a zaisťovacím mechaniz
mom núdzového príklopu a vylepšeným ovládaním 
ventilu OPVT pre zariadenie RIEKA. Z modelového 
radu T-72 bolo, okrem bojových verzií, odvodených 
niekoľko derivátov, konkrétne vyslobodzovací tank 
VT-72, VT-72B a C a mostný tank MT-72.
Hlavný zbraňový systém tanku tvorí 125-mm kanón 
2A46 s hladkou hlavňou, stabilizovaný vo dvoch ro
vinách. Doplnkovými zbraňovými systémami sú 
spriahnuté tankový guľomet PKT kalibru 7,62 mm 
a protilietadlový guľomet NSVT kalibru 12,7 mm, 
montovaný na vrchnej časti veže. K pasívnym systé
mom ochrany patrí 12 vrhačov dymových granátov 
902S na bokoch veže a tepelné naftové zadymovacie 
zariadenie TDA. Vysokú účinnosť střelby zabezpeču
jú presné pozorovacie a zameriavacie prístroje, a tiež 
automatický systém nabíjania kanóna. Vezené množ
stvo munície pre kanón tvorí 44 nábojov rôznych 
typov. Maximálny dostrel, resp. maximálna vzdiale
nosť účinnej palby je limitovaná viacerými faktormi. 
Napríklad maximálny dostrel s polohovou libelou 
a s trieštivo-trhavým strelivom je 9 600 m, pri lase
rovom zameraní 4 000 m, avšak pri infračervenom 
zamierení len 800 m. Tank T-72M1 je ďalej vybavený 
zariadením na ochranu osádky proti účinkom zbraní

hromadného niče- nia, protipožiar
nym zariadením a samozakopávacím zariadením. Na 
tank je možné doplniť odmínovacie zariadenie na vy
tváranie prechodov v mínových poliach. Pohon tanku 
zabezpečuje vzadu uložený štvortaktný, viacpalivový, 
vznětový, kvapalinou chladený motor V-46-6, s cel
kovým výkonom 573 kW. Posádka tanku je 3-člen- 
ná - veliteľ, vodič a strelec. Bojová hmotnosť tanku je 
45 000 kg, dĺžka 9,5 m, šírka 3,6 m a výška 2,2 m.
Do výzbroje ČSĽA bol tank T-72M1 zavedený v roku 
1986. Vyrábali ho Závody ťažkého strojárstva, n. p. 
v Martine v celkovom objeme 1511 kusov verzie Ml 
a 60 kusov veliteľskej verzie Ml K. Okrem Českoslo
venskej armády sa tanky T-72M1 dodávali aj do za
hraničia. Najväčší počet bol dodaný do Líbye, doved
na 119 kusov, nasledovalo Alžírsko 116 kusov, Sýria 
92 kusov, NDR 91 kusov, Irak 90 kusov, a Bulharsko 
odobralo 16 kusov. V januári 1993 prevzala v rámci 
delenia bývalej Československej armády stanovený 
počet tankov T-72M1 do svojej výzbroje i Armáda SR. 
Tank T-72 vo verzii Ml sa aktuálne nachádza vo vý
zbroji Ozbrojených síl Slovenskej republiky ako hlav
ný bojový tank.
Stredný tank T-72M1 vojenskej poznávacej značky 
874-53-56 bol vyrobený v mesiaci jún roku 1987. Do 
prevádzky bol uvedený 18. mája 1988. Jedným z vo
jenských útvarov, kde bol zaradený, bol 64. tankový 
pluk v Leviciach (VÚ 9975). Do zbierkového fondu 
VHM Piešťany bol prijatý v roku 2010, pričom po
sledným užívateľom bol VÚ 5728 Martin.

M. Miklan



ZÁKOPOVÍ HĹ'BIDLO TMK-2
Zaujímavým predme
tom v zbierkach Vo
jenského historického 
múzea v Piešťanoch je 
zákopové hĺbidlo 
TMK-2, ktoré 
bolo na začiatku 
svojej služby za
radené k ženij
nému vojsku bý
valej Českoslo
venskej ľudovej 
armády. Jednou z dôleži
tých úloh ženijného vojska 
v každej armáde je budova
nie obranných línií vlastným vojskám. Na 
tento účel slúžilo množstvo mechanických, 
ale i výbušných prostriedkov, ktoré dokázali 
horninu upraviť tak, aby vzniknutý reliéf doká
zal ochrániť pechotu pred střelbou z ručných zbraní 
a pred lietajúcimi črepinami. V rámci modernizácie 
ČSĽA bolo nutné vyzbrojiť ženijné vojsko novým 
prostriedkom so schopnosťou hĺbiť zákopy a ryhy 
určené na ochranu živej sily. Armáda síce dispono
vala zákopovým pluhom, ktorý s určitými obme
dzeniami dokázal vykonávať spomenutú činnosť, 
avšak bol to prostriedok ťahaný a vyžadoval si prí
tomnosť tanku T-55. Celý proces bol preto pomalý, 
komplikovaný a s nedostatočným efektom. Vtedaj
šie vedenie socialistického Československa chápa
lo nutnosť zabezpečiť ženijné vojsko strojom mo
derným, výkonným a predovšetkým viacúčelovým, 
umiestneným na jednom podvozku bez prídavných 
zariadení'. Do úvahy prichádzal stroj z produkcie 
ZSSR označovaný ako zákopové hĺbidlo TMK-2. 
Predstavoval robustné vozidlo s dvoma nápravami, 
ktorého nadstavbu tvorilo mohutné koleso s bez- 
korčekovým rýpadlom, schopné hĺbiť zákop široký 
1 m s hĺbkou 1,5 m a pri rýchlosti 1,3 km/h. Výho
dou takto vytvoreného zákopu bolo, že nevznikala 
potreba jeho ďalšej úpravy, čo šetrilo čas a sily voja
kov ženijného vojska. Využitie uvedeného vozidla 
bolo rôznorodé a viacúčelové. Stroj bol vybavený na

prednej časti radlicou, ktorá bola schopná do 
určitej miery upravovať cesty a zarovnávať 

terén pre rôzne potreby. Vďaka ohromnej 
sile bolo vozidlo schopné vy

slobodzovať iné 
vozidlá z neprie
chodného terénu, 
ako i pracovať

v závaloch 
alebo na demolačných prácach.

Požadovaný druh stroja sa začal dovážať z býva
lého ZSSR pre potreby domácich vojsk v roku 1980 
a jeho názov v ruskom jazyku znel Traišeinaia Ma
šina Kolesnaja. Vojskové skúšky mechanizmu boli 
vykonané na území bývalého Sovietskeho zväzu, 
a to v skutočne extrémnych podmienkach na Sibi
ři. Pri teplote - 40 "C išlo o preverenie schopnosti 
pracovať v zamrznutej hornine. Vojskové skúšky na 
prácu v bežnej hornine, charakteristickej pre stred
nú Európu, prebehli v Arménsku.
Zákopové hĺbidlo, nachádzajúce sa vo vonkajšej 
expozícii Vojenského historického múzea v Piešťa
noch, pochádza z vojenského útvaru 8216 Sereď. Na 
tomto útvare stroj slúžil na výcvik budúcich ženij
ných špecialistov, ktorí po absolvovaní poddôstoj
níckej školy nastúpili k útvarom, kde s uvedeným 
strojom prakticky pracovali. Zákopové hĺbidlo ro
bilo prácu, ku ktorej bolo predurčené. Jednotky, 
ktoré ním disponovali, sa nachádzali na citlivých 
miestach ČSSR spravidla v západných pohranič
ných oblastiach. Vzhľadom na vtedajšiu politickú 
klímu medzi východným a západným blokom sa 
Československo nachádzalo v nárazníkovej zóne 
dvoch rozličných spoločenských zriadení. Vtedajšie 
velenie obranného paktu Varšavskej zmluvy pred-



pokladalo útok zo západných krajín a ich prienik 
na územie Československa. Stroje TMK-2 hrali 
v tejto situácii kľúčovú úlohu, ktorej cieľom bolo 
vybudovanie komplexnej línie obranných záko
pov pozdĺž celej západnej hranice Československa 
v prípade vojnového konfliktu. Tieto stroje však ne
boli použité za týmto účelom a my dnes môžeme

obdivovať ich majestátnosť, silu a zaujímavú minu
losť. Spomenutý stroj TMK-2 bol vyrobený v ZSSR 
v roku 1984 a odovzdaný pre potreby ČSĽA v roku 
1989. Vozidlo bolo vyradené z výzbroje Armády SR 
v roku 1995.

R. Hattala

MOTOROVÝ VLEČNÍ ČLN MO 634

V zbierkovom 
fonde Vojenského 

historického múzea 
v Piešťanoch sa nachádza aj 

motorový vlečný čln s názvom 
MO 634, zaradený do zbierky že

nijný materiál. Plavidlo slúžilo od roku 1970 do roku 
1991 na Ženijnom útvare 8216 Sereďpri výcvikovom 
prápore ženijných špecialistov ako výcviková pomôcka 
pre prípravu budúcich členov obslúh týchto prostried
kov. Čln bol určený na ťahanie, vlečenie a ostatnú ma
nipuláciu plávajúcich bremien pri stavbe pontónových 
mostných súprav. Okrem vykonávania iných úloh, 
realizovalo ženijné vojsko aj premosťovanie vodných 
prekážok, čím sa zabezpečil plynulý prechod vodných 
tokov ostatným druhom vojsk. Jedným z prostriedkov 
slúžiacich pre uvedený cieľ bola pontónová mostná

notlivé diely niesli nákladné
vozidlá rôznych typov, pričom ich úlohou bolo dopra
viť jednotlivé diely pontónovej mostnej súpravy k vod
nej prekážke. Následne za pomoci gravitácie, systému 
lán a navijakov umiestniť komponenty PMS do vody, 
vykonať spojenie jednotlivých dielov PMS súčasne 
s ich vzájomným zamknutím. Vytvorenie konečného 
premostenia stálo na členoch obslúh, na samotných 
ženistoch určených na obsluhu pontónovej mostnej 
súpravy, ale i na dôležitej súčasti celého realizačného 
kolektívu tvoreného z lodivodov vlečných člnov MO 
634. Jednotlivé diely pontónovej súpravy majú hmot
nosť 1 500 kg, a manipulácia s nimi vo vode bola pre 
živú silu nemožná. Z uvedeného dôvodu sa na posun 
týchto dielov používali práve silné a robustné člny, kto
ré hnal motor Škoda M 634 s výkonom 110 kW. Každý 
z člnov má na prednej časti tela kĺbové manipulačné



zariadenie, schopné posúvať alebo vliecť diely PMS. 
V súčinnosti s obsluhou pontónovej mostnej súpravy 
sa dalo realizovať samotné premostenie cez celú šír
ku vodnej prekážky podľa požiadavky velenia a vy
tvoriť predovšetkým dostatočne pohodlné i bezpečné 
premostenie. Osádku spomenutého člna tvorili dvaja 
členovia obsluhy a v prípade nutnosti bolo možné na 
posuvné zariadenie upnúť diel PMS, ktorý bol s člnom 
pevne spojený a tvoril zároveň servisné pracovisko 
alebo núdzovú plochu schopnú prepravovať materiál, 
či živú silu po celej ploche vodnej prekážky. Pri hmot
nosti 5 000 kg, dĺžke člna 8,7 m a šírke 2,3 m nebol čln 
žiadny drobček a rovnako ani jeho maximálna rých

losť 22 km za hodinu nepripomínala závodné plavidlá. 
Napriek tomu sa svojou ohromnou silou dokázal vy
rovnať aj niektorým druhom priemyselných tlačných 
člnov používaných na silnejších vodných tokoch. Slá
va týchto vlečných člnov však neostala len v službách 
Československej ľudovej armády a pokračovala neskôr 
v Armáde SR i v Ozbrojených silách SR. Technika sa 
v rukách ženistov zúčastnila i na zahraničných mi
siách, kde sa v súčinnosti s pontónovými mostnými 
súpravami prejavila ako spoľahlivá a húževnatá pomoc 
pri prekonávaní vodných tokov, či dokonca i morskej 
hladiny.

R. Hattala

ANTÉNNĚ VOZIDLO P-19 „DUNAJ
Jedným z najpokrokovejších radarových systémov vom pásme. Impulzný výkon vysielača je 300kW. 
v 80. rokoch 20. storočia, ktoré využívala českoslo- Princíp činnosti je založený na vzniku vysokofrek- 
venská protivzdušná obrana (PVO), bol sovietsky venčných kmitov (mikrovĺn) v magnetróne vply- 
rádiolokátor 1RL134 „Dunaj“. Jednalo sa o mobil
ný prostriedok určený na sledovanie vzdušného 
priestoru, zisťovanie súradníc vzdušných cie
ľov v malých výškach a ich identifikáciu.
Zistené údaje boli následne odovzdávané 
stanovištiam PVO. Radar P-19 vývojovo 
vychádza z generačne staršieho rádioloká- 
tora P-15. „Pätnástka“ sa zavádzala do vý
zbroje v ZSSR od roku 1955 a postupom ro
kov bola modernizovaná. P-19 sa objavuje 
v sovietskej výzbroji v roku 1974. Rovna
ko ako P-15, mal pracovať v súčinnosti 
s protilietadlovým raketovým systémom 
zem-vzduch S-125 Neva. Do PVO ČSĽA 
bol systém zaradený v prvej polovici 80. ro
kov. Modernizovaný rádiolokátor P-19 je stále 
v službe viacerých štátov. Výnimoč
nosť konštrukcie dosvedčuje fakt, 
že po technickej úprave RL dokáže 
systém zachytiť niektoré lie
tadlá s technológiou „Stealth“.
Rádiolokátor P-19 sa skladá 
z dvoch vozidiel typu ŽÍL-131.
Jedná sa o anténně a prístrojové 
skriňové vozidlo. Rádiolokátor 
pracuje v decimetrovom vlno-
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vom prekríženia elektrických a magnetických polí. 
Tak vysielací systém vyrába výkonné impulzy, ktoré 
sú vyžarované do priestoru podľa požiadaviek ur
čenej charakteristiky. Identifikácia cieľov prebieha 
na báze rádiolokačného odpovedača. Maximálna 
vzdialenosť zistenia vzdušného cieľa s odrážanou 
plochou na úrovni stíhacieho lietadla je 140 km vo 
výške 1 000 m, 33 km vo výške 100 m. S klesajúcou 
nadmorskou výškou letovej hladiny vzdušného cieľa 
klesá dosah rádiolokátora. Vrchná hranica zistenia 
objektov sa pohybuje v rozmedzí 3-6 km v závis
losti od veľkosti odrazovej plochy daného cieľa. 
Anténa je montovaná na podvozku vozidla ZIL-131 
E s plošinovou zadnou časťou. Skladá sa z dvoch 
žiaričov, takzvaných zrkadiel a systému otáčania - 
pohonu, ktorý zabezpečuje 360-stupňovú rotáciu. 
Odrazová plocha antény má tvar prehnutej elipsy. 
Celkovo je anténa veľmi podobná so staršou verziou 
rádiolokátora P-15. Za anténou sa nachádza dvojica 
elektrocentrál AB-16-T/230P-PM1 kapotovaných 
v štvorcových búdkach, nad ktorými je uložená 
manipulačná ochodza. Tá slúži ako rám, ktorý drží 
zloženú anténu počas presunu vozidla. Synchrónne

generátory GSV-16-M1 sú poháňané benzínovými 
motormi typu GAZ-322. Výkon EkC je 16kW, na
pätie 230V, frekvencia 400Hz.
V zbierke č. XIII - Automobilová technika sa na
chádza anténně, ako aj prístrojové vozidlo ZIL-131 
zo systému P-19 Dunaj. V expozícii VHM v Piešťa
noch je vystavený anténny ZIL-131 E, rok výroby 
1988. Jedná sa o relatívne modernú techniku, kto
rá sa v ešte v druhej polovici 90. rokov 20. storočia 
využívala ako učebný model Vojenskej akadémie 
v Liptovskom Mikuláši. Pôvodne bola „devätnást
ka“ zaradená v júni 1989 vo VÚ 8189 Olomouc. 
Vozidlu bolo priradené kmeňové číslo: 386-50-53. 
Po rozdelení federácie bol presunutý na územie SR 
a zaradený do stavu VÚ 1480, posádka Liptovský Mi
kuláš.
V roku 2007 Akadémia ozbrojených síl vozidlo vyra
dila a prenechala ako exponát Vojenskému historic
kému ústavu - VHM Piešťany, Mo Piešťany. Vozidlo 
bolo v priebehu roka 2013 zapožičané na výskumné 
účely firme TESLA Pardubice. V Tesle bolo vykona
né základné ošetrenie a obnovenie náteru vozidla.

J. Váry

UAZ-452 FP ZO ZVUKOMERNÉHO 
DELOSTRELECKÉHO KOMPLEXU 1B19M
Malý terénny nákladný automobil UAZ-452 PP bol 
súčasťou zvukomerného delostreleckého komplexu 
1B19M. Jedná sa o pojazdný zvukomerný komplex, 
zabezpečujúci zisťovanie polohy pozemných de
lostreleckých prostriedkov na základe akustickej sto
py výstrelu. Zvukomerný prieskum bol jednou z hlav
ných súčastí delostreleckého pozemného prieskumu, 
vykonávaného batériami či čatami pomocou tzv. 
zvukomerných staníc. Kvalita a efektivita akustického 
prieskumu boli dané teplotou vzduchu, smerom vetra 
v závislosti od nadmorskej výšky a členitosti terénu. 
Hlavnou výhodou bola nezávislosť na podmienkach 
viditeľnosti, čo umožňovalo riešiť prieskumné úlohy 
v noci, hmle alebo pri zadymení. Zvukomerný mo
bilný komplex pozostával z dvoch vozidiel GAZ-66K 
(centrálne stanoviště) a siedmich strojov UAZ-452 
(tri zvukomerné stanovištia s tromi topografickými

vozidlami verzie T2 a jedného UAZu-452 PP). Akus
tické načúvacie stanovištia úzko spolupracovali s to- 
pograficko-geodetickými jednotkami. Tie zabezpe
čovali určovanie súradníc - vzájomnú orientáciu pri 
rozvinutí.
Špeciálna nadstavba s označením PP: „post preven
cie - (пост предупреждения)“, predstavuje mobilnú 
stanicu skorého varovania. V evidencii sa tiež uvádza 
ako návestné vozidlo. Podľa predpisu ČSĽA: Dél-6-8 
z roku 1977 má návestné družstvo za úlohu neustálu 
pohotovosť, plnenie prieskumných úloh a zodpovedá 
za spúšťanie registračného prístroja podľa pokynov 
registračného stanovišťa. Medzi základné vybavenie 
tejto špeciálnej nadstavby patrila dvojica rádiostaníc: 
R-107M a KL-43 s príslušenstvom; 3,5 km dlhý spo
jovací kábel; orientačný periskop VOP a optika PAB- 
2A so statívom. Výsuvný panoramatický periskop
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VOP slúžil na sledovanie predného pe- 
rimetra vozidla. Optika má zámernú 
osnovu na ohniskovej doštičke.
Zorné pole pokrýva uhol 10°
25' s optickým priblížením 3,7x 
(väčšinou sa udáva ako štvor
násobné).
Podľa niektorých ruských 
zdrojov bola sovietska rá
diostanica KL-43 prechod
ným vývojovým mode
lom medzi verziami R-107 
a R-107M. Bolo ich vyrobe
ných len niekoľko sto kusov. Slúžila ako 
prijímač a zároveň ako vysielač, pričom 
bola schopná vysielať varovné signály.
Jej frekvenčný rozsah sa pohybuje v rozmedzí 57-61 
M Hz. Vysielací výkon je 2 W. Hmotnosť prístroja do
sahuje 21 kg.
Vozidlo s rokom výroby 1983 bolo do Vojenského 
múzea Piešťany prevedené v októbri 2007 z VÚ 5728 
Moldava nad Bodvou. Na prelome augusta - sep
tembra 2010 bol UAZ-452PP čiastočne reštaurovaný 
v rámci produkcie filmu režiséra Juraja Nvotu „EŠ-

teBák“ členmi Klubu priateľov VHM Piešťany. Au
tomobil bol prestriekaný do sovietskeho sfarbenia 
s „bielym inváznym pruhom“. V polovici roka 2014 
sa začali rozsiahlejšie práce na rekonštrukcii vozidla, 
ktoré bolo zaradené v roku 2016 do stálej expozície 
VHM Piešťany.

f. Váry

ŠABĽA PRE ČESKOSLOVENSKÚ ARMÁDU VZOR 84
Ak sa hovorí o šabli vzor 84, treba spomenúť jej pred
chádzajúcu verziu, klorá bola v čase svojho vzniku 
pod označením šabľa vzor 1952 navrhnutá ako po
bočná zbraň pre armádnych generálov. Rovnako ich 
nosili aj prezidenti republiky pri májových slávnost
ných prehliadkach. Veľmi krátko nosil šabľu v danom 
období aj prezident Antonín Zápotocký, ktorému sa 
v súvislosti s jej nosením udiala nepríjemná vec pred 
nastúpenými prehliadkovými jednotkami armády. 
Pri vystupovaní na schodíky tribúny sa voľne zavese
ná šabľa pohybujúca sa do strán, priplietla štátnikovi 
medzi nohy a najbližší hodnostári údajne stihli v po
slednej chvíli zabrániť jeho pádu.
Postupom času sa dostala šabľa do vojenských škôl, 
kde s ňou absolventi držali čestnú stráž pri bojovej 
zástave alebo nacvičovali slávnostné pochody pre 
májové prehliadky. Na verejnosti ju nosili dôstojníci

čestných jednotiek a Hradnej stráže, ktorí ju zároveň 
používali aj pri velení jednotke. Nedostatok počtu 
kompletných šablí sa prejavil v roku 1980. Preto boli 
dovezené z NDR tri dôstojnícke šable umiestnené 
v čiernych pošvách s úzkymi vydutými oblúkmi. Tie 
boli upravené podľa domácich potrieb nahradením 
plastického okrúhleho znaku NDR štátnym znakom 
ČSSR s pavézou. Skúšobne boli uvedené šable nosené 
na Pražskom hrade veliteľmi stráží. Udalosti predchá
dzali vzniku novšieho vzoru šable. Reakciou MNO 
na vzniknutú situáciu bola objednávka novej šable 
inšpirovaná pôvodným vzorom 1952, ale so štátnym 
znakom v pavéze. Spracovateľskú úlohu zákazky rie
šil podnik Škoda koncern Plzeň na základe vlastnej 
výkresovej dokumentácie. Nakolko pôvodný výrob
ca vzoru 52 Sandrik - Dolné Hámre nedodal Škodo
vým závodom technológiu výroby, nasledujúci vzor
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neobišli menšie zmeny. Celkovo bolo v rokoch 1984 
- 1986 vyrobených 350 kusov šablí, pričom 300 bolo 
určených pre služobné účely. Ďalších 50 kusov bolo 
vyčlenených ako dary MNO pri zvláštnych príleži

tostiach. Finančná hodnota
šable bez závesných remienkov a strapca bola vyčís
lená na 10 000 Kčs a jednotlivé diely boli vyrábané 
v nasledujúcich podnikoch: Čepeľ a pošva v Závode 
Turbíny, plastová rukoväť v závode Hutě modelárna 
a oblúk záštity v podniku Přesné lití Kdynské stro
jírny. Chrómovanie povrchu vykonal podnik Ama- 
ti Kraslice a finálne skladanie do celku prebiehalo 
v elektrotechnickom závode v meste Blovice. Po roz
delení Československa sa časť šablí dostala na Sloven
sko, kde boli postupne upravené. V oblúku záštity bol

pôvodný znak s levom v pavéze 
vybrúsený a nahradený slovenským 
štátnym znakom. Šabľu až v roku 1998 nahradila 
šabľa vzor 98, vychádzajúca z historického modelu 
československej šable vzor 24. Na fotografii sa nachá
dza dochovaný exemplár pôvodnej šable vzor 84, zo 
zbierky chladných zbraní Vojenského historického 
múzea v Piešťanoch, ktorý sa podarilo získať v roku 
2020.

T. Hanich

240-MM SAMOHYBNÍ MÍNOMET 2S4 TULPAN
240-mm ShM TUPLAN je delostrelecká, ľahko schopnosťou na ceste aj v teréne. Mínomet je určený 
pancierovaná zbraň, umiestnená na pásovom mo- na ničenie a umlčanie krytej i nekrytej živej sily, pa- 
difikovanom strojovom podvozku mínového ukla- lebných prostriedkov a bojovej techniky protivníka, 
dača GM3, vyznačujúca sa vysokou manévrovacou jeho veliteľských a pozorovacích stanovišť. Ďalej sa

používa na borenie a umlčanie poľných a stálych 
obranných stavieb, na vystrieľanie priechodov 
v mínových poliach a drôtených zátarasoch. 
Pohon mínometu zabezpečuje vpredu uložený 

12-valcový, vidlicový, vznětový, viacpalivový, 
kvapalinou chladený motor



typ V-59U s celkovým výkonom 382 kW. Pancie- 
rovanie minometu poskytuje osádke ochranu proti 
účinkom zbraní hromadného ničenia a proti stre
lám z ručných zbraní, črepinám granátov a mín. Sa
mohybný mínomet sa skladá z pásového podvozku 
a zbraňového systému, ktorý sa nachádza na zadnej 
vrchnej časti korby. Zbraňový systém tvorí 240-mm 
mínomet 2B8 (M-240) s hladkou hlavňou, automa
tické nabíjacie zariadenie a 7,62-mm tankový gu
ľomet PKT. Pri streľbe sa používa trhavá mína 53- 
F-864 s hmotnosťou 132 kg a trhavá ďalekonosná 
mína 53-F-864 s hmotnosťou 134 kg. V bubnovom 
zásobníku mínometu je uložených 20 mín. Mini
málny dostrel je 800 m, maximálny dostrel 9 650 m, 
v prípade reaktívnej munície až 18 000 m.
Posádka mínometu bola päťčlenná. Bojová hmot
nosť vozidla je 27 500 kg, dĺžka 8 m a šírka 3,3 m. 
Pri maximálnom uhle elevácie hlavne mínometu je 
výška 5,6 m.

Do výzbroje ČSĽA bol mínomet zavedený 
v roku 1983. Dovedna bolo v rokoch 1984 až 1985 
zakúpených z bývalého Sovietskeho zväzu osem mí
nometov 2S4 TULPAN, ktoré hneď po zavedení tvo
rili výzbroj 17. delostreleckého oddielu veľkej mo
hutnosti v Žamberku. Z výzbroje Československej 
armády boli vyradené v roku 1991. V januári 1993 
prevzala dva mínomety 2S4 TULPAN na študij
né a múzejné účely Armáda SR. Jeden sa nachádza 
v zbierkach VHM Piešťany, druhý kus je vo VTSÚ 
Záhorie.
Vystavený 240-mm samohybný mínomet 2S4 TUL
PAN vojenskej poznávacej značky 846 58 34, bol 
prijatý do zbierok VHM Piešťany v roku 1996. Pred
chádzajúcim vlastníkom bol VÚ 5728 Moldava nad 
Bodvou. Vyrobený bol v roku 1984 a do služby bol 
zaradený dňa 30. októbra 1987 u VÚ 3607 Žamberk.

M. Miklan

STREDNÝ terénny
Vozidlo STA DEVÍN je trojnápravový stredný náklad
ný, terénny automobil 6x6 so stálym pohonom zad
ných dvoch náprav. Bol vyvíjaný ako nástupca starnú
cich nákladných vozidiel PRAGA V3S. Zadanie bolo 
špecifikované uznesením Predsedníctva vlády ČSSR 
začiatkom 80. rokov 20. storočia. Projekt sa mal zame
rať rovnako na vojenskú, ale aj civilnú verziu moder
nizujúc národné hospodárstvo. Rátalo sa s využitím 
nadväznosti výrobnej základne vozidiel produkova
ných československým automobilovým priemyslom 
a použitia dielov PRAGY V3S. Prvá štúdia vznikla 
12. novembra 1981 v Avii Praha pod označením 
STNA. Finálne riešenie projektu však podľa rozhod
nutia vlády spracovali Bratislavské automobilové závo
dy v spolupráci so subdodávateľmi. Prvé dva prototypy 
boli dokončené 28. decembra 1984. Dovedna bolo vy
robených 15 prototypov. V prvej fáze skúšok boli tes
tované vojenské prototypy v konfigurácií 4 x 4 a 6 x 6 
(označovaný STA), v civilnej valník 4x2 (označovaný 
SNA - ako stredný nákladný automobil).
Podvozok vozidla tvorí obdĺžnikový rám a pevné 
nápravy s odpružením. Koncepcia náprav je prebra

tá z vozidla PRAGA V3S, nápravy sú však zosilnené 
- prispôsobené na prenos vyššieho krútiaceho mo
mentu. Hnacia sústava disponuje nápravovými dife
renciálmi a medzinápravovým diferenciálom (zadné 
dve nápravy). Uzávierka je ovládaná elektropneuma
ticky. Pevné nápravy sú odpružené parabolickými 
listovými pružinami. Všetky nápravy sú okrem lis
tových pružín vybavené hydraulickými tlmičmi. Vo
jenská verzia mala prednú nápravu hnaciu s možnos
ťou vypnutia pohonu. Na prototypoch sa používali 
pri testoch pneumatiky značky Barum - Chemlon. 
Široko-prpfilové pneumatiky s rozmermi 13/80-R20 
dovoľovali oproti PRAGE V3S vyššiu nosnosť. Vo
zidlá mohli byť vybavené predným navijakom s ťaž
nou silou 60kN.
Pohon vozidla bol riešený šesťvalcovými radovými 
motormi ZETOR traktorov unifikovanej řady (UŘ) 
IV - tzv. Krystal, z produkcie ZŤS Martin. Konkrétna 
motorizácia sa líšila v závislosti od toho, či išlo o ci
vilné alebo vojenské verzie 4 x 4 / 6 x 6. Vojenská ver
zia mala motor typu 8065 (podľa značenia na bloku 
motora). Jednalo sa o viacpalivový preplňovaný vzne-
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tový motor s priamym vstrekom a ventilo
vým rozvodom OHV. Vozidlo disponovalo 
10 rýchlostnými stupňami vpred a dvomi 
vzad. Okrem spiatočky a „jednotky“ 
majú všetky rýchlostné stupne zaistenú 
synchronizáciu. Prídavná prevo
dovka je dvojstupňová. Zabezpe

čuje pohon pomocného čerpadla a navijaka. Obe 
redukcie (terénna i cestná) sa radia elektropneuma
ticky.
Konštrukcia automobilu bola v porovnaní s PV3S 
v každom ohľade pokroková a určite mohla byť pre 
armádu a národné hospodárstvo prínosom. Po sied
mich rokoch vývoja bol návrh vozidiel STA a SNA 
Devín pripravený na sériovú výrobu. V júni 1989 
predsedníctvo vlády rozhodlo o odložení sériovej 
produkcie do doby, kým vláda nerozhodne o defini
tívnom programe výroby štátneho podniku BAZ Bra
tislava. V novembri prišla Nežná revolúcia a koncom 
roku 1992 rozpad Československa. Bratislavské au
tomobilové závody nemali dostatok kapitálu na roz
behnutie výroby a tým celý projekt skončil. Namiesto 
Devína sa koncom 80. rokov 20. storočia v Bratislave

vyrábala modernizovaná PRAGA V3S М2.
V expozícii VHÚ - VHM Piešťany sa nachádza 
zreštaurovaný 4. prototyp STA Devín 6x6. Vozidlo 
bolo získané v roku 1996 na základe bezodplatného 
prevodu majetku štátu z VÚ 2155 Nitra. Exponát 
bol dlhé roky odstavený v depozitáři VHM Trenčín, 
neskôr bol prevezený do Piešťan. V roku 2018 bolo 
vozidlo vypožičané občianskemu združeniu KVH 
Laugaricio za účelom reštauračných prác. V septem
bri 2018 bolo vozidlo predstavené návštevníkom Dňa 
ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi 
vo VHM Piešťany.

J. Váry

203-MM SAMOHYBNÍ KANÓN 2S7 PEON
203-mm ShK PION je sovietsky samohybný, de
lostrelecký, pancierovaný zbraňový systém s vysokou 
manévrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne. Sa
mohybný kanón 2S7 PION bol určený na ničenie tak
tických prostriedkov jadrového napadnutia protivní
ka, na ničenie a umlčanie jeho delostreleckých a ra- 
ketometných batérií, prostriedkov PVO a REB, ako 
aj veliteľských stanovišť, živej sily a bojovej techniky 
v priestoroch sústreďovania. Ďalej bol určený na bo
renie a ničenie poľných a stálych obranných stavieb.

Samohybný kanón sa skladá z pásového podvozka 
a zbraňového systému, ktorý sa nachádza na vrchnej 
časti korby. Pohon vozidla zabezpečuje 12-valcový 
vidlicový vznětový motor V-46-1 s výkonom 573 kW. 
Pancierovanie poskytuje obsluhe ochranu proti účin
kom zbraní hromadného ničenia a proti strelám 
z ručných zbraní, črepinám granátov a mín. 
Zbraňový systém tvorí 203,2-mm kanón 2A44 s dráž
kovanou hlavňou. Na nabíjanie je použité poloau
tomatické nabíjacie zariadenie. Pri streľbe sa pou-
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žívali trieštivo-trhavé náboje s plnou náplňou OFS 
s hmotnosťou 160 kg a trieštivo-trhavé náboje s pre
mennou náplňou OFS s hmotnosťou 140 kg. PION 
disponoval možnosťou použitia jadrovej munície, 
avšak do výzbroje Československej armády tento typ 
munície zavedený nebol. V závislosti od použitého 
typu munície bol maximálny dostrel 32 - 37,5 km 
s klasickou muníciou OF, 50 - 55-km s reaktívnou 
(ďalekonosnou) strelou a 30-km s jadrovou strelou. 
Vezená zásoba munície bola 4 kusy, ďalšou muníciou 
bol PION zásobovaný z muničného vozidla. V zadnej 
časti vozidla sa nachádza radlica, určená na ženijné 
práce, ale primárne na stabilizáciu podvozkovej časti 
počas střelby. Posádka vozidla bola 7-členná. Vozidlo

svojimi rozmermi 
patrilo k naj
väčším vo vý
zbroji ČSĽA 

- jeho hmotnosť je 
46 000 kg,v pochodovej po

lohe je dlhé 13 m, široké 3,4 m a vysoké
3 m.
Do výzbroje československej armády bol 203mm ShK 
PION zavedený v roku 1984. Dovedna bolo v Soviet
skom zväze zakúpených 12 kusov týchto kanónov. 
Zaradené boli v 17. delostreleckom oddiele velkej 
mohutnosti v Žamberku. Začiatkom roka 1993 pre
vzala Armáda SR do výzbroje 3 kusy ShK 2S7 PION. 
2 kusy 203-mm samohybného kanóna 2S7 PION sú 
súčasťou zbierkového fondu VHM Piešťany od roku 
1996, predchádzajúcim užívateľom bol VÚ 5728 
Moldava nad Bodvou. 1 kus sa nachádza vo VTSÚ 
Záhorie.

M. Miklan

PAMÄTNÉ ODZNAKY ŠTÍT '84
V rámci akvizičnej politiky VHM Piešťany sa múze
um pri svojej zberateľskej činnosti venuje vo zvýšenej 
miere aj vojenskej symbolike a faleristike. Zbierka XV 
- Rady, vyznamenania a medaily neobsahuje len štát
ne vyznamenania a medaily, ale zameriava sa na 
všetok materiál vojenského či polovojenského 
charakteru. V zbierke sa tak nachádzajú aj 
vojenské pamätné odznaky Štít 1984, 
ktoré múzeum nadobudlo kú
pou v roku 1998.
Tieto odznaky, ktoré zdo
bili uniformy takmer 
všetkých účast
níkov cvičenia, 
boli vyrobené 
vo viacerých fareb
ných kombináciách. Ich 
nosenie nepodliehalo žiadnemu pred
pisu, čo potvrdzujú aj rôzne dobové ^ 

dokumenty. Kým radoví vojaci ich

nosili na chlopni pravého náprsného vrecka, minister 
obrany, armádny generál Martin Dzúr mal odznak 
priamo na náprsnom vrecku, u iných vojenských 

predstaviteľov je možné vidieť připnuté odznaky 
aj na chlopni saka.

Spoločné cvičenia armád štátov Var
šavskej zmluvy boli prirodzenou 

súčasťou výcviku vojakov. Boli 
mimoriadne dôležité pri 

ďalšom upevňovaní 
bojovej priprave

nosti a sú
činnosti 
účastní- 

kov ozbroje
ných síl, preukazo

vali vysoký stupeň bo
jovej pohotovosti vojsk, spoľah
livosť bojovej techniky, vysokú 
organizačnú schopnosť veliteľov,



štábov, politických orgánov, straníckych a mládežníc
kych organizácií, ale aj vycvičenosť a bojové vlastnos
ti samotných vojenských jednotiek. Prvým takýmto 
cvičením bol Štít '72, ktoré sa uskutočnilo v roku 
1972 v ČSSR, po ňom nasledovali Štít '76 v Poľsku, 
Štít '79 a Štít '82 v Maďarsku. Vojenské cvičenie 
Štít '84, najväčšie vojenské cvičenie počas existen
cie ČSĽA vôbec, sa konalo pod patronátom ministra 
obrany ČSSR, armádneho generála Martina Dzú- 
ra, v dňoch 5. až 14. septembra 1984 vo vojenských 
priestoroch ČSSR počas zostrenej medzinárodnej 
politickej situácie. Manévrov sa zúčastnilo približne 
60 000 vojakov všetkých bratských armád štátov Var
šavskej zmluvy - Bulharskej ľudovej republiky, Ma
ďarskej ľudovej republiky, Poľskej ľudovej republiky, 
Rumunskej socialistickej republiky, Nemeckej demo
kratickej republiky, Sovietskeho zväzu a ČSSR. Cvi
čenie sa konalo pod heslom „Bojový zväzok armád 
štátov Varšavskej zmluvy - záruka obrany socializmu

a mieru“. Hlavnou myšlienkou bolo jednak zlepšenie 
bojového umenia, ale aj utuženia priateľstva a upev
nenie spoločnej obranyschopnosti socialistických 
zemí. Cieľom bolo aj preverenie pripravenosti vojsk, 
dolaďovala sa bojová činnosť armád i druhov vojsk, 
preverovala sa úroveň operačno-taktickej prípravy 
štábu, stupeň vycvičenosti vojakov a veliteľov a upev
ňovala sa i tesná internacionálna súčinnosť. Vlastné 
cvičenie preverilo aj činnosť ženistov, ktorí pripravo
vali terén, či technicko - organizačné zabezpečenie 
príjazdu jednotiek spojeneckých armád, spojené s ich 
presunom do výcvikových priestorov, zabezpečením 
ubytovania a stravy či kultúrneho vyžitia a športo
vých aktivít. Cvičenie bolo ukončené mítingom a vo
jenskou prehliadkou. Povestnou čerešničkou na torte 
bol hromadný vzlet 72 stíhačiek MiG-21 a MiG-23 
vojenského letectva ČSĽA v priebehu necelých 5 mi
nút z leteckej základne v Žatci.

V. Jurková

120-MM SAMOHYBNÝ MÍNOMET VZOR 85 PRAM-S
120-mm ShM vz. 85 PRAM-S je bojové, pásové, 
obojživelné, pancierované vozidlo na predĺženom 
podvozku bojového vozidla pechoty BVP - 1. Samo
hybný mínomet je určený na zvýšenie palebnej sily 
a ochrany primárne mechanizovaných jednotiek, 
pri vedení útočného alebo obranného boja, na niče
nie a umlčanie živej sily, na ničenie protitankových 
palebných prostriedkov a zoskupenej slabo obrne
nej bojovej techniky nepriamou palbou, vedenou 
hornou skupinou uhlov.
120-mm ShM vz. 85 bol 
- 1985 Konštruktou Tren 
čin na základe požiada 
viek FMNO

ČSSR. V roku 1982 boli vyrobené dva prototypy, 
ktoré následne prešli sériou náročných skúšok 
a testov, na základe ktorých došlo k modifikáciám 
finálnej podoby ShM. Do výzbroje ČSĽA bol mí
nomet zavedený v roku 1989. Finálnym výrobcom 
boli ZŤS, š.p. Dubnica, ktoré do konca roka 1990 
dovedna vyrobili 12 kusov.
Pohon vozidla zabezpečuje vpredu uložený, kva
palinou chladený,



šesťvalcový, štvordobý, vznětový motor UTD-20, 
s priamym vstrekovaním paliva, s objemom valcov 
15 900 cm’ a maximálnym výkonom 220 kW. Mo
torový a vodičský priestor zodpovedá priestorom 
OT-90/BVP-1.
Zbraňový systém ShM-120 tvorí 120mm mínomet, 
vybavený systémom automatického nabíjania. Mí
nomet ničí ciele na minimálnu vzdialenosť 504 m 
a maximálnu 8 036 m. Režim paľby zabezpečuje 18 
až 20 výstrelov za minútu, alebo 40 výstrelov za 5 
minút a 70 - 80 výstrelov za hodinu. Pomocnú vý
zbroj tvorí 12,7-mm protilietadlový guľomet NSV 
lafetovaný v zadnej časti vozidla, protitankový rake
tový komplet 9K113 Konkurz a osobné zbrane ob
sluhy. Ďalšiu výbavu ShM-120 tvorí zariadenie na

OD MÍMOV ACIA SÚPRAVA J"
V zbierkach Vojenského historického v Piešťanoch sa 
nachádza aj zaujímavá pomôcka zaradená do zbierky 
„Ženijný materiál“ - Odmínovacia súprava s názvom 
„O“. Ženijné vojsko nielen v minulosti disponovalo 
množstvom techniky, ktorá bola zaujímavá pre svoj 
výkon, silu či dômyselnosť. Príslušníci ženijného 
vojska by si veľmi ťažko poradili bez jednoduchých 
pomôcok a zariadení, ktoré im umožňovali bezpečný 
a efektívny postup pri plnení náročných úloh vyko
návaných ženijnými jednotkami. Takouto pomôc
kou je i súprava na odmínovanie. Bola umiestnená 
v drevenej debni, v ktorej sa nachádzali tri plastové 
brašny zelenej farby obsahujúce všetko potrebné pre 
jednotlivca k súčinnosti s celou jednotkou pri odmí- 
novacích prácach. Ženijné jednotky poverené práca
mi s cieľom odmínovania určeného priestoru postu
pujú na základe ženijného prieskumu. Vykonávajú 
ho malé ženijné prieskumné jednotky, ktorých úlo
hou je zistiť stav komunikácii, vodných tokov, brehov 
riek, ale i ostatných priestorov určených pre bezpeč
ný pohyb vojsk a mechanizmov. Bezpečnosť v tomto 
zmysle spočívala v eliminácii nebezpečenstva vyplý
vajúceho z výskytu protitankových, protipechotných 
alebo zmiešaných mínových polí. Výbušné zátarasy 
svojím účinkom dokážu spôsobiť škodu na automo
bilovej, pásovej technike a nehovoriac o účinku proti-

ochranu osádky proti účinkom zbraní hromadného 
ničenia, protipožiarne zariacienie a tepelné naftové 
zadymovacie zariadenie.
Posádka ShM-120 bola štvorčlenná v zložení veliteľ, 
vodič, mierič a nabíjač. Bojová hmotnosť vozidla je 
15 970 kg, dĺžka 7,5 m a šírka 3 m. Maximálna výška 
pri elevácii 80 stupňov je 3,4 m.
Vystavený 120-mm samohybný mínomet vzor 
85 PRAM-S vojenskej poznávacej značky 905 69 49 
sa stal súčasťou zbierkového fondu VHM Piešťany 
v roku 2018. Predchádzajúcim užívateľom bol Vo
jenský technický skúšobný ústav Záhorie.

M. Miklatí

pěchotných mín na živú silu. Každé ženijné družstvo 
disponuje jednou odmínovacou súpravou, ktorej ob
sahom je výstroj s celým celým radom pomôcok. Slú
žia k samotnému prieskumu terénu orientovaného 
na výskyt mín protitankových, protipechotných, ako 
i rôznych diverzných výbušných nástrah zhotovených 
zo štandardného náloživa, kovových komponentov 
spôsobujúcich maximálnu škodu na živej sile. Súpra
vu je možné využiť nielen na samotný prieskum, ale 
na jeho základe aj na vytýčenie priechodu v mínovom 
poli, na vyzdvihnutie samotných mín a ich zneškod
nenie. V prípade prieskumu vydal veliteľ ženijnej 
jednotky rozkaz k prieskumu. Obsahoval smer postu
pu, hlavný orientačný bod, pomocné orientačné body 
a azimut. Ženisti sa pomocou súpravy zabezpečili vy
tyčovacími páskami, ktoré ohraničili okraje preskú
maného pásma mínového poľa. Výskyt každej míny 
bol zistený mínovým bodcom, ktorý je súčasťou od- 
mínovacej súpravy. Zároveň sa poloha jednotlivých 
mín označila vlajkami a priestor s označenými okra
mi, ktorý vytýčili príslušníci ženijného prieskumu 
bol tak pripravený na deaktiváciu mín. Tá sa usku
točnila zničením, spôsobom výbuchu jednotlivých 
mín alebo ich deadjustáciou a bezpečným zdvihnu
tím z maskovacieho lôžka. Samotnú likvidáciu mí
nového poľa opäť vykonáva malá ženijná jednotka za
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pomoci odmínovacej súpravy, a to 
na základe obdŕžanej správy od že
nijného prieskumu. Ženisti boli 
vystrojení vyťahovacími kotvami 
zo súčasti súpravy. V priesto
re vytýčenom prieskumom 
tak každú jednu mínu vy
bavili touto kotvou, ku kto
rej bolo pripevnené oceľové 
lanko s dĺžkou 100 m. Po 
doplazení sa do východzie- 
ho postavenia sa pomocou 
lanka a kotvy mína z lôžka 
zdvihla. Okrem jej zdvihnu
tia sa ženisti zároveň uistili, či 
mína nebola poistená proti zdvi
hu pomocnou náložou. Ak ženijný prieskum alebo 
samotné zneškodnenie mínového poľa uskutočňova
lo ženijné družstvo v priamom dotyku s protivníkom, 
vykonávalo sa plazením spravidla v noci alebo za zní
ženej viditeľnosti. Samotná súprava obsahuje množ
stvo komponentov potrebných pre odmínovacie 
a prieskumné práce, drevená debna obsahuje vytyčo- 
vacie pásky, vlajky a ženijnú sekeru. V plastových ze
lených brašnách, ktoré sú v súprave tri, sa nachádzajú

prostriedky pod
robného ženijného prieskumu ako meracie pásmo, 
buzola, zdvihové kotvy, nôž, nožnice na ostnatý drôt 
a celý rad prípravkov určených k prieskumu i samot
nému zneškodňovaniu mín. Odmínovacia súprava 
bola v minulosti neoddeliteľnou súčasťou ženijných 
jednotiek a v súčasnosti je nahradená modernejšími 
prostriedkami pre prieskum a likvidáciu mínového 
náloživa.

R. Hattala

VYHODNOCOVACÍ PRÍSTROJ VDK-70 
A DIAGNOSTICKY DOŽI METER DK-70
Ionizujúce žiarenie má ako bojová zbraň jednu od
lišnosť od chemických zbraní - relatívnu nemožnosť 
ochrany pred ním. Proti chemickým zbraniam je 
možné sa chrániť maskami a oblekmi a to až do účin
nosti 100%. Ionizujúce žiarenia, najmä však lúče y, 
majú schopnosť prenikať rôznymi materiálmi, z kto
rých niektoré síce pohlcujú toto žiarenie, avšak iba 
čiastočne. V každom prípade osoby, akokoľvek chrá
nené pred žiarením, jeho určitú dávku absorbujú a na 
meranie objemu tejto dávky slúžia dozimetre a ich 
vyhodnocovacie zariadenia.
Diagnostický dozimeter DK-70 a vyhodnocovací 
prístroj VDK-70 boli vyvinuté ako náhrada za star
šie systémy SKOJ-58 a DK-62 s VDK-62. Nový typ 
dozimetra mal oproti starším typom menšie rozmery,

väčší rozsah záznamu 0 až 1500 R („róntgen“) oproti 
0 až 800 R pri DK-62 a možnosť odmerať dávku už 
od 1 R oproti 20 R. Dávka žiarenia je zaznamenávaná 
formou zmeny fotovodivosti kryštálu NaCl vplyvom 
ionizujúceho žiarenia. Ďalším vylepšením oproti 
predchádzajúcemu typu bolo celkové zmenšenie do
zimetra a znemožnenie otvorenia bez špeciálneho 
nástroja. Bezdôvodné otvorenie dozimetra je nežia
duce z dôvodu skreslenia až vymazania zaznamena
nej dávky vplyvom svetla. Dozimeter DK-70 sa skla
dá z dvojdielneho čierneho bakelitového obalu spo
jeného závitom a utesneného gumičkou. V spodnej 
časti obalu je molitanová vložka na vymedzenie de
tektora s ochranným prstencom. Samotný detektor je 
tvorený dvojicou elektród, privádzajúcich prúd a zá-
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VOK 70roveň tvoriacich ener 
getický filter, a kryš
tálom NaCl, ktorý je 
s elektródami za
liaty v plaste. Do- 
zimeter sa otvára 
špeciálnym kľúčom 
a prípravkom na 

'pravej strane prístroja 
VDK-70.
Vyhodnocovací prístroj 
VDK-70 slúži na vyhod
notenie dávky zazna
menanej doži metrom 
DK-70. Prístroj je 
zabudovaný v ko
vovej skrinke s ko
vovým krytom
chrániacim predný panel. Napájanie 
je zabezpečené buď striedavým napätím 220 V ale
bo jednosmerným napätím 12 alebo 24 V. Na pred
nom paneli béžovej farby sa nachádza zľava hlavný 
vypínač, konektor na prívodný kábel, uzemňovacia 
svorka, žiarovka signalizácie napájania, tlačidlo a na
stavovacie potenciometre elektrickej nuly a vysoké
ho napätia, analógový merací prístroj, červená, biela 
a zelená signalizačná žiarovka zobrazovaných rozsa
hov, signalizačná žiarovka a tlačidlo radovania zo
brazenej dávky a zariadenie pre vkladanie dozimetra. 
Prístroj je nutné pred použitím manuálne nastaviť 
a ponechať stabilizovať 20 minút. Pre overenie funk
cie a správnosti odčítania dávky slúžia dva dozimetre 
s červenou značkou, ktoré majú umelo zaznamenanú 
presnú dávku ožiarenia zapísanú v záznamníku prí
stroja, Do prístroja sa vkladá iba detektor, z ktorého 
je po vložení samočinne stiahnutý ochranný prste
nec. Nasleduje pripojenie elektród a osvetlenie dozi
metra výbojkou. Po vyhodnotení svetelného impulzu 
je elektrický signál vedený cez pamäťové jednotky,

ktoré zvolia najbližší merací rozsah, rozsvietia prís
lušnú žiarovku na prednom paneli a zobrazia name
ranú hodnotu na meracom prístroji. Tým je zabezpe
čené objektívne vyhodnotenie dozimetra bez vplyvu 
obsluhy. Vyhodnotenie starších typov dozimetrov 
totiž prebiehalo porovnávaním farebného etalónu so 
zafarbením kryštálu v dozimetri.
Súprava vyhodnocovacieho prístroja VDK-70 je ulo
žená v drevenej prepravnej debni lakovanej farbou 
khaki, ktorá sa prenáša za kožené držadlo na veku 
debny. V debni je uložený samotný prístroj, napá- 
jacie káble, špeciálny kľúč, dva kontrolné dozimet
re, skrutkovač, štetec, záznamník súpravy a návod 
na použitie. Dozimetre sú skladované po 10 kusov 
v kartónových škatulkách, ktoré sú označené papie
rovým štítkom s nápisom: DK-70, KUSÚ: 10, SÉRIE 
č. EJ 7690 7699.
Vybraný prístroj a dozimeter bol do zbierok VHM 
Piešťany nadobudnutý v roku 1996 prevodom od VÚ 
1039 Čereňany.

/. Kopecký

BOJOVÉ PRIESKUMNÉ VOZIDLO SVATAVA
Bojové prieskumné vozidlo SVATAVA (BPsV SVATA
VA) je špeciálne vozidlo na podvozku bojového vo
zidla pechoty BVP-1. Vyznačuje sa schopnosťou plav

by na vode, vysokou priechodnosťou a manévrovacou 
schopnosťou na ceste aj v teréne. BPsV SVATAVA je 
bojový, prieskumný prostriedok, umožňujúci vedenie
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samo
statného 
taktického 
prieskumu ale
bo bojovej činnosti 
v tyle protivníka.
Hlavný zbraňový systém 
BPsV je identický s vozidlom 
BVP-1. Na rozdiel od BVP-1 je veža 
BPsV v zadnej časti doplnená o 6 kusov 
vrhačov dymových granátov 902S kalibru 81 mm. 
Hlavný zbraňový systém dopĺňajú zbrane posádky. 
Na rozdiel od BVP-1 je posádka BPsV iba 6-členná. 
Bojová hmotnosť vozidla je 13 800 kg, dĺžka 6,7 m, 
šírka 3,1 m a výška 2 m.
Pre plnenie úloh taktického prieskumu je vozidlo 
vybavené rozšíreným spojovacím uzlom (R-130M-T, 
R-012, RF-10), kvantovým diaľkomerom DAK-2, 
rádiolokátorom PSNR-5, rádiolokačným pátračom 
MRP-4, navigačným zariadením TNA-3, detektorom 
laserového ožiarenia SDIO a prostriedkami chemic
kého prieskumu. Ďalšiu výbavu BPsV SVATAVA tvorí 
zariadenie na ochranu osádky proti účinkom zbraní 
hromadného ničenia, protipožiarne zariadenie a te
pelné naftové zadymovacie zariadenie. Významnou 
časťou výbavy vozidla je nezávislý pomocný zdroj 
elektrickej energie s výkonom lkW.
Potreba vývoja nového bojového prieskumného vo
zidla vzišla s nedostatočných parametrov dovtedy 
používaných vozidiel OT-65. Vývoj nového bojové
ho prieskumného vozidla prebiehal od roku 1983 do 
roku 1987 v Konštrukte Trenčín. Prototyp bol posta
vený v roku 1985 prestavbou BVP-1K. Na jeho prípra

ve sa spolupo- 
dieľali viacerí dodávatelia, 

napr. systém SDIO a laserový diaľko- 
mer zabezpečoval VÚ 060 Praha, komplet ve

liteľskej vežičky zo zástavbou laserového dialkomeru 
zase VÚ 010/02 Doksy. Po sérii vojskových skúšok 
v priebehu roku 1985 bolo BPsV SVATAVA zavedené 
v roku 1987 do výzbroje ČSĽA. Finálnym výrobcom 
bol ZŤS, n. p. v Detve. V rokoch 1988 až 1990 bolo 
spolu vyrobených 200 kusov. Okrem Československej 
armády sa medzi užívateľov zaradilo aj Poľsko, ktoré 
zakúpilo spolu 16 kusov BPsV SVATAVA a zaviedlo 
ich do výzbroje pod označením BWP-1S /Bojowy 
wóz rozpoznawczy-1/. V januári 1993 v rámci delenia 
bývalej Československej armády prevzala stanovený 
počet BPsV SVATAVA do výzbroje i Armáda SR. 
Bojové prieskumné vozidlo SVATAVA vojenskej po
znávacej značky 894-41-24, bolo vyrobené v októbri 
roku 1989. Do zbierkového fondu VHM Piešťany 
bolo zaradené v roku 2004. Posledným užívateľom 
bol VÚ 5574 Mokraď. Od svojho dodania do ČSĽA 
až po zaradenie do zbierkového fondu VHM Piešťa
ny postupne prešlo toto vozidlo vojenským útvarom 
v Janoviciach nad Úhlavou, s ktorým bolo neskôr re- 
dislokované do Prachatic. Po rozdelení Českosloven
skej armády v roku 1993 vozidlo prevzal prieskumný 
prápor v Bardejove. Po jeho zrušení bolo presunuté 
do VÚ 5574 Mokraď.

M. Miklati

DOZIMETRICKÝ PRÍSTROJ DP-86
Obdobie studenej vojny sa nieslo v znamení neustálej 
hrozby použitia jadrových zbraní, ktorých použitie 
znamenalo okamžité zničenie okolitých predmetov

a živej sily teplom, tlakom, ale najmä ionizujúcim 
žiarením vo forme a, P a y lúčov. Vzhľadom na to, 
že jadrová náplň sa pri výbuchu zmení na milióny



drobných častíc, ktoré zostávajú aktívne 
niekoľko hodín až rokov a ktoré zamoru
jú terén, osoby, vozidlá a iné predmety, 
je nutné neustále vyhľadávať miesta za
morenia, prípadne odhaľovať zamorenie 
na povrchu rôznych osôb a predmetov, 
ktoré takýmto zamoreným terénom prešli.
Práve na tieto účely bol vyvinutý prístroj 
DP-86 ako pokračovateľ rady úspešných 
československých prístrojov ako radio
meter beta gama RBG-58, róntgenome- 
ter R-58, indikátor beta gama IBG-58, 
radiometer RBG-T-62 alebo prístro
jov pre potreby Civilnej obrany a to 
DC-3A-72 alebo DC-3B-72.
Prístroj DP-86 bol vyvinutý v druhej po
lovici 80. rokov 20. storočia podni
kom Závody rozvoje uránového 
průmyslu (ZRUP) ako náhrada za 
prístroj IT-65. Do Československej 
ľudovej armády bol zavedený v roku 
1987.
Oproti predchodcovi bola síce celá súprava ťaž
šia, najmä kvôli výrobe prístrojovej skrinky zo zlia
tiny hliníku, avšak prístroj mal niekoľko dôležitých 
inovácií, z ktorých najdôležitejšie boli automatická 
signalizácia vopred nastavených hodnôt radiácie, au
tomatické započítanie koeficientu zoslabenia žiarenia 
prieskumným vozidlom, signalizáciu nízkeho napätia 
zdrojov, odčítanie nameraných hodnôt na digitálnom 
zobrazovači a použitie súčiastok vyrobených v kra
jinách Varšavskej zmluvy (IT-65 napríklad používal 
nízkoúrovňovú sondu značky Phillips pozn.). Ďal
šou podstatnou inováciou skrytou v útrobách prí
stroja bolo „elektrické zapojení využívající číslicových 
integrovaných obvodů CMOS, operačních zesilovačů 
a diskrétních polovodičových prvků". Znamená to po
užitie tzv. mikroprocesorov a iných polovodičových 
súčiastok a absenciu elektrónok, čím sa zjednodušilo 
a zefektívnilo napájanie prístroja, ktorému postačo
vali 4 články typu AA na dobu práce 25 hodín alebo 
palubná sieť vozidla o napätí 12 V alebo 24 V. Novin
kou bolo použitie novej medzinárodnej jednotky pre 
úroveň radiácie gama a to Gy.h 1 (grejov za hodinu) 
a mGy.h 1 pre hodnotu rádioaktívneho zamorenia po
vrchu osôb, techniky, terénu, potravín a vody.

Prístrojom je možné merať úroveň pay žiarenia 
v teréne a taktiež stupeň rádioaktívneho zamorenia 
rôznych povrchov. Pri meraní úrovne zamorenia 
povrchu osôb, techniky alebo potravín sa oddeľu
je sonda od samotného prístroja, navlieka sa na ňu 
gumený návlek pre ochranu pred zamorením a za 
pomoci predlžovacieho kábla je možné ju priblížiť 
k meraným predmetom. Pre meranie úrovne radi
ácie na nedostupných alebo rozsiahlejších miestach 
a predmetoch slúži predlžovacia tyč uložená v braš
ne. Obsluha môže sledovať úroveň radiácie sluchom 
za použitia malého slúchadla. Funkčnosť prístroja sa 
overuje meraním kontrolného žiariča vyklopeného 
oproti okienku na sonde.
Súprava vybraného prístroja sa skladá z brašne, 
záznamníka, návodu na obsluhu, napájacieho kábla, 
slúchadla, predlžovacej tyče, predlžovacieho kábla 
sondy a samotného prístroja. K prístroju chýbajú gu- 
menné návleky. Samotný prístroj vykazuje známky 
používania, a to rôzne drobné odery na povrchu. 
Vybraný prístroj bol do zbierok VHM Piešťany nado
budnutý v roku 2007 prevodom z Akadémie ozbroje
ných síl generála Milana Rastislava Štefánika.

J. Kopecký
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POJAZDNÉ HLÁSNE ZARIADENIE BÚRKA III
BÚRKA III je pancierované, pásové, obojživelné vo
zidlo na podvozku bojového vozidla pechoty BVP-1, 
ktoré je vyzbrojené lafetovaným 7,62 mm guľome
tom PKT. Hlavným systémom Búrky III je zvuková 
aparatúra tvorená sústavou reproduktorov, blokom 
zosilňovačov, riadiacim blokom a otočným nosičom 
so zdvíhacím mechanizmom. Uvedené vybavenie 
umožňovalo ozvučovanie terénu do vzdialenosti 
8 km. Vozidlo BÚRKA III bolo určené pre orgány 
špeciálnej propagandy, na zvukové maskovanie a 
simuláciu bojovej činnosti. Okrem toho je určené 
na operatívne informovanie vojenských jednotiek 
a civilného obyvateľstva o aktuálnej situácií. Posád
ka vozidla bola 5-členná, kde boli okrem bežných 
vojenských funkcií veliteľ, vodič a strelec zaradení 
aj redaktor a zvukový technik. Bojová hmotnosť vo
zidla bola 13 236 kg, dĺžka vozidla 6 735 cm a šír
ka 2 940 cm. Výška vozidla závisela od toho, v akej 
polohe sa nachádzal reproduktor - v prepravnej 
polohe bola výška len 1 930 cm, avšak pri vysunutí 
reproduktora narástla až na 4 800 cm. Výkon zvu
kovej aparatúry bol 5 000 W.
Začiatkom apríla v roku 1981 predložilo Federálne 
Ministerstvo národnej obrany ČSSR (FMNO) Mi
nisterstvu všeobecného strojá
renstva ČSSR požiadavku na 
vývoj pojazdného hlásneho 
zariadenia ďalekého dosa
hu stavaného na báze 
vozidla BVP-1, 
ktoré svojím

audiovybavením malo umožňovať diaľkové ozvu
čovanie terénu na vzdialenosť 8 až 10 km. Po po
rade zástupcov oboch ministerstiev bola úloha pri
delená Výskumno-vývojovému ústavu ZŤS Martin. 
Technicko-ekonomická časť rozboru bola vypraco
vaná do septembra 1981, a tá bola následne prero
kovaná začiatkom októbra roku 1981 na FMNO. 
Predbežný projekt bol vypracovaný začiatkom júna 
1983 a v auguste 1983 ho schválila oponentská rada 
FMNO. Konečný projekt bol vypracovaný v zmysle 
záverov z rokovania rady vo výskumno-vývojovom 
ústave ZŤS a schválený bol oponentskou radou v ja
nuári 1984. Na vývoji a výrobe prototypu úzko spo
lupracovali Výskumno-vývojový ústav ZŤS Martin 
a Opravárenský závod 064 v Hradci Králové. OP 
064 riešil v spolupráci s Teslou Praha a Valašské 
Meziříčí zosilňovaciu a modulačnú časť. Na jar roku 
1985 vývoj skončil výrobou jedného prototypu, 
označeného ako BÚRKA III, vo Výskumno-vývo- 
jovom ústave ZŤS Martin. Podnikové skúšky boli 
vykonané v júni 1985 v priestore tankovej strelni
ce Sučany za účasti zástupcov Tankovej a automo
bilovej správy, Správy bojovej prípravy a Hlavnej 
politickej správy Československej ľudovej armády. 
Počas uvedených skúšok došlo k niekoľkým úpra
vám a rekonštrukciám, keďže agregáty ústrojenstva 
zdvíhania, otáčania a zaisťovania reproduktorovej 
sústavy neboli laboratórne odskúšané pred pod
nikovými skúškami. Toto však nebránilo vozidlu 
uspieť pri skúškach. Nasledovalo odstránenie čias

točných chýb konštrukcie a začiatkom 
júna 1985 bol prototyp odovzdaný na
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vykonanie kontrolných skúšok do Výskumného 
a skúšobného strediska vo Vyškove na Morave. Aj 
napriek opakovanému výskytu porúch otočno-zd- 
víhacieho mechanizmu vozidlo počas skúšok splni
lo všetky takticko-technické požiadavky s výnim
kou prekročenej hmotnosti a kratšieho dojazdu. Aj 
napriek tomu Vedecko-technická rada FMNO dala 
vzhľadom na špecifické využitie vozidla súhlas na 
'pokračovanie skúšok.
V období od septembra 1985 do novembra 1985 
vykonal Vojenský útvar 8038 Karlove Vary s proto
typom vojskové skúšky vo Vojenskom výcvikovom 
priestore Doupov. V priebehu skúšok bolo vozidlo 
BÚRKA III overované v celej šírke spektra jeho 
spôsobilostí. Koncom októbra 1985 bola v priestore 
Nučničky pri Terezine úspešne preverená schopnosť 
plavby prototypu. Vojskové skúšky boli úspešné, 
prototyp prešiel strednou opravou a bol odovzda
ný finálnemu výrobcovi, ktorým bol Opravárenský 
podnik 026 Šternberk. V rokoch 1987 až 1988 vy
robil OP 026 Šternberk v súčinnosti so ZŤS n. p.

r „ r r

Detva dovedna 15 kusov vozidiel BÚRKA III. Or
ganizačne bolo 12 vozidiel zaradených do jednotiek 
vševojskových zväzkov a 3 vozidlá boli vyčlenené 
pre orgány špeciálnej propagandy. Po roku 1993 
prevzala hlásne zariadenie BÚRKA III do svojej vý
zbroje aj Armáda SR v počte 6 kusov. V roku 2003 
bol tento typ vozidla vyradený z výzbroje OS SR.
V roku 2009 bol do zbierkového fondu VHM Pieš
ťany prijatý I kus pojazdného hlásneho zariadenia 
BÚRKA III, ktorý je vystavený v stálej expozícií 
múzea. Vozidlo s vojenským poznávacím číslom 
871 63 83 bolo vyrobené v roku 1987 ako BVP-1. 
Prestavbou na pojazdné hlásne zariadenie BÚRKA 
111 prešlo v roku 1988 vo VOP 026 Šternberk ako 
piate v poradí. V období rokov 1989 až 1991 sa vy
užívalo ako ukážkové vozidlo, po roku 1993 patrilo 
do stavu VÚ 1535 v Prešove. Posledným vlastní
kom vozidla bol od roku 2000 V Ú 5728 Moldava 
nad Bodvou.

M. Miklan

Jedným z výrazných prvkov zbierky letecká technika 
vo Vojenskom historickom múzeu Piešťany je lietadlo 
МЮ-29А s trupovým označením 9308. Zaujímavé nie 
sú však iba parametre tohto unikátneho exemplára po
chádzajúceho z konštruktérskej dielne Mikojana a Gu- 
reviča v bývalom Sovietskom zväze, ale i jeho minulosť 
v službách Vzdušných síl Armády Slovenskej republi
ky.
Lietadlo bolo vyrobené 23. júna 1989 vo výrobnom zá
vode Znamja Trúda v Moskve. Spomenuté lietadlo de
finitívne skončilo na leteckej základni Sliač pri Zvole
ne, kde sa stalo osobným lietadlom generála Jozefa Du
naja, ktorý sa 1. januára 2000 stal veliteľom Vzdušných 
síl Armády SR a v tejto funkcii zotrval do 31. októbra

2005, keď nastúpil do funkcie vojenského pridelenca 
vo Veľkej Británii. Generál mal síce možnosť vyskúšať 
veľa druhov leteckej techniky, ktorou disponovalo bý
valé Československo, ale až letecká základňa Sliač sa 
pre neho stala miestom, kde sa doslova spriatelil s lieta
dlom MiG-29. Okrem funkcie veliteľa letky vykonával 
aj funkciu display pilota, v rámci ktorej úspešne repre
zentoval Vzdušné sily Armády SR vo svete.
V prípade charakteristiky lietadla MÍG-29A ide o ce- 
lokovový, samonosný, nadzvukový, dvojmotorový,



jednomiestny hornoplošník so šípovým krídlom, 
vybiehajúcim do predkrídla. Trup je tvorený vztla
kovým telesom s plávajúcim šípovým stabilizátorom 
s dvojitými šípovými zvislými chvostovými plochami. 
Do motorových gondol v spodnej časti trupu sú zasta
vané dva dvojprúdové dvojhriadeľové letecké turbo- 
kompresorové motory „Klimov RD-33“. Lietadlo bolo 
určené predovšetkým na ničenie pilotovaných i bezpi- 
lotných vzdušných cieľov protivníka formou prepadu 
alebo vedením manévrového vzdušného boja pro
stredníctvom riadených rakiet vzduch - vzduch a ka
nónovou výzbrojou. Určené bolo aj na vybojovanie 
nadvlády v pásme frontu a blízkom okolí za všetkých 
poveternostných podmienok ako aj na vedenie vzduš

ného prieskumu. Lietadlo mohlo útočiť na vzdušné 
ciele vo veľkých rozsahoch vzdialenosti na všetkých 
rekurzoch. V taktickej hĺbke protivníka mohlo lieta
dlo pôsobiť proti pozemným cieľom za ich priamej 
viditeľnosti s klasickou bombovou, neriadenou rake
tovou a kanónovou výzbrojou. Lietadlá MiG-29 vo 
verzii „AS“ sú do súčasnosti vo výzbroji Vzdušných síl 
OS SR a aj napriek svojmu veku naďalej spĺňajú všet
ky technické štandardy potrebné pre kvalitný výkon 
pri ochrane zvereného vzdušného priestoru. Lietad
lo MÍG-29A umiestnené vo Vojenskom historickom 
múzeu v Piešťanoch bolo vyradené z prevádzky dňa 
28. augusta 1999.

R. Hattala

OCHRANNÁ MASKA PRE ŠPECIALISTOV PRV-U
Československá armáda a neskôr Československá 
ľudová armáda mala od prvej polovice 50. rokov 20. 
storočia zavedený typ masiek M-52, neskôr nahrade

ných typom BSS-Mo-4u, kto
ré slúžili širokým masám 

pozemných jednotiek,

avšak usporiadaním očníc, filtrom 
nevhodným pre niektoré prostredia ako 
aj slabou zrozumiteľnosťou reči boli nevhodné pre 
určité vojenské odbornosti. S príchodom protilieta
dlovej raketovej techniky, ktorej kvapalné palivá boli 
korozívne a jedovaté, sa tento problém stal vypuklej

ším. Riešením bolo zavedenie v ZSSR už používanej 
a prakticky odskúšanej masky PRV-U.
Maska PRV-U sa od zavedených československých 
masiek líši najmä tvarom lícnice. Usporiadanie očníc 
v jednej rovine umožňuje obsluhovať rôzne optické 
prístroje, najmä ďalekohľady a diaľkomery. Ďalšou 
odlišnosťou lícnice je priezvučná komora. Je to sys
tém membrán, ktorý je vzduchotesný, avšak preno
som tlakových vín vznikajúcich pri tvorbe hlások cez 
membrány umožňuje podstatne vyššiu zrozumiteľ

nosť hovoru oproti československej M-52, resp. 
BSS Mo 4. Analogicky k tomu je materiál lícnice 

v oblasti uší stenčený pre lepšiu počuteľnosť. 
Tieto dve konštrukčné riešenia podstat

ne skvalitňujú komunikáciu napríklad 
cez spojovacie prostriedky. Čo sa týka 

ventilovej komory, tá je rovnaká ako 
v maskách BSS-Mo-4u. Lícnica je 

farby a vyrábaná bola v 4 
velkostiach.
Ďalšou podstatnou odlišnosťou 
od československých masiek, je 

ochranný filter EO-65-K. Tento 
filter sa odlišuje svojím tvarom, vnútorným usporia
daním, závitom pre prídavné filtre vo svojej spodnej 
časti, ale najmä zložením filtračnej náplne. Zo vstup
ného otvoru vzduch prechádza cez azbestovo celu-



lóžový kartón do impregnovaných hlinitokremičita- 
nov a odtiaľ cez vatovú vložku do výstupného hrdla. 
Zloženie filtračných častí dovoluje použitie filtra pri 
manipulácií s kvapalnými raketovými palivami a ich 
parami, pričom zabezpečuje ochranu proti chemic
kým zbraniam okrem chlórkyanu, naproti tomu pri 
styku aktívneho uhlia s raketovými palivami a ich 
parami môže dôjsť k horeniu. Pri používaní je filter 

' uložený v kapse.
Hadica spájajúca filter s lícnicou je vyrobená z gumy 
a je kvôli pevnosti rebrovaná. Proti agresívnym rake
tovým palivám ju chráni návlek z pogumovanej tka
niny, ktorý sa navlieka na ventilovú komoru masky 
a chráni hadicu až po kapsu.
Kapsa na masku je taktiež prispôsobená agresívnemu

prostrediu a na rozdiel od vtedajších českosloven
ských káps je vyrobená z pogumovanej tkaniny, čím 
odoláva raketovým palivám a ich parám, ale aj chráni 
masku, ako aj filter proti stekajúcej vode. Rozdelená 
je na priestor pre masku s hadicou a priestor pre filter. 
V priestore filtra sú v dne dva drevené kolíčky, zabra
ňujúce upchatiu filtra prisatím tkaniny a dva otvory 
pre lepší prístup vzduchu. Na boku kapsy je priestor 
pre ochranný návlek, priezvučné vložky a protioroso- 
vacie vložky.
Súprava masky bola do zbierok VHM Piešťany nado
budnutá v roku 2002 prevodom od VÚ 1540 
Dolný Kubín.

/. Kopecký

STREDNÝ TANK Т-55 AM2K
Stredný tank T-55AM2K je veliteľská 
verzia bojového pásového vozidla.
Tank sa vyznačuje vysokou manévro
vacou schopnosťou na ces 
te aj v teréne. Tank 
T-55AM2K ako pro
striedok veliteľa tan
kového práporu ale
bo pluku, je určený na 
riadenie a koordináciu 
bojovej činnosti v rám
ci útočného i obranného 
boja a na rozdiel od tanku 
T-55AM2 nie je vybavený s 
témom riadenia paľby KLADIVO.
Tank T-55AM2K je jednou z viacerých mo- difiká- 
cií modelového radu tankov T-55, do ktorého patrí 
základná verzia T-55, nasledovaná verziami T-55A, 
T-55A s protilietadlovým guľometom, T-55AK (veli
teľský) a T-55AM1/AM2, z klorých je odvodená veli
teľská verzia T-55AM2K. Na podvozkovej platforme 
T-55 sa taktiež vyrábali nebojové verzie - mostný 
tank MT-55, vyslobodzovací tank VT-55 a žeriavový 
vyslobodzovací buldozérový tank JVBT-55A/KS. 
Hlavný zbraňový systém tanku T-55AM2K je zhodný 
zo stredným tankom T-55 a tvorí ho 1 OO-mm kanón D 
10-T2 SA/SK s drážkovanou hlavňou, stabilizovaný v

dvoch rovinách. Maximálny dostrel kanóna je 14,6 km 
s polohovou libelou, v prípade použitia zameriavacie
ho ďalekohľadu maximálne 6 900 m. Doplnkovými 
systémami sú spriahnutý 7,62-mm tankový guľomet 
PKT a na vežu lafetovaný 12,7-mm protilietadlový 
guľomet vzor DŠK-M. K pasívnym systémom ochra
ny patrí 8 kusov vrhačov dymových granátov 902S ka
libru 81 mm na pravom boku veže. Tank T-55AM2K 
je vybavený doplnkovou pancierovou ochranou čela 
korby a veže, bočnou ochranou korby proti kumu
latívnym strelám, tepelnou ochranou hlavne TOH, 
proti-napalmovou ochranou SODA, zadymovacím



zariadením TUČA, systémom detekcie a indikácie la
serového ožiarenia SDIO, rádiostanicou R-123M, rá
diostanicou R-130M, nabíjacím agregátom NS 1250B 
s výkonom 1,12 kW, zariadením na ochranu osádky 
proti účinkom jadrových zbraní, filtroventilačným 
zariadením FVZ 15/24 RADECHA, protipožiarnym 
zariadením a tepelným naftovým zadymovacím za
riadením TDA. Na tank je možné namontovať zahl- 
bovacie zariadenie ŽELIVKA. Pohon tanku zabezpe
čuje vzadu uložený štvortaktný, vznětový, kvapalinou 
chladený motor V-55 М2, s celkovým výkonom 456 
kW. Posádka tanku bola 4-členná v zložení veliteľ, 
vodič, strelec a nabíjač. Bojová hmotnosť tanku je 
41 500 kg, dĺžka 9 m, šírka 3,8 m a výška 3 m.
Do výzbroje ČSĽA bol tank T-55AM2K zavedený 
začiatkom roka 1990. Tanky modernizoval zo zá

kladnej verzie T-55A Vojenský opravárenský pod
nik 025 Nový Jičín. V januári 1993 prevzala v rámci 
delenia bývalej Československej armády stanovený 
počet tankov T-55AM2K do svojej výzbroje i Ar
máda SR. Z jej výzbroje boli vyradené v roku 1999. 
Stredný tank T-55AM2K vojenskej poznávacej 
značky 710-17-66 bol do zbierkového fondu VHM 
Piešťany zaradený v roku 1999. Tank bol vyrobený 
v roku 1971, na štandard AM2K bol modernizo
vaný v roku 1991. V 90. rokoch bol tank zaradený 
do VÚ 1038 Kežmarok. Posledným užívateľom bol 
VÚ 1480 Liptovský Mikuláš. Jedná sa o posledný 
dochovaný kus T-55AM2K na území Slovenska.

M. Miklan

LASEROVÝ PRIESKUMNt DIAĽKOMER LPR-1
Uvedená skratka představová 
la sovietsky laserový prístroj 
prieskumu (Lazernij Prí
bor Razvedki, index GRAU 
1D13). Okrem vykonávania 
vizuálneho prieskumu pomo
cou optiky so 7-násobným zväč
šením, bol určený na zisťovanie 
súradníc pozemných cieľov, po
zemných a vzdušných výbuchov.
Princíp činnosti prístroja spočíval 
v meraní doby medzi vyslaním 
laserového impulzu k cieľu a jeho 
návratu späť k diaľkomeru. Rozsah 
merania diaľok predstavoval od 
145 m až po 20 000 m. 
ňoval orientáciu podľa 
svetových strán, ur 
čovať súradnice 
stanoviska diaľ
komeru podľa známych súradníc orien
tačného bodu, určovanie polárnych súradníc cieľov 
a rovnako aj ich prevod na súradnice pravouhlé. 
Vývoj začal v roku 1980. Vyrábal sa vo Feodosij- 
skom štátnom optickom závode a tiež v Kazanskom 
opticko-mechanickom závode. Do výzbroje bol pri

jatý v priebehu Afganskej voj
ny v roku 1986. Pri prevádz
ke prístroja v podmienkach 
vonkajšej teploty nad 35 °C 

za prítomnosti priameho slneč
ného žiarenia sa odporúčalo na diaľ- 
komer nasadiť biely ochranný návlek, 

bolo možné vlhčiť vodou k účelu 
doplnkového chladenia. Použitie diaľ- 
komera LPR-1 je spojené aj so zaujíma
vou udalosťou v dejinách kozmonautiky.

začal 11. februára 1985, keď ria
diace stredisko letov stratilo kontrolu 

nad sovietskou orbitálnou stani
cou Saljut 7, na ktorej prebieha

lo množstvo experimentov. 
Po zlyhaní elektroniky 

na palube sa zo sta
nice stala „mŕtva“ 
kopa železa, v tom 

čase bez posádky, ktorá obiehala 
Zem. Nasledovala náročná prípra

va dvoch kozmonautov Džanibekova 
a Savinycha na let v lodi Sojuz T-13. Ich úlo
ha spočívala nájsť na obežnej dráhe neodpo
vedajúcu stanicu a následne sa s ňou spojiť.



Po zostykovaní mali vykonať opravy a uviesť stanicu 
do prevádzky. V polovici 80. rokov 20. storočia išlo 
o takmer nesplniteľnú úlohu, kde by aj najmenšia 
chyba viedla k smrti posádky. Zhodou okolností bol 
v tom čase do výzbroje armády zavádzaný laserový 
diaľkomer LPR-1 a tak ho zaradili aj do vybavenia lode 
Sojuz T-13. Najprv bolo nevyhnutné naviesť loď na 
adekvátnu obežnú dráhu. Riadiace stredisko mohlo 
bez zásahu posádky manévrovať záchrannú loď naj
viac do vzdialenosti 7 km, odkiaľ už mala posádka 
prevziať ručné riadenie. Pritom bolo nutné priebežne 
kontrolovať vzdialenosť od cieľa. Práca s diaľkome- 
rom LPR-1 si vyžadovala priamu viditeľnosť stanice, 
čo vylučovalo sledovanie bežným spôsobom cez po
zorovací periskop v priamej polohe. Keďže loď mala 
iba dva bočné priezory, bolo rozhodnuté priblížiť sa 
ku stanici bokom v režime priamej viditeľnosti cez 
jeden z bočných priezorov. Spojenie so stanicou si vy
žiadalo precízne manévrovanie ovládacími prvkami

s vylúčením akejkoľvek chyby.
Ďalším samostatným dobrodružným príbehom sa 
stala následná oprava stanice a návrat domov. Mož
no konštatovať, že prvýkrát v dejinách došlo k ručne 
ovládanému spojeniu s neriadeným telesom v koz
mickom priestore, čoho súčasťou sa stal aj diaľkomer 
LPR-1.
Vybavené ním boli delostrelecké a prieskumné útva
ry štátov bývalej Varšavskej zmluvy vrátane Česko
slovenska. Obsluha ho mohla použiť na troj nohom 
statíve alebo samostatne podobne ako binokulárny 
ďalekohľad. Po rozdelení Československa sa dosta
li do výzbroje Armády SR, kde boli využívané pri 
streľbe a riadení palby pozemného delostrelectva. 
Ako prieskumný prostriedok bol používaný aj v pod
mienkach Ozbrojených síl SR, Na fotografii zo zbie
rok Vojenského historického múzea v Piešťanoch sa 
nachádza jeden z dochovaných exemplárov.

T. Hatiich

PRENOSNÝ DEFIBRILÄTOR S KARDIOSKOPOM DEKARD, CHtflANA
Prístroj DEKARD slúži na odstránenie fibrilácie srdcových komôr 
pomocou nesynchronizovaného vysokonapäťového výboja. Je 
určený ako výbava poľnej zdravotníckej služby ČSĽA s po
užitím na rôznych úrovniach odbornej a špecializovanej 
lekárskej pomoci. Výrobcom zariadenia bola Chirana, 
závod Stará Turá.
Firma Prema - Chirana sa po 2. svetovej vojne zapí
sala ako prvý úspešný výrobca zdravotníckej tech
niky na území Slovenska. Popri mechanických 
meracích prístrojoch (vodomery, plynomery, 
tlakomery) a textilných vretenách sa prudkým 
tempom rozvíjal predovšetkým odbor 
zdravotníckej techniky, k čomu 
okrem iného prispela aj 
hospodárska socialistická 
politika štátu, obmedzujúca 
dovoz z kapitalistických š 
tov. V rokoch 1949 - 195 
sortiment tohto odboru rozširoval 
o ďalšie skupiny, medzi ktoré pat 
najmä elektro-optické prístroje 
šetrovanie vnútorných orgánov, 
vacie prístroje elektrické a zložité
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nástroje.
Koncom 80. rokov 20. storočia sú výrobky podniku 
Chirana na vysokej technickej úrovni. Prístroj DE- 
KARD nie je závislý od napájania z elektrickej siete. 
Dá sa použiť na zákrok kdekoľvek v teréne, preto
že má vstavaný NiCd akumulátor. Pokiaľ je tento 
akumulátor vybitý v dôsledku nedbalej obsluhy, je 
možné prístroj núdzovo napájať pomocou nabíja
cieho stojanu DEKARD NS zo siete 220V/50EÍZ, 
alebo dokonca z autobatérie 24V.

Prístroj umožňuje realizovať nasledovné úkony:
• vlastný defibrilačný zákrok,
• diagnostiku činnosti srdca pred a po zákro
ku (priamo z defibrilačných elektród),
• monitorovanie (pomocou elektród - EKG). 

DEKARD je konštrukčne riešený za účelom pou
žitia v bezpečných podmienkach, nie je ho možné 
použiť v prostredí, kde sa nachádzajú výbušné ale
bo horľavé látky. Terapeutické funkcie zariadenia 
sú prispôsobené na defibrilovanie rôznych typov 
pacientov. Defibrilačná hodnota energie sa dá na
staviť. Je regulovateľná a samostatne regulovaná 
spätnou väzbou automatiky - vybitím kumulačné
ho kondenzátora po vypnutí prístroja. Diagnostic
kú časť tvorí pamäťový kardioskop. Pre zrýchlenie 
a zjednodušenie diagnostiky je EKG signál odobe

raný priamo z defibrilačných elektród priložených 
na hrudník pacienta. Po zistení fibrilácie sa vykoná
va elektrický výboj. Po jeho aplikácii sa ihneď sníma 
EKG signál a zisťuje sa či došlo k úprave srdcového 
rytmu. Pamäťový kardioskop má prepínateľnú cit
livosť a umožňuje zastavenie zobrazovaného signá
lu. EKG signál sa sníma pomocou monitorovacích 
elektród s príslušenstvom.
DEKARD sa vyznačuje odolnou konštrukciou, 
spoľahlivosťou, dobrými parametrami, nízkou 
hmotnosťou a jednoduchou obsluhou. Tvorí ucele
nú jednotku, ktorá je uložená v prepravnom obale 
(debni). Súprava obsahuje nabíjací stojan, náhradné 
diely, drobné príslušenstvo a sprievodnú dokumen
táciu. Obal slúži aj ako ochrana pred vplyvmi poča
sia a prepravnými rizikami.
Defibrilátor DEKARD bol nadobudnutý bezod
platným prevodom majetku štátu do zbierok VHM 
Piešťany dňa 21. októbra 2002. Pôvodným použí
vateľom bol vojenský útvar VÚ 1540 Dolný Kubín. 
Prístroj s výrobným číslom 8907123 bol vyrobený 
podnikom Chirana 30. januára 1990. Súprava DE
KARD a jej hlavné súčasti sú kompletné vo veľmi 
zachovalom stave. Jediné, čo chýba, je NiCd aku
mulátor.

J. Váry

MEDAILA ZA ZÁSLUHY 0 ČESKOSLOVENSKÚ ĽUDOVÚ ARMÁDU
Vyznamenania a medaily mali svoje miesto v spoloč
nosti od nepamäti, inak tomu nebolo ani v období so
cializmu. V roku 1962 Národné zhromaždenie prijalo 
zákon č. 62/1962 o udeľovaní vyznamenaní, ktorý ho 
špecifikuje ako výraz uznania a vďačnosti českoslo
venského pracujúceho ľudu za zásluhy o víťazstvo so
cializmu a o budovanie vyspelej socialistickej spoloč
nosti, o rozvoj priateľstva a spolupráce a o upevnenie 
mierového spolunažívania národov, za zásluhy o ob
ranu vlasti, obetavú prácu a pod. V súlade s týmto 
zákonom prijala vláda ČSSR nariadenie č. 109/1988 
Zb. zo dňa 2. júna 1988, ktorým zriadila medailu Za 
zásluhy o Československú ľudovú armádu.
Medaila Za zásluhy o ČSĽA bola čestným uznaním 
a mala dva stupne: I. (zlatý) a II. (strieborný) stupeň. 
Udeľovaná bola ministrom národnej obrany ČSSR

ako ocenenie mimoriadnych zásluh, vynikajúcich vý
sledkov a dlhoročnej obetavej práce pre rozvoj ČSĽA, 
predovšetkým za statočnosť a odvahu pri plnení vo
jenských povinností, za vynikajúce výsledky v bojovej 
a politickej príprave, za aktívne rozvíjanie spoluprá
ce s ozbrojenými silami členských štátov Varšavskej 
zmluvy alebo za významný podiel na zabezpečova
ní všestrannej pripravenosti ČSĽA na obranu štátu. 
Udelená mohla byť jednotlivcom, ale i kolektívom 
ČSĽA, vojsk ministerstva vnútra a Pohraničnej strá
že, Zboru národnej bezpečnosti, Zboru ozbrojenej 
ochrany železníc a Zboru ozbrojenej ochrany letísk, 
príslušníkom ozbrojených síl členských štátov Var
šavskej zmluvyr, ale i radovým občanom ČSSR, štát
nym, hospodárskym a spoločenským orgánom a or
ganizáciám. Platnosť medaily bola zrušená zákonom
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č. 404/1990 Zb. o štátnych vyznamenaniach Českej 
a Slovenskej federatívnej republiky.
V zbierkach VHM Piešťany sa nachádza viacero ta
kýchto medailí. Medaila II. stupňa bola udelená napr. 
aj Spojovaciemu učilišťu či 217. protilietadlovému de
lostreleckému pluku, ktoré prislúchajú k bojovej zá

stave. Niekoľko medailí bolo múzeu 
venovaných z osobných pozostalos
tí. Takýmto príkladom je aj medai
la I. stupňa ako súčasť pozostalosti, 
ktorú do zbierok v roku 2019 veno
vala vnučka plk. Michala Danáca. 
Michal Danác sa narodil 8. októbra 

1919 v Galante. V rokoch 1937 - 1939 
absolvoval školu leteckého dorastu. 
V rokoch 1939-1942 bol stíhacím pilo
tom (vojakom z povolania), v rokoch 
1941 - 1942 sa angažoval ako člen ile

gálnej skupiny pri 13. letke v Piešťanoch, 
ktorá nadviazala spojenie s ilegálnym 

výborom KSS a vykonávala sabotážne ak
cie v Piešťanoch a okolí a pomáhala získa

vať zbrane pre partizánsku skupinu. Po 
odhalení skupiny bol odsúdený na 3 
roky ťažkého žalára, od 22. júla 1944 
bol príslušníkom partizánskej skupi
ny majora Velička v Sklabini (veliteľ 
špeciálnej diverznej skupiny), od 22. 

októbra 1944 príslušníkom 1. českoslo
venskej zmiešanej divízie v ZSSR. Po voj

ne pôsobil v dôstojníckych funkciách v ČSĽA 
v posádke Piešťany do roku 1974. Zomrel 9. decem
bra 2005 vo veku 86 rokov a je pochovaný na Brati
slavskom cintoríne v Piešťanoch. Medaila Za zásluhy 
o ČSĽA I. stupňa mu bola udelená 6. októbra 1989.

V. Jurková

BOJOVÁ ZÁSTAVA 23. KEŽMARSKÁ TANKOVÁ BRIGÁDA
S mestom Kežmarok je veľmi úzko spojená história 
tankového vojska. Kasárne boli v meste postavené 
ešte v tridsiatych rokoch minulého storočia a ako prvý 
tam bol dislokovaný Delostrelecký pluk 202 (1935 - 
1938). V povojnovom období sa však stali kežmar
ské Dukelské kasárne definitívnym sídlom tankistov. 
V roku 1968 tu bol preložený 60. tankový pluk Česko- 
slovensko-sovietskeho priateľstva, ktorý bol podria
dený 14. tankovej divízii s veliteľstvom v Prešove. Po 
vzniku Slovenskej republiky sa stal priamym pokra
čovateľom 60. tankový pluk, vo výzbroji ktorého boli 
tanky T-72, bojové vozidlá pechoty BVP-1, obrnené

transportéry OT-64 a BRDM-2, protilietadlové dvoj- 
kanóny vzor 53/59 Jašterky a ťahaná 122-mm húfnica 
D-30. V roku 1995 došlo k reorganizácii armády a na 
základe nariadenia č. 07024/16-9-OMS OŠ zo dňa 14. 
júla 1994 bola 14. mechanizovaná brigáda pretrans
formovaná na 2. armádny zbor, ktorému bola podria
dená 23. tanková brigáda v Kežmarku, ktorá vznikla 
k 1. októbru 1995. V jej výzbroji boli okrem iného aj 
tanky Т-55 AM1, obrnené transportéry OT-90 či sa
mohybné húfnice 122-mm 2S1 Gvozdika. Činnosť 
brigády však narušila ďalšia reorganizácia armády, 
v rámci ktorej sa s ňou už nepočítalo a k 1. aprílu
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2000 bola zrušená. Rozkazom 
ministra obrany SR č. 60 zo dňa 
25. augusta 1998 bol brigáde 
prepožičaný historický názov „Kežmarská 
tanková brigáda“ a zároveň jej bolo ude
lené právo používať nový znak útvaru.
Hoci 23. tanková brigáda v podstate 
plynule nadviazala na činnosť 60. tan
kového pluku, vzhľadom na zmenenú 
spoločensko-politickú situáciu ne
mohla ďalej používať pôvodnú bojovú 
zástavu. Bojové zástavy socialistických 
vojenských útvarov boli hneď po '89 
stiahnuté a uložené vo Vojenskom his
torickom ústave Praha. Po vzniku Ar
mády SR sa prakticky od začiatku viedli 
diskusie o novom vzore vojenských zá
stav. 30. januára 1997 bol vydaný rozkaz 
ministra obrany č. 3 o zriadení a zavede
ní vojenských zástav v rezorte Ministerstva obrany 
SR a zároveň bola udelená prvá bojová zástava 5. plu
ku špeciálneho určenia. Špecifikácia vzoru bojových 
zástav sa tak natrvalo stala aj súčasťou smerníc MO 
SR o vojenskej symbolike.
Kežmarskej brigáde bola bojová zástava udelená roz
kazom ministra obrany č. 73/1998 zo dňa 6. októbra 
1998 „za dosahovanie trvalo výborných a dobrých vý
sledkov v plnení úloh bojovej prípravy, za aktívnu účasť 
v programe Partnerstvo za mier a za vzornú reprezen
táciu Armády SR doma i v zahraničí“. Bojovú zásta
vu z rúk ministra obrany Jana Siteka prevzal veliteľ 
útvaru plk. Jozef Krajčovič dňa 9. októbra 1998 pri 
príležitosti 30. výročia redislokácie útvaru (60. tanko

vého pluku) zo Šumperku do Kežmarku. Súčasťou 
zástavy bola kmeňová kniha bojovej zástavy evi
denčné číslo MO SR: 64/8 - 5, ktorá obsahuje: dekrét 
prezidenta republiky, záznamy, prílohy a záznamy 
o použití bojovej zástavy. Na žrďje pripevnená zelená 
stuha s našitým znakom mesta Kežmarok a zlatistým 
nápisom KEŽMARSKÁ TANKOVÁ BRIGÁDA.
Po zrušení vojenského útvaru je jeho povinnosťou 
odovzdať bojovú zástavu do Vojenského historického 
ústavu Bratislava. Príslušníci VÚ 1038 Kežmarok tak 
urobili 12. apríla 2006 a následne, ešte v tom istom 
roku, sa stala súčasťou zbierkového fondu VHM Pieš
ťany.

V. Jurková

MEDAILA ZA VERNOSÍ OZBROJENÍM SILÁM SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priamou súčasťou národných a vojenských tradí
cií je vojenská symbolika, ku ktorej neodmysliteľne 
patria aj vojenské vyznamenania a medaily. Zohrá
vajú významnú spoločensko-morálnu a etickú úlohu 
pri ocenení výkonu štátnej služby alebo záslužného 
činu vojaka, jeho obetavosti pri odstraňovaní násled
kov živelných pohrôm, havárií, pri záchrane životov 
alebo majetku, ale aj za jeho účasť v humanitárnych 
a vojenských operáciách. Ich miera sa odráža v stupni

udelenej medaily.
Udeľovanie a nosenie rezortných vyznamenaní 
a medailí v rámci Armády Slovenskej republiky (od 
roku 2002 Ozbrojených síl SR) upravuje niekoľko 
právnych predpisov. Výnosom ministra obrany zo 
septembra 2005 boli určené všeobecné pravidlá pre 
stupne vojenských medailí a triedy vojenských od
znakov. Vojenské medaily sa spravidla udeľujú pri 
významných výročiach, ako sú Deň vzniku SR, Deň
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výročia SNP, Deň Ústavy SR, Deň OS SR 
alebo Deň obetí Dukly, pri pamätných 
dňoch, výročiach zväzov, zväzkov, útva
rov a jednotiek, významnom životnom 
jubileu profesionálneho vojaka, skon
čení vojenskej služby v zahraničí alebo 
pri skončení služobného pomeru vojaka 
z dôvodu splnenia nároku na výsluhový 
alebo starobný dôchodok.
Profesionálnym vojakom za výkon ich 
služby v OS SR sú udeľované vojenské medaily 
Za vernosť OS SR. Zriadené boli zákonom č. 
370/1997 o vojenskej službe ako Vojenská 
medaila Za vernosť Armáde SR. Na zá
klade výnosu ministerstva obrany SR č.
57766 z 11. novembra 1998 ich udeľoval 
minister obrany SR. Zákonom č. 10/2000, kto
rým sa menil a dopĺňal zákon o vojenskej službe, 
bola medaila premenovaná na „Za vernosť Ozbroje
ným silám SR“ a od roku 2005, po nadobudnutí účin
nosti zákona NR SR o štátnej službe profesionálnych 
vojakov, ju udeľuje Náčelník generálneho štábu OS 
SR. Medaila má tri stupne, ktoré sú rozlíšené farbou 
kovu a počtom pruhov na stuhe: 1. stupeň je bronzo
vej farby s jedným červeným pruhom na stuhe a bol 
udeľovaný za 5 rokov výkonu profesionálnej služby, 2. 
stupeň je striebristej farby s dvoma červenými pruh
mi za 10 rokov profesionálnej služby a 3. stupeň je 
zlatistý s troma červenými pruhmi za 15 rokov výko
nu profesionálnej služby. Autorom výtvarného návr
hu je Štefan Novotný.
Akvizičná politika VHM Piešťany sa zaoberá okrem 
iného aj dokumentáciou činnosti súčasnej slo
venskej armády. Na základe smernice o vojenskej

symbolike zasiela Hospodárska správa po zriadení 
vojenského vyznamenania dva kusy spolu s dokla
dom o udelení VHÚ za účelom rozšírenia zbierkové
ho fondu VHM Piešťany. V roku 2007 tak bola zbier
ka XV - Rady, vyznamenania a medaily rozšírená 
o Medaily Za vernosť OS SR všetkých troch stupňov. 
V zbierke sa však nachádzajú aj medaily II. a III. stup
ňa spolu s dekrétmi o udelení, ktoré múzeu v roku 
2015 daroval mjr. Adrián Tomiskin, ktorý v rokoch 
2008 - 2012 zastával funkciu riaditeľa VHM Piešťany. 
Medaila I. stupňa s matričným číslom 2825 mu bola 
udelená dekrétom zo dňa 1. januára 2011, medaila II. 
stupňa s matričným číslom 2850 dekrétom zo 7. au
gusta 2012.

V. Jurková

ĽAHKÝ OBRNENÝ TRANSPORTÉR ALIGÁTOR
Ľahký obrnený transportér ALIGÁTOR je pancie- 
rovaný, obojživelný automobil s náhonom 4 x 4. Po
žiadavka na vývoj vozidla tohto typu vyplynula z po
znatkov z lokálnych konfliktov z konca 20. storočia, 
kde sa nevyhovujúcou ukázala ťažká obrnená techni
ka. Vývoj vozidla začala v roku 1992 firma TRAN- 
SMISIE a. s. Martin. Na vývoji sa podieľali viaceré or
ganizácie a špeciálne pracoviská vrátane spoločnosti

Kerametal, a. s., Bratislava. Ukončený bol v roku 
1997, kedy bol dňa 30. apríla zástupcom Generálne
ho štábu Armády SR predstavený prototyp vozidla. 
V tom istom roku mal aj svetovú premiéru na výsta
ve IDET 97 v Trenčíne. Výrobu následne realizovala 
firma ZTS TEES Defence, a.s., Martin (DMD Mobil- 
tec, a.s., Martin), od decembra 2003 potom VOP 027 
Trenčín, š.p.. Pri vývoji tohto vozidla boli zohľadnené



normy NATO v oblasti kompatibility. Stupeň balis
tickej ochrany vozidla je v zmysle normy STANAG 
4569 Level 1. Do výzbroje Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky bolo 
né v roku 2001. Aligátor sa 
vyrábal v rôznych verziách, 
napr. ako pojazdné ve
liteľské stanoviště PVS, 
policajná verzia pre 
vojenskú a štátnu po
líciu VPC/PCM, verzia 
PSO určená pre použitie 
v mierových silách (KFOR,
SFOR a podobne) vychádzajúca 
z verzie PCM, pozorovacie prieskumné stanoviště 
PPS a ženijná aplikácia verzie PVS s označením ŽV. 
ALIGÁTOR 4x4 VPC/PCM je vyrábaná od roku 
2005. Vozidlo má samonosnú pancierovú karosériu. 
Priestor posádky je plne klimatizovaný a vybavený 
filtro-ventilačným a protipožiarnym zariadením. Jed
ná sa o 6-miestnu verziu, takže okrem vodiča a velite
ľa je možné prepravovať vo vozidle ďalšie štyri osoby. 
Vodič a veliteľ majú k dispozícii vlastné dvere, vzadu 
sú veľké jednokrídlové dvere a na streche je prielez 
s poklopom. Zadné dvere sú vybavené priezorom 
a strieľňou s vymeniteľnými vložkami pre rôzne zbra
ne, ďalšie dva priezory so strieľňami sa nachádzajú na 
bokoch vozidla a jeden medzi prednými oknami. Na 
streche vozidla sa nachádza lafeta pre 7,62-mm gu
ľomet vzor 59, prístupná cez pokop v strope kabíny. 
K výhľadu z vozidla slúžia dve predné a dve bočné 
okná s nepriestrelným sklom. Sklá aj karoséria odo
lávajú strelám ručných strelných zbraní do kalibru 
7,62-mm a črepinám delostreleckých granátov. Odol
nosť je možné zvýšiť inštaláciou oceľových alebo ke
ramických dosiek prídavného pancierovania. Dvojitá 
podlaha zvyšuje ochranu pred účinkami mín. Vozidlo 
je v zadnej časti vybavené navijakom. Vozidlo dispo

nuje špeciál
nou policajnou 
výbavou, ktorou je svetelné a zvukové
výstražné zariadenie vrátane megafónu a špeciálny 
nárazník na prednej časti na odstraňovanie poulič
ných zátarasov.
Pohonnou jednotkou je vodou chladený, preplňova
ný vznětový radový šesťvalec s priamym vstrekova
ním paliva DEUTZ BF6M 1010 o objeme 7,146 litra 
s výkonom 141kW. S motorom spolupracuje 6-stup- 
ňová automatická prevodovka firmy Renk. Prevo
dovka tvorí s motorom jeden celok. Rozvodovky 
a riadenie s posilňovačom je od firmy ZF. Všetky ko
lesá majú kotúčové brzdy. Kolesá s bezdušovými pne
umatikami majú vložky pre núdzový dojazd. Všetky 
kolesá sú napojené na centrálny systém ovládania 
tlaku. Priemerná spotreba paliva sa pohybuje okolo 
20 1/100 km.
Do zbierkového fondu VHM Piešťany bolo v roku 
2018 prijaté vozidlo Aligátor VPC/PCM vojenskej 
poznávacej značky 557 47 02. Predchádzajúcim vlast
níkom vozidla bol VÚ 1043 Nemecká.

M. Miklan

BOJOVÁ ZÁSTAVA 1. ČESKOSLOVENSKEJ JEDNOTKY KFOR
Slovensko už od rozdelenia federácie pôsobilo vo pečnostnej politiky. Napätie medzi jednotlivými 
vojenských operáciách medzinárodného krízové- etnikami v bývalej Juhoslávii vyvrcholilo v roku 
ho manažmentu. Región Balkánu patrí prirodzene 1999, kedy tisíce Albáncov opustili svoje domo- 
medzi hlavné záujmy slovenskej zahraničnej a bez- vy a Miloševičov režim odigoroval diplomatické



riešenie krízy, čoho dôsledkom boli letecké 
útoky NATO na Juhosláviu, ktoré prebiehali od 
24. marca 1999. Oblasť čelila humanitárnej kríze 
počas bojov medzi vojskami federálnej armády 
Juhoslávie a Kosovskej oslobodeneckej armády. 
V júni z provincie odišla juhoslovanská armáda 
a nahradili ju jednotky misie KFOR pod man
dátom OSN. Ozbrojené sily SR pôsobili v ope
rácii KFOR od septembra 1999 najprv v zosta

ve rakúskeho práporu AUSCON/KFOR. Vznik 
spoločnej česko-slovenskej jednotky v misii KFOR 
inicioval vtedajší minister obrany Českej republiky 
Jaroslav Tvrdili. Tento svoj zámer predstavil v spo
lupráci so slovenským ministrom obrany SR Joze
fom Stankom v máji 2001. Následne v júni túto ideu 
tlmočil slovenský minister aj na rokovaní Euroat- 
lantickej rady v Bruseli - v záujme zvýšenia svojej 
angažovanosti v operáciách medzinárodného krí
zového manažmentu a v súvislosti so zavŕšením 
integračného procesu chcelo Slovensko v prvom 
štvrťroku 2002 vyslať do spoločnej česko-slovenskej 
jednotky mechanizovanú rotu. 18. októbra 2001 
bola následne podpísaná dohoda o pôsobení jed
notky v operácií Spoločná stráž (Joint Guard), do 
ktorej bolo nasadených 400 českých a 100 sloven
ských vojakov. Spolu od februára 2002 zodpovedali 
za priestor s rozlohou 120 km2 vrátane časti srb- 
sko-kosovskej hranice. Uznesením vlády SR č. 926

z 23. novembra a uzne
sením NR SR č. 2005 zo 
dňa 14. decembra 2005 
bolo schválené posilne
nie účasti OS SR o prv
ky logistickej podpory. 
Uznesením vlády SR č. 
672 z 11. decembra 2007 
bolo schválené aj vysla
nie jednotky dopravných 
vrtuľníkov Mi-17 a 35 
príslušníkov OS SR. Prís
lušníci slovenskej jednot
ky vykonávali pravidelné 
monitorovanie priesto
rov a objektov miestne
ho obyvateľstva formou 
patrolovania, zaisťovali 
lolcálnu infraštruktúru 

a zabezpečovali postupný a bezpečný návrat kosov- 
ských Srbov. Činnost slovenskej misie bola ukonče
ná 30. novembra 2010.
Bojová zástava, v zmysle smerníc o vojenskej sym
bolike, vyhotovená v bielom prevedení, bola jed
notke prepožičaná dekrétom prezidenta Rudolfa 
Schustera zo dňa 17. januára 2002. Do rúk veliteľovi 
slovenskej jednotky 1. česko-slovenského práporu 
KFOR mjr. Ivanovi Kováčovi ju odovzdal prezident 
25. januára 2002 v Českom Krumlove. V ten istý 
deň bola zástava dekorovaná prezidentom Václa
vom Havlom stuhou prezidenta Českej republiky 
„Vlast a česť' a stuhou riaditeľa Úradu vojenských 
duchovných SR. Po ukončení činnosti jednotky 
bola bojová zástava v decembri 2010 odovzdaná 
riaditeľovi VHÚ Bratislava na základe Informačnej 
správy MO SR č. SEOPMUL-92-59/2009-OMV zo 
dňa 20, augusta 2009 o ukončení pôsobenia SLOV- 
CON KFOR v počte 140 príslušníkov OS SR. 17. 
decembra 2010 sa pred divadlom Jonáša Záhor
ského v Prešove konal slávnostný nástup privítania 
vojakov KFOR KOSOVO, kde ju pplk. Stavrovský, 
náčelník štábu 2. mechanizovanej brigády slávnost
ne odovzdal riaditeľovi VHÚ Do zbierkového fon
du VHM Piešťany bola zástava zaradená hneďv no
vom roku ako prvý prírastok v roku 2011.

V. Jurková
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VY MENNE ŽETONY GIFT CERTIFICATES
Ako reakcia na teroristické útoky voči USA z 11. 
septembra 2001 za začala 7. októbra 2001 v rám
ci celosvetového boja proti terorizmu pod ve
lením USA v spolupráci s Velkou Britániou 
a inými spojencami operácia Trvalá Sloboda. 
Cieľom operácie bolo nájsť a postaviť pred 
súd vodcu a členov teroristickej organizá
cie Al-Kájda, zničiť jej 
štruktúry a odstrá
niť fundamenta
listický režim 
Talibanu. Slo
venskí voja
ci v operácii 
pôsobili pod 
americkým ve-
lením, rovnako ‘
ako v operácii Iracká 
sloboda, kde boli príslušníci 
OS SR od júla 2003. A práve v týchto misiách 
sa naši vojaci mohli stretnúť s výmennými že
tónmi, tzv. pogmi. Štyri takéto žetóny v rôz
nych nominálnych hodnotách VHM Piešťany 
nadobudlo darom v roku 2017.
Žetóny „Gift Certificates“ boli náhradným platid
lom, ktoré mali nahrádzať kovové mince a ktoré boli 
používané výlučne pre potreby vojakov a ich rodín 
na amerických základniach. Ich tvar bol inšpirova
ný klasickou detskou hrou - tvorili ich žetóny, na 
averze ktorých boli výjavy zo života vojakov v misii 
a nominálna hodnota.
Aj vojaci v misiách sa vo vysokej miere podieľajú 
na obchode. Problém však nastane, keď americký 
vojak nakupuje v obchode v Afganistane. V obcho
doch na amerických základniach by sa zhromažďo
valo obrovské množstvo drobných mincí, ktoré sú 
súčasťou každodenného nákupu. Nehovoriac o ich 
hmotnosti. Akousi univerzálnou náhradou za tieto 
„drobáky“ mali byť „Gift certificates“ v malých no- 
mináloch 5, 10 a 25 é. Vydavateľom týchto pogov 
bola AAAFES, The Army & Air Force Exchange 
Service a ich vznik je priamo viazaný na operácie 
Enduring Freedom a Iraqi Freedom. AAFES bola

založená ešte v roku 1895 a je 
najstaršou a najväčšou 

maloobchodnou spo
ločnosťou prevádzku
júcou sieť diskontov 
a obchodných do

mov, reštaurácií, kín 
a internetových ob
chodov, ktoré mali 
slúžiť vojakom a ro

dinám na amerických 
základniach. Vojakom 

tak zabezpečovali prístup 
k americkému tovaru a službám, 

k výstrojným súčiastkam a dotujú aj školské obe
dy pre deti. Vydávané boli každoročne v niekoľkých 
sériách.
Druhým vydavateľom je NAAFI - The Navy, Army 
and Air Forces Institutes. Žetóny mali slúžiť predo
všetkým civilným zamestnancom NAAFI, ktorí slú
žili na palube lode a boli súčasťou Tlie Naval Can
teen Service a tiež zamestnancom, ktorí sa zapojili 
do misií v rámci The Expeditionary Force Institu
tes. Žetóny NAAFI boli vydávané v šiestich sériách 
(2004, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013) a v štyroch 
špeciálnych edíciách (World Cup Special Edition 
2006, Desperate Dan Special Edition 2008, 90 Years 
of serving the Services 2010, Over 90 Years of the 
NAAFI 2011).

V. Jurková



OBRAZ HAVÁRIA LIETADLA (DANIEL TOOK)
Ministerstvo obrany SR od roku 
2002 v spolupráci s redakciou ča
sopisu Obrana, Slovenským roz
hlasom a organizátormi Dňa detí 
s armádou vyhlasuje každoročne 
výtvarnú súťaž s názvom „Vojaci 
očami detí“. Cieľom tejto aktivity 
rezortu obrany je v spolupráci so 
slovenskými základnými školami 
vzbudiť v žiakoch záujem o armá
du, vlastenectvo a obranu vlasti.
Zároveň majú tieto detské diela vy
jadriť ich pocity a názory na ozbro
jené sily.
V roku 2007 sa do súťaže zapojil 
aj 11-ročný Daniel Tocik zo Zá
kladnej školy Milana Rastislava 
Štefánika v Trebišove. V kategórii 
„starší žiaci“ vyhral I. miesto, cenu 
mu odovzdal Náčelník GŠ OSSR, 
generál Ľubomír Bulík spolu s mi
nistrom obrany Františkom Kašic- 
kým a šéfredaktorom Obrany, Pav
lom Vitkom, 26. mája 2007 počas 
10. ročníka Dňa detí s ozbrojený
mi silami a slovenským rozhlasom 
v Dohňanoch pri Púchove. Obraz 
následne, v roku 2008, poputoval 
do zbierok VHM Piešťany.
Svojou malbou „Havária lietadla“ reagoval na tragic
ké udalosti spojené s najväčším leteckým nešťastím 
v dejinách samostatného Slovenska, na haváriu lie
tadla AN-24 pri obci Hejce v Maďarsku z roku 2006. 
Slovenskí vojaci pôsobili v rámci vojenskej misie 
KFOR - Tlie Kosovo Force, kde pomáhali s posilne
ním bezpečnosti v pohraničnej oblasti Kosova s Ma
cedónskom a Albánskom, zabezpečovali kontrolu 
dodržiavania zákazu používania kosovských komú-

cymi skupinami a zároveň 
monitorovali ich činnosť. Uznesením vlády a NR SR 
z roku 2005 bolo schválené posilnenie činnosti že
nijných jednotiek, ktoré tam pracovali od septembra 
1999, aj o prvky logistickej podpory, v roku 2007 boli

vyslané aj jednotky dopravných vrtuľníkov Mi-17. 
Vojaci 7. slovenského kontingentu sa 19. januára 
2006 mali vrátiť domov. Preprava vojakov bola zabez
pečená dvoma vojenskými lietadlami An-24 a An-26. 
Z letiska v Pristine odštartovalo najprv lietadlo An- 
24 so 43 vojakmi, o 10 minút neskôr druhé, väčšie, 
An-26, ktoré okrem vojakov nieslo aj rôzny vojenský 
materiál. Lietadlá mali pristáť na letisku v Košiciach. 
Krátko po 19.30 sa prvé lietadlo stratilo z radarov. 
Spodnou časťou lietadla zasiahlo vrcholce bukových 
stromov na kopci Borsó pri dedinke Hejce v Maďar
sku. Tragédiu prežil jediný vojak, npor. Martin Far- 
kaš.

V. Jurková
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OBRNENÝ TRANSPORTÉR 0T-64A SKOT
Obrnený transportér OT-64A SKOT (OT-64A) je 
pancierované, obojživelné kolesové vozidlo, ktoré 
bolo určené na prepravu živej sily a podporu bojovej 
činnosti. Ďalej sa využívalo na prepravu rôznych ná
kladov a materiálu na bojisku, v teréne a po komuni
káciách. V prípade potreby sa dal využiť ako mobilné 
obrnené pracovisko štábu. Výzbroj vozidla bola tvo
rená organickými zbraňami prevážaného družstva. 
Prvé rokovanie k budúcej československo-poľskej 
spolupráci prebehlo na prelome januára a februára 
1961 v Prahe. Po sérií rokovaní, skúšok a celkovom 
dolaďovaní budúcej spolupráce bola nakoniec 8. ja
nuára 1963 vo Varšave uzavretá Dohoda medzi vláda
mi PĽR a ČSSR o spoločnej výrobe stredného koleso
vého obrneného transportéra SKOT. Do výzbroje vte
dajšej ČSĽA sa OT-64A SKOT zaviedol v roku 1964 
a na základe vyššie uvedenej dohody zaviedla OT-64 
do svojej výzbroje aj Poľská ľudová armáda.
Prvé kusy overovacej série OT-64 boli vyrobené v zá
vere roku 1963. Sériovú výrobu v rokoch 1964 - 1968 
zabezpečovali finálni výrobcovia n. p. Automobilové 
Závody Letňany, n. p. TATRA a Fabryka Samocho- 
dów Ciezarowych Lublin v Poľskej ľudovej republike. 
Za toto obdobie prevzala ČSĽA spolu 975 kusov OT- 
64A SKOT. Po zavedení bojového vozidla pechoty 
BVP-1 do vý- zbroje ČSĽA sa počet OT-64 
postupne zni- žoval. Začiatkom roka 1990
sa v rámci ČSĽA nachádzalo 454 kusov
OT-64A. Okrem \ nevyzbrojenej verzie 
A sa OT-64 —-----:х-и

jené streleckou vežičkou zo sovietskeho obrneného 
transportéra BTR-60PB, spojovacie a veliteľské ver
zie OT-64/R2, OT-64/R2M, OT-64/R3, OT-64R3MT 
a OT-64/R4MT, dielňa technickej pomoci DTP-64, 
zdravotnícka verzia OT-64 ZDRAV a nakoniec uni
verzálny mínový ukladač UMU na podvozku OT-64. 
Okrem uvedených verzií existovali skúšobné a proto
typové verzie, ako napríklad OT-64 s vežičkou sloven
skej konštrukcie COBRA, prípadne samohybný mí
nomet STOJAN a podobne. V 90tych rokoch vznikla 
asi jedna z posledných úprav OT-64, kedy tieto boli 
osadené vežičkou z OT-62 TOPAS, čo bola mimocho
dom jedna zo skúšaných verzií počas vývoja OT-64. 
Tieto improvizované verzie bývajú označované aj ako 
OT-93 a primárne boli určené pre využitie v oblasti 
medzinárodného krízového manažmentu. OT-64 bol 
zaradený aj do výzbroje Pohotovostných jednotiek 
Verejnej bezpečnosti z neslávne známou účasťou pri 
potláčaní demonštrácií a zostal vo výzbroji Polície SR 
až do súčasnosti. Okrem Československa a Poľska sa 
OT-64 rôznych verzií dostal do výzbroje ďalších kra
jín. Konkrétne sa jedná o Irak, Maroko, Sudán, Ugan
da, Tanzánia, India, Alžírsko, Angola, Kambodža, 
Sierra Leone a Uruguaj. Export do zahraničia pre
biehal výlučne z Československa, resp. po roku 1993 
z Českej republiky a Slovenskej republiky.
V januári 1993 v rámci delenia bývalej českosloven
skej armády prevzala stanovený počet OT-64A do 
svojej výzbroje i Armáda SR. V jej rámci boli pou

žívané aj v medzinárodnom krízovom ma
nažmente v mierových misiách pod 

hlavičkou OSN

•, i ;. 4 ý



- UNPROFOR v bývalej Juhoslávii a UNMEE Erit- 
rea-Etiópia. Taktiež boli nasadené v misii Iraqi Free
dom v Iraku. Obrnený transportér OT-64A, prírast
kové číslo 1996/00019T, evidenčné číslo ТОТ 17 bol 
vyrobený v roku 1965. Do zbierkového fondu VHM 
Piešťany bol zaradený v roku 1996. Vystavený je vo 
vonkajšej expozícii VHM Piešťany v bielom sfarbení

a s označením UN. Predstavuje tak obrnené transpor
téry v sfarbení, v akom boli použité v mierovej misii 
OSN UNPROFOR v bývalej Juhoslávii. Farebná sché
ma a označenie je štandardom pre techniku pôsobia
cu pod hlavičkou Organizácie spojených národov - 
United Nations - UN.

M. Miklan

PAMÄTNÁ MEOAILA ZA SLUŽBU 
V MIEROVÝCH MISIÁCH ARMÁDY SR
Jednou z hlavných úloh fondových 
inštitúcií, k akým VHM Piešťany bez
pochyby patrí, je aj dokumentovanie 
súčasnosti pre budúce generácie. Hoci 
predmety, ktoré jednotliví kurátori na
vrhnú na zaradenie do zbierkového fon
du, ešte možno nemajú vysokú historic
kú hodnotu, treba myslieť na to, že bu
dúce generácie múzejníkov tieto zbierky 
určite ocenia. V tomto kontexte múzej
nej akvizície je neoceniteľným faktorom 
fakt, že do smernice o vojenskej symbolike 
bola už dávnejšie zapracovaná podmienka odo 
vzdania nových vyznamenaní a medailí aj do VHU 
v záujme rozšírenia zbierkového fondu VHM Pieš
ťany.
Vojenské misie si spoločnosť zvyčajne spá
ja s mierovým poslaním vojakov mimo 
svojej vlasti, pričom civilom je len veľmi 
málo známe, aké rôznorodé úlohy naši 
vojaci, v záujme rozširovania pásma 
stability vo svete či v boji s terorizmom, 
vykonávajú. Za službu pri plnení úloh 
v rámci mierových síl OSN, vojenských misií 
a iných medzinárodných organizácií a tým, ktorí 
sa významnou mierou podieľali na zabezpečovaní 
a vysielaní vojakov na vojenskú službu do zahrani
čia alebo pri plnení úloh pri výkone vojenskej služby 
v zahraničí preukázali statočnosť a odvahu, zachránili 
život alebo majetok veľkého rozsahu, mohla byť voja
kom udelená medaila Za službu v mierových misiách 
Armády Slovenskej republiky. Táto vojenská medaila 
bola zriadená ministrom obrany SR rozkazom č. 35

z 15. mája 1994. Ude
lená mohla byť vojakom 

v činnej službe alebo občianskym zamestnancom 
Armády SR do 30. júna 2002. Nahradila ju vojenská 
medaila Za službu v mierových pozorovatelských mi
siách, ktorá bola zriadená v auguste 2003.
Medaila Za službu v mierových misiách Armády Slo
venskej republiky mala šesť stupňov, ktoré boli udeľo
vané v závislosti od doby pôsobenia vojaka: I. stupeň 
bol udelený za 6 mesiacov vojenskej služby, II. stu-
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peň za 12 mesiacov, III. stupeň za 18 mesiacov a IV. 
stupeň za 24 mesiacov. Stupne V. a VI. boli udeľova
né vojenskej jednotke alebo útvaru, ktoré pôsobili 
mimo územia SR v rámci mierových síl OSN, EÚMM 
a KBSE. Autorom výtvarného návrhu je Štefan No
votný v spolupráci s Petrom Švajdom. Medaila bola 
pre všetky stupne rovnaká - bola razená z bieleho pa
tinovaného kovu s priemerom 33 mm. Averz medai
ly tvorili skrížené šikmo skrížené meče, na ktorých 
bol položený ranogotický štít so štátnym znakom. Po 
obvode bol umiestnený kruhový nápis ZA SLUŽBU 
V MIEROVÝCH MISIÁCH ARMÁDY SR. Na rever
ze bol umiestnený štvorriadkový nápis MINISTER /

OBRANY / SLOVENSKEJ / REPUBLIKY. Stuha bola 
bledomodrá 38 mm široká, na pravej strane mala 
pásy vo farbe trikolóry. Na stužke medialy sa pripev
ňovali kovové krúžky s rímskou číslicou príslušného 
stupňa medaily.
V zbierkach múzea sa nachádzajú medaily všetkých 
stupňov, ktoré múzeum nadobudlo bezodplatným 
prevodom v súlade so smernicou o vojenskej symbo
like v roku 2007. Ich súčasťou sú aj prázdne tlačivá 
dekrétov.

V. Jurková
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RESUMÉ
The Museum of Military History (MMH) is an in
tegral part of the Institute of Military History (IMH) 
in Bratislava, which is under the founding authority 
of the Ministry of Defence of the Slovak Republic. It 
is the only departmental, nationwide specialised mu
seum focused on the military history of Slovakia. The 
MMH directorate manages and coordinates the acti
vities of the two museum departments: The Museum 
Branch Piešťany and the Museum Branch Svidník. 
The specialisation and professional focus of the mu
seum was defined in the charter - main tasks are the 
acquisition, professional processing and providing of 
access to collection items documenting the history of 
the military and the military history of Slovakia. The 
idea to publish a collective publication that would 
map the extent and diversity of the MMH collection 
was born during 2019, when IMH celebrated its 25th 
anniversary. Professional staff, curators and custo
dians of both museum departments, selected from all 
collections 200 interesting collection items, which are 
tangible documents of the Slovak military history in 
the 20th century. The aim of the authors was to use 
the museum research, which is part of the catalogu
ing, and thus offer the reader 200 interesting stories, 
which gradually "tell the story" of selected objects. 
Several factors were taken into account in the selec
tion of individual stories. The first was the content 
framework of the publication. The main criterion was 
the selection of objects whose informative value of 
their stories naturally excites and attracts the reader. 
The goal was to provide the reader with something 
more interesting rather than just simple catalogue 
processing with the calculation of technical and tac
tical data. The authors rather focused on the develo
pment or history of the subject and its role and signi
ficance for the Czechoslovak army, The Army of the 
Slovak Republic and the Armed Forces of the Slovak 
Republic.
The second factor that to some extent shaped the se
lection of collection items was the time and territorial 
framework. IMH focuses on the military history of 
Slovakia in its entirety, so it is possible to find objects 
from an older period in the museum. The timing was

therefore based mainly on the focus of the museum, 
which can be observed in two lines. While the Svid- 
nik's Museum Branch focus on the first half of the 
20th century with an emphasis on the military history 
of the Slovakia in the years 1914 - 1945, the Piešťany's 
Museum Branch focus on the second half of the 20th 
century, mainly on the armament and equipment of 
the Czechoslovak Army, with overlap to present. The
refore, the curators quite naturally chose collection 
objects from the area of their scientific interest. The 
reader can thus "travel in time" and follow the deve
lopment of the militaries from the end of the Aus
tro-Hungarian monarchy to the present. As for the 
territorial definition, the selection did not stipulate a 
condition that the objects have to be of the Czecho
slovak, or the Slovak provenance. The only condition 
was its connection with the military history of Slo
vakia.
A certain factor that was no less important in the se
lection was the maintenance of a certain form of ba
lance between large and small collection objects. The 
main purpose was to present objects from all collec
tions of MMH and thus show the reader that MMH 
is not just a "cemetery of airplanes or tanks", on the 
contrary, the aim was to introduce the reader to the 
collection in all its diversity and variety, and thus in
troduce reader to less known military or perhaps also 
objects of common "civilian" consumption, which 
also had their place in the life of the army.
To some extent, the choice was also influenced by 
other factors, among all of them it is necessary to 
mention at least the condition of the collection item 
or its originality. The museologists are reluctant to 
judge the historical significance or value of an ob
ject by its physical condition, so the authors did not 
"protect" themselves from choosing an object that is 
not literally "exemplary." If we take into account the 
fragmentation of the preservation of the collection 
object, the question of its representativeness is to 
some extent also important. In many cases, however, 
the physical condition of the object was only a secon
dary factor and more attention was paid to its muse- 
ality - that is, to what extent it documents the history
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of the military and is a potential source of scientific 
knowledge. Replicas have even been shortlisted, al
though their museality may be questionable for some 
museologists. However, in the case of replicas that are 
in the collections of the MMH, these are objects for 
which their own authenticity can be proven, because 
they are the only preserved bearers of a given histori
cal context. The presented publication is therefore the 
result of a difficult path full of compromises, which 
has been marked by an effort to find the best possible

penetration of the above principles. The introducto
ry chapter presents the development of the museum 
since its inception and presents it through the peri
meter of individual museum professional activities. 
We firmly believe that the presented publication will 
attract not only military fans and supporters of mili
tary history, but also the lay public, which will allow 
us to show it the famous "military charm" in this way 
as well as the famous "military charm".
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