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ÚVOD

Slovenská, ale aj česká historiografia sa rozsiahlej oblasti problémov spojených či už s úlohami, 
organizáciou, alebo činnosťou spolkových branných organizácií v Československu v rokoch 1918 
- 1939 venovala prevažne okrajovo. Doteraz neexistuje ani ucelená historická vedecká práca, ktorá 
by, v prvom rade na základe archívnych prameňov, objektívne analyzovala ideové a politické 
korene vzniku branných organizácií, ich poslanie a miesto vo verejnom a spoločenskom živote 
prvej republiky.

Monografia je určená nielen historickej obci, ale aj širšej čitateľskej verejnosti, najmä vojenským 
odborníkom, učiteľom a študentom histórie, a napokon aj tým, ktorí chcú hlbšie poznať historické 
procesy v národných dejinách 20. storočia. V jednotlivých kapitolách sa pozornosť sústreďuje na 
pôsobenie výhradne československých, resp. slovenských vojenských stavovských, občianskych 
polovojenských a telovýchovných organizácií branného charakteru, ako aj na riešenie otázok 
súvisiacich s brannou výchovou obyvateľstva v medzivojnovom Československu. Pôvodná 
vedecká práca vznikla na základe dlhodobého výskumu prístupných dobových prameňov 
(archívnych a tlačených dokumentov, literatúry, novín a časopisov) v archívoch a knižniciach 
v Slovenskej republike a v Českej republike. Rovnako vychádza z najnovších poznatkov sloven
ských a českých historikov, ktorí sa vo svojich vedeckých štúdiách a odborných článkoch aspoň 
čiastočne venovali danej problematike.

V prvých dvoch kapitolách sú uvedené významné ústredné branné organizácie, ktorých jednotia
cou črtou bolo stotožnenie sa s vtedajšou oficiálnou politikou čs. vlády a ktoré mali celoštátnu 
pôsobnosť a jednoznačne centralistický charakter. V chronologickej postupnosti je zdokumento
vaná účasť ústredných branných organizácií v bojoch o Slovensko v rokoch 1918 - 1919 
bezprostredne po vzniku Česko-Slovenska. Analyzuje formovanie a činnosť najvýznamnejších 
branných organizácií proštátnej orientácie, ktoré pôsobili v medzivojnovej republike už počas 
prvých desiatich rokov jej existencie. Upresňuje sa vznik týchto branných organizácií, uvádzajú sa 
ich- najvýznamnejší predstavitelia, rozsah členských základní, ale aj základné ciele činnosti 
(v zmysle schválených stanov) so zreteľom na brannú výchovu a výcvik členov. Pozornosť sa 
venuje spolupráci najvyšších orgánov čs. vojenskej správy s ústrednými brannými organizáciami, 
ktorá spočívala v uskutočňovaní brannej a predvojenskej výchovy členov. Predmetom analýzy je aj 
to, ako sa propagovala myšlienka zavedenia povinnej brannej výchovy obyvateľstva vo vtedajšej 
českej a slovenskej spoločnosti. Načrtáva sa aj riešenie otázky brannej výchovy v iných európskych 
štátoch na začiatku 20. rokov 20. storočia. V práci sa neobchádza ani charakteristika branných 
organizácií s extrémne ľavicovým (komunistickým) alebo pravicovým (fašizoidným) programom. 
Poukazuje sa pritom na rozdiely medzi ústrednými brannými organizáciami a extrémistický orien
tovanými telovýchovnými či polovojenskými organizáciami, ktoré spočívali v diametrálne 
odlišných cieľoch a formách ich činnosti. Najmä však v pohľade na riešenie štátoprávnych a poli
tických otázok v Československu, v postoji k četníckemu a policajnému aparátu, vo vzťahu 
k otázkam spolupráce s čs. brannou mocou.

V tretej a štvrtej kapitole sa pozornosť upriamuje na otázku postavenia ústredných branných 
organizácií v brannom systéme Československa po nástupe nacistov k moci v Nemecku roku 1933. 
Prezentuje sa aj činnosť branných organizácií v pomníchovskom Česko-Slovensku, až do jeho roz
padu v marci 1939. Analyzujú sa úlohy ústredných branných organizácií ako podporného článku 
čs. vojenskej správy na ceste k uzákoneniu povinnej brannej výchovy obyvateľstva, formy pod
pory, ktoré sa dostávali ústredným branným organizáciám zo strany najvyšších orgánov čs. 
vojenskej správy od polovice 30. rokov 20. storočia. Bližšie sa charakterizuje Zákon o brannej 
výchove č. 184/1937 Zb. z. a n., a jeho praktické presadzovanie do života. Spracované sú aj výz
namné medzníky a udalosti dramatického roka 1938 v Československu vo sfére povinnej brannej 
výchovy. Osobitne sa opisuje etablovanie Hlinkovej gardy a likvidácia ústredných branných orga-
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nizácií na Slovensku v priebehu októbra až decembra 1938 a tiež aktivity tejto paramilitámej orga
nizácie s fašizoidnými rysmi v brannej výchove. Napokon sa sleduje pôsobenie ústredných bran
ných organizácii v českých krajinách počas druhej republiky (október 1938 - marec 1939), ako aj 
niektoré súvislosti definitívneho zrušenia platnosti zákona o brannej výchove a rozpustenia bran
ných organizácií v okupovanom Protektoráte Cechy a Morava.

V posledných dvoch kapitolách sa rozoberá pôsobenie Rodobrany na Slovensku v rokoch 1923 - 
1929 a hlavné črty činnosti Sedliackej jazdy na Slovensku v rokoch 1926 - 1938. Podrobne sa 
v nich rozvádza a nepriamo aj porovnáva Rodobrana, inak najmasovejšia fašizoidná polovojenská 
organizácia na Slovensku v 20. rokoch, a Sedliacka jazda, ktorá ako jedna z ústredných polovojen
ských branných organizácií mala významné postavenie aj na území Slovenska.

Autor vyjadruje poďakovanie kolegom z Odboru vojensko-historických výskumov VHÚ v Bratis
lave, ktorí mu pomáhali pri koncipovaní práce nielen odbornými a konzultačnými radami, a tiež 
recenzentom monografie, PhDr. Valeriánovi Bystrickému, DrSc. a PhDr. Ľubomírovi Liptákovi, 
DrSc. Vďaka patrí aj Ministerstvu obrany Slovenskej republiky za to, že umožnilo vydať prácu vo 
Vydavateľskej a informačnej agentúre.
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I. kapitola

I. KAPITOLA: VZNIK A ČINNOSŤ BRANNÝCH 
ORGANIZÁCIÍ V ČESKOSLOVENSKU 
V ROKOCH 1918-1928

Prvé záznamy o existencii organizácií branného charakteru na území Slovenska, či v rámci 
širšieho kontextu v celom Uhorsku, pochádzajú už z obdobia stredoveku. Zakladali ich mešťania 
výsadných miest ako mestské domobrany, ktoré sa podieľali nielen na obrane vlastného mesta, ale 
v mnohých prípadoch i celej krajiny. Ich vznik determinovali vojenské konflikty a vôbec celkový 
vývoj vojenstva, ako aj vývin spoločenských premien. Formy a typy mestskej domobrany, jej orga
nizácia a štruktúra boli veľmi rozmanité.

Formovanie posledného feudálneho typu ozbrojených zborov mešťanov - meštianskej milície 
v Uhorsku - spadá do obdobia napoleonských vojen. Právnym podkladom ich vzniku bol zákonný 
článok 1/1805, ale najmä zákonný článok 2/1808, ktorým sa slobodným kráľovským a banským 
mestám v Uhorsku uložila povinnosť zriadiť ozbrojené sily. Meštianske milície boli organizačne 
samostatné, uniformované (v malej miere i neuniformované) jednotky, ktoré sa do regulárnej 
armády nezaraďovali. Mali jednoznačne domobranecký charakter a z vojenského hľadiska nepred
stavovali rozhodujúcu vojenskú silu. Ich organizáciu, úlohy a poslanie upravoval ReglementJur die 
Biirger-Militz im Kónigreich Ungarn (Predpis pre meštiansku milíciu v Uhorskom kráľovstve) 
z roku 1809, ktorého súčasťou bol aj text prísahy v nemčine.1

Meštiansku milíciu mali všetky vtedajšie kráľovské slobodné a banské mestá v Uhorsku (bolo 
ich 41, z toho 23 na Slovensku) a už v roku 1811 bolo v miličnom vojsku organizovaných 34 052 
mešťanov.2 Meštianske milície v mestách, ktorých členskú základňu tvorili zväčša iba príslušníci 
meštianskeho stavu (bez ohľadu na národnostný, politický, či konfesionálny pôvod), zanikli, resp. 
boli zakázané vo víre revolúcie 1848 - 1849.

Revolučné zmeny znamenali začiatok novej éry v politickom živote Uhorska. Zákony z roku 
1848 sa usilovali politicky zaktivizovať obyvateľov. Jedným z prejavov takejto politickej aktivizá- 
cie bolo aj vytvorenie národných gárd, čo možno pokladať za prvý krok k zavedeniu všeobecnej 
brannej povinnosti v Uhorsku. Národné gardy mali uhorský, v duchu vtedajšej politickej ideológie, 
výlučne maďarský charakter. Členmi gardy sa mohli stať iba muži vo veku od 20 do 50 rokov, ktorí 
vlastnili nehnuteľnosti v hodnote 200 zl., alebo mohli vykázať čistý ročný príjem v sume viac ako 
100 zl., a neboli trestaní.3

Po nástupe Bachovho absolutizmu národné gardy, podobne ako aj všetky spolkové organizácie 
a korporácie, zanikli. K ich obnoveniu sa pristúpilo až po rakúsko-uhorskom vyrovnaní (1867), keď 
sa následne zaviedla aj všeobecná branná povinnosť (1868). Po vyrovnaní sa v Uhorsku naplno 
rozbehol spolkový život, čo sa odzrkadlilo nielen v obnovení, ale aj v zakladaní nových spolkov 
polovojenského, či športového charakteru, ktoré mali pestovať branné vedomie mešťanov (rôzne 
cyklistické, strelecké, šermiarske, telocvičné, skautské, poľovnícke, či turistické spolky). 
Organizovaná činnosť v nich do vypuknutia 1. svetovej vojny (1914) nadobudla nebývalé rozmery.4

Vznik Česko-Slovenska 28. októbra 1918 bol výsledkom politického úsilia tak českého, ako aj 
slovenského národa s podporou veľmocí Dohody. Tento nesporne významný historický medzník 
v novodobých dejinách Slovenska, zásadne zmenil aj podmienky organizovania spolkového života 
na jeho území. Československá parlamentná demokracia, v porovnaní s rakúsko-uhorskou monar
chiou, občanom, ktorí podľa Ústavnej listiny z roku 1920 boli jediným zdrojom všetkej štátnej 
moci5, umožnila oveľa väčšie zapojenie do spolkových organizácií v lokálnom i nadregionálnom 
rámci. Bol to výrazný prvok demokratizácie, keď členstvo v spolkoch bolo de iure otvorené 
každému občanovi štátu bez rozdielu sociálneho a spoločenského postavenia. Najmä Slováci, ktorí 
sa stali súčasťou štátotvorného tzv. československého národa, sa začali oveľa intenzívnejšie zapá
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jať do činnosti občianskych spolkových organizácií, korporácií a zväzov s rôznym obsahovým 
zameraním. Väčšina z nich mala svoj pôvod v českých krajinách a na Slovensku sa sekundárne 
udomácnili prostredníctvom českého elementu, čo korešpondovalo so záujmom budovania jednot
ného systému spolkového života v celej republike. Občiansky charakter spolkových organizácií 
v štáte sa však v priebehu nasledujúcich rokov čoraz viac špecifikoval a do popredia vystupoval 
politický, sociálny, národnostný, triedny, stavovský či konfesionálny faktor.

Už v priebehu rokov 1918 - 1926 vzniklo, alebo na nových základoch obnovilo svoju činnosť, 
54 občianskych spolkových organizácií s branným zameraním.6 Avšak len časť z nich zohrala 
dôležitú úlohu v spolkovom, verejnom a politickom živote medzivojnového Československa. Boli 
to najmä tie branné organizácie, ktoré mali právnu subjektivitu, združovali široký okruh občanov 
formou dobrovoľného registrovania členstva a programové ciele svojej činnosti rozvíjali v zmysle 
stanov schválených príslušným štátnym orgánom (prevažne výnosom ministerstva vnútra, resp. 
policajného riaditeľstva, či krajinského úradu).

Branné organizácie, ktoré mali bezprostrednú väzbu na čs. armádu (súdobo čs. branná moc7), alebo 
pôsobili na úseku brannej výchovy obyvateľstva a predvojenskej výchovy' mládeže, môžeme rozdeliť 
do troch základných skupín. V prvej skupine boli tzv. vojenské stavovské organizácie (rôzne ligy, 
obce, zväzy), ktoré založili vojaci v činnej službe, v zálohe, alebo vojnoví - legionárski vyslúžilci. 
Medzi najvýznamnejšie z nich patrili: Zväz čs. dôstojníctva, Zväz čs. rotmajstrov (vojenských 
gážistov), Čs. obec legionárska a Nezávislá obec čs. legionárov. Druhú skupinu tvorili občianske 
polovojenské organizácie, z ktorých najvýraznejší rozmach v organizačnej činnosti a členskej základ
ni v medzivojnovej republike dosiahli Čs. obec strelecká, Čs. národný zväz strelecký1. Sedliacka jazda, 
Masarykova letecká liga, Národné gardy Republiky československej (ďalej RČS), Zväz stráže slo
body, Akademická légia. Dunajská stráž. A napokon v poslednej tretej skupine boli telovýchovné 
organizácie, ako Čs. orol. Zväz robotníckych telocvičných jednôt. Zväz junákov skautov a skautiek 
RČS a Čs. obec sokolská - jedna z najstarších telovýchovných organizácií v republike, ktorá ako 
Česká obec sokolská bola založená 16. februára 1862 v Prahe z iniciatívy Miroslava Tyrša a Jindřicha 
Fiignera. Jednotiacimi črtami týchto branných organizácií bolo stotožnenie sa s oficiálnou politikou 
čs. vlády, celoštátna pôsobnosť, jednoznačne centralistický „československý“ charakter a tiež to, že 
v prevažnej miere združovali iba príslušníkov tzv. československého národa. Predstavovali základné 
atribúty, na ktorých chceli budovať a posilňovať jednotu štátu. Ich centrály, resp. ústredia (okrem 
Dunajskej stráže) sa nachádzali výlučne v českých krajinách.

1. Účasť branných organizácií v bojoch o Slovensko 1918-1919

Bezprostredne po vzniku ČSR jej hrozilo nebezpečenstvo narušenia integrity štátneho územia 
tak zvonka, ako aj zvnútra. Situáciu komplikovala skutočnosť, že v tom čase ešte neexistovalo pres
né vymedzenie hraníc čs. štátu. Nemecké pohraničné oblasti v Čechách, na Morave a Sliezsku boli 
na základe Wilsonovej zásady práva na sebaurčenie vyhlásené za samostatné provincie.8 Vodcovia 
nemeckého politického tábora (Rudolf Lodgman von Auen. Robert Freissler a ďalší) v historických 
českých krajinách žiadali, aby tieto oblasti boli pričlenené do nového štátneho útvaru Deutsch- 
Ôsterreich. Na upevnenie svojho mocenského postavenia, v nadšení za veľkonemeckú myšlienku, 
zmobilizovali v týchto oblastiach bývalých vojakov cisárskej a kráľovskej armády (ďalej c. a k.) 
a dobrovoľníkov nemeckej národnosti. Organizovali ich v polovojenských jednotkách Volkswehr 
(Ľudobrana) i v tzv. Freikorps - „sudetonemeckých batalionoch.“ Oveľa zložitejšia situácia však 
bola na Slovensku, ktorého územie považovala maďarská vláda grófa Mihálya Károlyiho za inte
grálnu súčasť Maďarska a dobrovoľne - bez boja. sa ho nemienila vzdať. Dokonca ponúkla 
Slovákom národnostnú autonómiu v rámci samostatného maďarského štátu. K problematike hraníc 
patrila, najmä z hospodárskeho a komunikačného hľadiska, aj otázka Těšínská, ktorá vyvolala ostré 
čs. - poľské rozbroje.9
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Prvá čs. vláda pod vedením JUDr. Karla Kramáfa a Ministerstvo národnej obrany (ďalej MNO) 
riadené Václavom Jaroslavom Klofáčom vo všetkých týchto prípadoch pociťovali nedostatok vojen
ských síl a prostriedkov na hladké prevzatie štátnej moci na celom území štátu a zabezpečenie jeho 
hraníc. Hlavnou príčinou tohto neutešeného stavu bola skutočnosť, že v tomto pohnutom čase sa len 
postupne, z pozostatkov bývalej c. a k. armády, začali v českých krajinách organizovať jednotky 
čs. domáceho vojska a najpočetnejšia zložka čs. armády - talianske, francúzske a ruské légie 
(čs. zahraničné vojsko), boli ešte stále ďaleko za hranicami novovzniknutého štátu. Najvyššie orgány 
formujúcej sa čs. vojenskej správy v dôsledku toho museli osloviť sokolské a orolské telocvičné jed
noty a taktiež polovojenské oddiely streleckých spolkov, ktoré mali predovšetkým v českých kra
jinách pomerne veľkú tradíciu už za čias bývalej rakúsko-uhorskej monarchie.10 Táto skutočnosť 
poukazuje na istú špecifičnosť vývoja v Československej republike po jej vzniku, keď úlohy vojen
ského charakteru boli zverené aj telovýchovným a polovojenským spolkovým organizáciám.

Česká obec sokolská sa stala prvou brannou organizáciou, ktorá už v prvých týždňoch po vzniku 
republiky začala z dobrovoľníkov - sokolov, organizovať tzv. Sokolské stráže. Ich poslaním bolo 
udržiavať poriadok, zabezpečovať strážnu službu dôležitých objektov, ale aj hliadkovať na 
železničných staniciach. Starosta Sokola JUDr. Josef Scheiner sa stal dokonca najvyšším správcom 
čs. vojska a predsedom Výboru národnej obrany, vojenského orgánu zriadeného 30. októbra 1918 
Národným výborom československým, predchodcom revolučného Národného zhromaždenia RČS.11

Onedlho sa k sokolom začali hlásiť aj príslušníci Zväzu robotníckych telocvičných jednôt (ďalej 
aj RTJ). Na spoločnej schôdzi so zástupcami sokolskej obce sa dohodli na vytvorení Národnej 
stráže. Pozadu nezostala ani Česká obec strelecká, ktorá po 28. októbri 1918 tiež vyslala svojich 
členov na stráž „...k ochraně státního majetku, zajištění pořádku a i к ochraně Národního 
výboru.“12 Aj aktívni a záložní dôstojníci bývalej c. a k. armády, ktorí zotrvali vo vojenských 
posádkach na území ČSR a postupne sa hlásili do čs. domáceho vojska, ponúkli svoje služby ako 
velitelia vytvárajúcich sa ozbrojených jednotiek a Národnej stráže.

Na žiadosť Kramářovej čs. vlády sa v novembri 1918 predstavitelia Sokola, RTJ, Českej obce 
streleckej a Studentstva uzniesli, že zo svojich členských základní vytvoria ďalšie „.. .vzorné vojen
ské oddíly, nančž by se mohla vláda kdykoli spolehnout.“13 Tieto vojenské oddiely zložené z čle
nov uvedených spolkov, ktorí sa svojou činnosťou veľmi dobre osvedčili v Národnej stráži, mali 
byť nasadené nielen na udržanie poriadku a pokoja v českých krajinách, ale aj na realizáciu plánu 
definitívneho odstránenia maďarskej politickej a vojenskej nadvlády nad Slovenskom.

Otázka obsadenia Slovenska čs. domácim vojskom sa riešila v Prahe už začiatkom novembra 1918. 
Pretože, ako sme už spomenuli, početnosť tohto vojska nestačila na úspešné uskutočnenie zámeru 
obsadiť Slovensko, bol na schôdzi zástupcov RTJ, jednôt Sokola, Českej obce streleckej a zväzov stu
dentstva v dňoch 6. a 7. novembra 1918 podaný návrh, aby tieto organizácie spoločne vytvorili oso
bitné dobrovoľnícke jednotky - pluky Stráže slobody.14 Mali byť založené na prechodný čas, 
dovtedy, kým sa vytvoria podmienky na začatie výstavby stálej pravidelnej armády. Ich budovanie 
legalizovalo Hlavné vojenské veliteľstvo v Prahe na čele s armádnym generálom Ing. Janom 
Divišom, ktoré 30. novembra 1918 vydalo nariadenie o zriaďovaní dobrovoľníckych formácií.15

Dobrovoľníci, ktorí sa prihlásili do plukov Stráže slobody, zložili vojenskú prísahu, absolvovali 
základný vojenský výcvik, riadili sa príkazmi MNO a podliehali vojenskému disciplinárnemu 
poriadku, rovnako ako príslušníci čs. domáceho vojska. Od novembra 1918 do februára 1919 
v českých krajinách vznikli štyri pluky Stráže slobody a to: č. 1 v Prahe, č. 2. v Českých 
Budějoviciach, č. 3. v Bme a č. 4. v Plzni.16

Na Slovensko ako prvý prišiel I. poľný prápor 1. pluku Stráže slobody, ktorý prijal v decembri 
1918 do svojich radov aj väčšinu príslušníkov zrušenej Národnej stráže. Od začiatku februára 1919 
vykonával najprv miestnu posádkovú a strážnu službu v Trenčíne a neskôr v Bratislave, kde 
zároveň pre ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska zabezpečoval kuriérnu službu (poštu 
a financie) do všetkých župných a okresných úradov na Slovensku.17

Spočiatku sa predpokladalo, že činnosť plukov Stráže slobody by sa mala skončiť 30. júna 
191918, pretože podľa zámeru najvyššieho čs. vojenského velenia mala od 1. júla 1919 vstúpiť do
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platnosti nová organizácia čs. vojska. Avšak vznikom boľševickej Maďarskej republiky rád 
(21. marca 1919) sa situácia opäť vyhrotila a v noci na 30. mája 1919 vyústila do všeobecnej ofen
zívy maďarskej červenej armády na Slovensko. Pretože celkové postavenie čs. vojska na sloven- 
sko-maďarskom bojisku bolo v tom čase veľmi nepriaznivé, vznikla nevyhnutná požiadavka, aby 
sa priamo do bojových akcií zapojili aj dobrovoľnícke jednotky občianskych polovojenských 
a telovýchovných organizácií. V duchu hesiel „Slovensko je ohroženo!“, „Slovensko je a bude 
naše!“, Česká obec sokolská 4. júna 1919 vyhlásila sokolskú mobilizáciu.19 V jej rámci sa podari
lo postaviť a vyzbrojiť štyri sokolské prápory s celkovým počtom 2700 mužov, ktorých poslanie na 
Slovensku sa zameralo najmä na zabezpečenie a ochranu košicko-bohumínskej železnice. O dva 
dni neskôr príklad Sokola nasledovalo aj predsedníctvo Zväzu RTJ a mobilizáciu na obranu 
Slovenska vyhlásil aj katolícky' Orol, ktorý dovtedy dlhé roky v českých krajinách zápasil so 
Sokolom o vedúce postavenie v telovýchovnej činnosti. Orolských dobrovoľníkov vyzbrojili a vys
trojili v 3. pluku Stráže slobody, a napokon v jeho organizačnom rámci aj pôsobila samostatná orol- 
ská stotina (rota). Tá od druhej polovice júna až do 25. augusta 1919 vykonávala strážnu službu pri 
Hlohovci a neskôr v Handlovej.20

Najvýznamnejšie sa však vo vojne s maďarskými boľševikmi vyznamenal 1. pluk Stráže slobody, 
ktorého I. prápor bol v júni 1919 nasadený do bojov pri Nových Zámkoch a Komárne.21 Ďalšie dva 
jeho prápory, spolu s jedným práporom 2. pluku Stráže slobody, bránili Bratislavu a 3. pluk Stráže 
slobody vyslal z Moravy na Slovensko dva pancierové vlaky. Okrem toho na základe žiadosti minis
terstva s plnou mocou pre správu Slovenska, vedeného MUDr. Vavrom Šrobárom, bol v júni 1919 
do Bratislavy vyslaný Sokolský strážny prápor zložený z 350 mužov z Čiech a 150 mužov z Moravy. 
Jeho hlavné poslanie spočívalo vo vykonávaní bezpečnostnej služby v meste a blízkom okolí. 
V súvislosti s príchodom tejto sokolskej jednotky do Bratislavy vtedajší minister národnej obrany 
Václav Klofáč 5. júna 1919 vydal nariadenie, v ktorom sa okrem iného píše: „... nařizuji všem veli
telstvím a úřadům vojenským, aby vůdcům tohoto strážního práporu v každém ohledu a co nej
ochotněji vyšli vstříc, zejména pokud se týče výzbroje a výstroje, stravování a ubytování...“22

Podpísaním československo-maďarskej zmluvy o prímerí 1. júla 1919 sa napokon podarilo 
ukončiť niekoľko mesiacov trvajúci vojenský konflikt s Maďarskom. Krátko na to, 11. júla 1919, 
minister Klofáč podpísal rozkaz adresovaný dôstojníkom, poddôstojníkom a vojakom čs. armády, 
v ktorom ocenil a vyzdvihol aj podiel branných telovýchovných a polovojenských organizácií 
v bojoch o Slovensko. Doslova sa v ňom uvádza: „...Spojenému úsilí celého národa, jeho vlaste
neckému nadšení děkujeme my, příslušníci národní obrany, že se nám podařilo odvrátiti od vlasti 
první válečné nebezpečí, že jsme mohli zajistiti Slovensko ve hranicích, které určila mírová kon
ference. Podporováni radostným zápalem přečetných dobrovolníků z řad Sokola, Dělnických 
tělocvičných jednot, Jánošíkových družin. Střelců i Orlů..., projevili jste všecky cnosti občanů 
a vojáků, které od Vás vlast požaduje...“23

Pluky Stráže slobody a sokolské prápory, začlenené do čs. domáceho vojska, zotrvali však na 
Slovensku ešte nejaký čas. Vykonávali najmä pohraničnú službu pozdĺž Dunaja a po obsadení 
Petržalky v polovici augusta 1919 aj na hraniciach s Rakúskom. Organizovali tiež poľné stráže 
a budovali obranné postavenia na Záhorí.24 Z dostupnej súhrnnej bilancie o účasti Sokolov 
v bojoch o Slovensko 1918 - 1919 napríklad vyplýva, že ich v sokolských dobrovoľníckych jed
notkách bojovalo okolo 13 100 a ďalších 10 000 bolo zaradených do vojenských jednotiek čs. 
domáceho vojska. „...Podľa štatistických údajov padlo v bojoch a zomrelo 79 Sokolov, 628 bolo 
ranených a nemocných, 271 vyznamenaných... Sokoli vykonali neoceniteľnú prácu na Slovensku, 
kde v roku 1918 tvorili 60% a v roku 1919 40% všetkých bojujúcich jedincov...“25

Od začiatku októbra 1919 sa postupne všetky dobrovoľnícke jednotky zo Slovenska vrátili do 
českých krajín, kde do novembra 1919 prebehlo ich postupné zrušenie.20 Tak sa skončilo prvotné 
poslanie branných organizácií v ČSR. V zložitých medzinárodných a vnútropolitických pod
mienkach. najmä však v atmosfére ozbrojeného zápasu, pomáhali upevňovať pozície novej česko
slovenskej štátnosti.27 Nové úlohy na poli brannej výchovy obyvateľstva a predvojenskej výchovy 
mládeže ich však ešte len čakali.
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I. kapitola

OBETE PRI OBRANE SLOVENSKA 1918-1919
(TABUĽKA č. 1-2).

Prehľad padlých a zomretých príslušníkov čs. domáceho a čs. zahraničného vojska

Stavovské skupiny Dobrovoľníci Legionári Spolu

Dôstojníci 33 19 52
Rotmajstri 19 13 32
Poddôstojníci 166 46 212
Vojaci 524 198 722

Celkom 742 276 1018

Najmladší prislušník mal 15 rokov a najstarší 49 rokov.

Prehľad podľa domovskej príslušnosti

Domovská príslušnosť
Stavovské skupiny

Celkom
Dôstojníci Rotmajstri Poddôstojníci Vojaci

Čechy 38 20 142 440 640
Morava a Sliezsko 13 9 48 185 255
Slovensko a Podkarp. Rus 1 1 19 70 90
Srbsko - - - 1 1
Nezistené - 2 3 26 32

Spolu 52 32 212 722 1018

Spracované podľa: VHA Praha, f. MNO - Prezídium 1927-1939, kr. č. 10562,1933, sign. 57 2/4-3. Podrobnejšie pozri 
CHALUPSKÝ, J.: Štatistika padlých a zomrelých. In: Obete pri obrane Slovenska 1919. Pamätník padlých pri boľševic
kom vpáde. (Sostavil Ján Krasko, podpredseda Slovenskej ligy na Slovensku.) Bratislava, Slovenská knihtlačiareň 1929, 
s. 181-190.

2. Prvé pokusy čs. vojenskej správy zamerané na zavedenie 
povinnej brannej výchovy obyvateľstva

Väčšina predstaviteľov ústredných branných spolkových organizácií v republike si po zhod
notení poznatkov z 1. svetovej vojny, ako aj skúseností zo zložitého procesu upevňovania čs. štát
nosti v prvom roku jej existencie, osvojila predstavu čs. vojenskej správy, aby čo najširšie vrstvy 
obyvateľstva boli v prípade vojny pripravené vytvoriť pomocné ozbrojené zbory občianskej 
obrany, ktoré by aktívne podporovali čs. brannú moc. Ich poslanie sa malo orientovať na strážnu 
a bezpečnostnú službu v zápolí, v okolí svojho bydliska, ale aj na menšie bojové úlohy, medzi ktoré 
napríklad patrili: obrana proti útoku malých nepriateľských jednotiek do tyla armády, ochrana proti 
miestnym revoltám a nepokojom umelo vyvolaným nepriateľskou propagandou, poriadková služba 
v priemyselných podnikoch, na komunikáciách atď.28 Vzrastajúca zložitosť vo výcviku vojsk tak
tiež vyžadovala, aby každý vojak mal už pred nástupom na vojenskú prezenčnú službu aspoň 
základné poznatky o svojej zbrani. Z uvedených dôvodov najvyšší reprezentanti čs. vojenskej 
správy už od začiatku 20. rokov pred čs. verejnosťou zdôrazňovali nevyhnutnosť zavedenia povin
nej brannej výchovy obyvateľstva, ako aj predvojenskej výchovy mládeže na školách.

Podľa zámeru najvyšších orgánov čs. vojenskej správy (MNO a Hlavného štábu), v prvých 
povojnových rokoch mali mať rozhodujúci podiel na organizovaní a uskutočňovaní brannej a pred-
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vojenskej výchovy vojenské stavovské spolkové organizácie. Tie mali zároveň usmerniť ostatné 
občianske polovojenské a telovýchovné organizácie v tom, akým smerom sa má uberať vymedze
nie branných potrieb republiky na úseku brannej a predvojenskej výchovy. V ČSR však v tom čase 
nebola vôbec priaznivá atmosféra na riešenie otázok súvisiacich s organizovaním brannej výchovy 
obyvateľstva a predvojenskej výchovy mládeže.

Napriek tomu, že čs. štátne orgány pociťovali potrebu zabezpečiť obranyschopnosť republiky aj 
po tejto stránke, nemohli prekonať nepriaznivý a často i napätý vzťah v spoločnosti ku všetkému 
vojenskému a brannému. Pramenilo to z doznievajúcej nenávisti k bývalej c. a k. armáde, v radoch 
ktorej položilo mnoho Slovákov a Čechov svoje životy za cudzie záujmy. Dlhá a vyčerpávajúca 
1. svetová vojna viedla aj ku krachu mnohých súkromných podnikov. Ich majitelia sa preto radšej 
zaoberali svojimi súkromnými záležitosťami ako myšlienkami o aktívnej spoluúčasti na obrane 
štátu.29 Okrem toho v čs. spoločnosti všeobecne prevažovali pacifistické ilúzie o trvalom 
zabezpečení mieru a panovala predstava, že i samotná čs. branná moc je zbytočne drahým sym
bolom štátnej moci.

Československé politické a armádne špičky si však uvedomovali stále napätú medzinárodnú 
situáciu, ako aj vnútropolitickú klímu v republike, a preto sa na parlamentnej pôde neúnavne usilo
vali vysvetľovať a presadzovať dôležitosť povinnej brannej výchovy' obyvateľstva a predvojenskej 
výchovy mládeže. Jedným z argumentov bola skutočnosť, že v mnohých európskych štátoch sa po 
skúsenostiach zo svetovej vojny začala venovať veľká pozornosť predvojenskej výchove mládeže 
(školskej i mimoškolskej) a postupne sa prechádzalo aj k zavedeniu povinnej brannej výchovy oby
vateľstva. Hlavná príčina spočívala v rýchlom rozvoji bojovej techniky (motorizácia) a zavádzaní 
nových druhov vojska (hlavne letectva), čo malo za následok zásadnú zmenu v podmienkach vede
nia vojen. Rozširoval sa rozsah operačných priestorov a tým aj hraníc medzi bojiskom a zápolím, 
čo napokon viedlo k tomu, že aj civilné obyvateľstvo mohlo byť bezprostredne zatiahnuté do 
priestoru bojovej činnosti tak svojej armády, ako aj armády protivníka. A práve z tohto dôvodu sa 
v rade európskych krajín rozhodlo, aby ich vojenské orgány upriamili pozornosť aj na brannú 
prípravu obyvateľstva pre prípad možného vojnového konfliktu. Napríklad v Sovietskom Rusku sa 
predvojenská výchova mládeže vykonávala už od roku 1918 a po skončení občianskej vojny bola 
roku 1923 upravená osobitným dekrétom. Vo Francúzsku už začiatkom 20. rokov platil zákon 
o povinnej telesnej výchove a vojenskej prípravke, v Belgicku zasa zákon o povinnej telesnej 
výchove mládeže k službe vojenskej (1920), alebo v Taliansku zákon o výchove telesnej a výcviku 
predvojenskom a povojenskom.-’0

Závažným argumentom na zavedenie povinnej brannej výchovy obyvateľstva v prvej republike 
bol aj fakt, že politickí reprezentanti väčšiny susediacich štátov (najmä však Maďarska a Nemecka) 
sa nemohli stotožniť s existenciou Československa a otvorene i skryto vyvíjali úsilie na korigo
vanie versailleského zmluvného systému v strednej Európe. Okrem toho v Nemecku, Rakúsku 
a Maďarsku - teda v štátoch, ktoré vyšli z prvej svetovej vojny ako porazené a na základe 
mierových zmlúv mohli budovať len málopočetné ozbrojené sily - sa postupne prejavovala skrytá 
militarizácia prostredníctvom zakladania a budovania rôznych organizácií branného charakteru.31

V Nemecku popri budovaní novej armády Reichswehru (Ríšskej brannej moci), ktorej početný 
stav nesmel prevýšiť 100 000 mužov pozemného vojska a 15 000 mužov námorníctva,32 oficiálne 
i ilegálne pôsobili vojenské združenia, polovojenské a telocvičné formácie. Napríklad Freikorps 
(dobrovoľnícky zväz), Schutzpolizei (ochranná polícia), Technische Nothilfe (rýchla technická 
pomoc). Kampfbund (bojový zväz), Hochschulring deutscher Art (vysokoškolský’ krúžok nemec
kého typu), Tumverein (telovýchovná jednota), Pfadfinderbund (Skautský spolok), Schutz- und 
Trutzbund (obranný a odbojový zväz) a ďalšie. Tieto organizácie sa orientovali nielen na vojenský 
výcvik svojho členstva, ale v mnohých prípadoch svojím profilom činnosti, početnosťou a organi
zovanosťou dosahovali atribúty pravidelného vojska.33

Obdobná situácia bola v Rakúsku, kde po rozpustení Volkswehru (ľudobrany) a pomalom 
vytváraní novej brannej moci (podľa Saint -Gennainskej mierovej zmluvy maximálne 30 000 mu
žov), sa na základe branného zákona z 18. marca 1920, budovali rakúske domobrany
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(Heimwehren). Vznikali pod rôznymi názvami ako samostatné ozbrojené skupiny. Najstaršou 
takouto domobranou bola milícia mesta Innsbruck, založená už v novembri 1918, ktorá sa pod 
názvom Heimatwehr (obrana vlasti - platným od 12. mája 1920), stala jednou z najvýznamnejších 
„súkromných armád.“ Jej vznik dal popud k zrodu ďalších branných organizácií v rakúskych provin
ciách, ako boli Heimatdienst (služba vlasti), Selbstschutzverband (zväz sebaobrany), Heimwehr 
(domobrana), Heimatschutz (ochrana vlasti), alebo Frontkämpfervereinigung (združenie frontových 
vojakov).34 Popri nich začiatkom 20. rokov vznikla vo Viedni polovojenská študentská organizácia 
Freikorps Ostmark (dobrovoľnícky zväz Východnej marky), ktorá bola úradne povolená pod menom 
Wehrtumverein Ostmark (branno-telovýchovná jednota Východnej marky). Členmi tejto organizá
cie boli poslucháči a absolventi viedenských vysokých škôl a jej činnosť sa sústredila na tri hlavné 
oblasti: výchovu členov k vojenskej disciplíne, kooperáciu na porušovaní mierových zmlúv 
(Versailleskej a Saint - Germainskej) a spoluprácu pri budovaní Veľkonemecka.35

V hortyovskom Maďarsku širší politický front, vedený aristokraticko-klerikálnymi kruhmi, si 
už začiatkom 20. rokov ako jeden z kľúčových cieľov vytýčil dosiahnutie revízie Trianonskej 
mierovej zmluvy. V tejto súvislosti, okrem organizovania pravidelnej národnej armády (Nemzety 
Hadsereg - vznikla 10. júna 1919), ktorej sila bola obmedzená na 7 zmiešaných brigád (asi 35 
000 mužov)36, dávali zelenú formovaniu rôznych polovojenských a telovýchovných organizácií.
V decembri 1921 bola v Maďarsku osobitným zákonom zavedená povinná telesná výchova.
V § 2 tohto zákona mal štát vymedzenú povinnosť zabezpečiť pravidelnú telesnú výchovu 
mladých mužov a žien na vysokých školách, ďalej organizovať telesnú výchovu mládeže po 
skončení školskej dochádzky a to tým spôsobom, aby sa jej každý mladý muž povinne zúčastnil 
do dovŕšenia 21. roku života. Štát mal taktiež podporovať tie spolkové organizácie (skautské a 
športové), ktoré sa vo svojom programovom zameraní venovali pestovaniu telesnej výchovy.37 
Celoštátnym riadením pravidelnej telesnej výchovy bola poverená Krajinská telovýchovná rada 
(ako dozorný a výkonný orgán), zložená zo zástupcov maďarskej vlády, ministerstva nábožen
stva a verejného vyučovania, zainteresovaných branných telovýchovných spolkov a odborníkov 
(lekárov, profesorov a iných). V roku 1924 bol uvedený zákon doplnený zákonom o zriadení 
Krajinského telovýchovného fondu.38 Na rozvíjanie brannej (telesnej) výchovy mládeže 
v poškolskom veku sa, na základe nariadenia maďarského kráľovského ministerstva vnútra, zria
dil najvýznamnejší polovojenský spolok Levente (Junák). V stanovách tohto spolku, ktoré boli 
schválené 30. júna 1924, sa v § 3 uvádzalo, že „...cieľom spolku je rozmnožovanie sily národa 
s výchovou v tele a charakteru silných čistomravných bohatierov...“39 O skrytých revizionistic- 
kých cieľoch tejto paramilitámej organizácie, ktoré sa zhodovali s predstavami a cieľmi poli
tických špičiek medzivojnového maďarského štátu, azda najlepšie vypovedalo „leventistické 
desatoro“ (osobitne body 6, 7 a 8). „...6. Nezabudni nikdy, že od hôľ karpatských až k Adria
tickému moru bolo po tisíc rokov všetko maďarské. 7. Bojuj každou myšlienkou a skutkom, aby 
bola zase maďarská krásna Horná zem (Slovensko), ako i smutné Sedmohradsko, vlniace sa zlaté 
klasy Banátu a smutne šumiace Neziderské jazero. 8. Nezabudni na skvelú pamiatku víťazstva 
tvojich predkov a snaž sa jej byť hodný...“40

Vyššie uvedené skutočnosti nastoľovali oprávnenú požiadavku čs. vojenskej správy, aby na 
posilnenie branného systému Československa bola zákonne vymedzená povinná branná výchova 
obyvateľstva. Jednu z prvých zmienok, ktorá sa dotýkala brannej výchovy, obsahoval už branný 
zákon č. 193 z 19. marca 1920, a to v odseku, že „...tělesná výchova mládeže před brannou povin
ností bude upravena zvláště...“41 Zo skutočnosti, že tento odsek bol vložený do časti o brannej 
povinnosti, je zjavné, že telesná výchova sa v tejto súvislosti pokladala za súčasť prípravy na bran
nú povinnosť. Okrem toho sa v S 28 branného zákona predpokladalo zriadenie, resp. vzrast dobro
voľných občianskych polovojenských organizácií, ktorých príslušníci by prijali záväzok, že v čase 
mobilizácie a vojny sa stanú súčasťou brannej moci a budú vykonávať určité úlohy, na ktoré by sa 
v čase mieru výcvikom pripravovali.42

Predstavitelia čs. brannej moci sa však, okrem citovaného ustanovenia v brannom zákone, 
pokúsili v príslušných právnych predpisoch zabezpečiť svoj vplyv aj na rozvoj telesnej výchovy

17



obyvateľstva. Na základe zákona č. 228 z 30. marca 1920 bol pri ministerstve verejného zdravot
níctva a telesnej výchovy ustanovený Poradný zbor pre telesnú výchovu, ktorému sa mali predkla
dať na posúdenie všetky zásadné otázky rozvoja telesnej výchovy. V tomto poradnom zbore boli aj 
dvaja zástupcovia MNO.43 Napriek týmto čiastkovým úspechom sa však najvyšším zástupcom čs. 
vojenskej správy v tom čase nepodarilo do parlamentu predložiť osobitnú právnu úpravu, ktorá by 
riešila systém povinnej brannej a predvojenskej výchovy na jednotnom základe a pod jej kontrolou. 
Prelo sa otázkam, spojeným či už s jej propagovaním, prípravou, alebo realizovaním, začalo veno
vať široké spektrum proštátne orientovaných branných organizácií s celoštátnou pôsobnosťou.

3. Najvýznamnejšie branné organizácie proštátnej orientácie 
a charakteristika ich činnosti v prvej polovici 20. rokov

Ústredné branné organizácie, po dvoch rokoch pokusov o zabezpečenie čo najvhodnejšej vnú
tornej organizačnej štruktúry a vybudovania čo najširšej členskej základne, vstúpili v 20. rokoch do 
novej etapy svojej činnosti. V tomto období bolo ich charakteristickou črtou vypracovanie prvých 
pevných organizačných stanov a plánov činnosti, v ktorých sa okrem iného stanovili aj ciele 
a úlohy v oblasti organizovania brannej a predvojenskej výchovy.

Napriek tomu. že väčšina proštátnych polovojenských, vojenských stavovských a telový
chovných branných organizácií proklamovalo svoju politickú neutralitu, istej miere politickej 
inklinácie sa nevyhli. Očividne sa to prejavilo v zložení ich vedení a napokon aj v štruktúre člen
ských základní. Napríklad Sedliacka jazda a Čs. národný zväz strelecký mali sfarbenie 
Republikánskej strany zemedelského a maloroľníckeho ľudu (tzv. agrárnikov), Národné gardy 
a Akademická légia inklinovali k Čs. národnej demokracii. Čs. obec strelecká a Zväz čs. rotmaj
strov boli nesporne pod vplyvom Čs. strany národno-socialistickej, Zväz robotníckych 
telocvičných jednôt Čs. sociálnej demokracie, Čs. obec legionárska oboch uvedených socialistic
kých strán a Čs. orol zasa Čs. strany lidověj. Čs. obec sokolská mala predovšetkým v českých 
mestách blízko k národnej demokracii a na českom vidieku zasa k agrárnikom.44 Tieto skutočnos
ti nám najvýstižnejšie poukazujú na ponímanie brannej prípravy obyvateľstva, ktoré malo zod
povedať záujmom vládnucich strán, tzv. „pětky“. To pramenilo z objektívnej príčiny, aby taká 
citlivá otázka, akou zabezpečenie branných potrieb štátu určite bolo, zostala pevne a proporciálne 
rozložená vo všetkých vládnucich koaličných stranách. Tým sa mala na minimum eliminovať hroz
ba, že by niektorá z politických strán alebo skupín využila branné organizácie pri presadzovaní 
politickej moci.

Markantným príkladom bolo Taliansko, kde v roku 1922 fašistická polovojenská organizácia 
Čierne košele (Squadre ď Azione)45 bola jednou z najvýraznejších opôr Mussoliniho pochodu na 
Rím. Vzápätí fašisti zlikvidovali v Taliansku parlamentnú demokraciu a v roku 1926 vyhlásili 
fašistický štát jednej strany (PNF - Partito nazionale fascista).46 Fašizmus - otvorená diktatúra 
antiliberálneho a antidemokratického zamerania, ktorý vzišiel predovšetkým z eskalácie talianske
ho nacionalizmu po prvej svetovej vojne, sa ako nová a pre mnohých veľmi príťažlivá idea začal 
veľmi rýchlo šíriť do celej Európy. Udomácnil sa najmä v štátoch, ktoré vyšli zo svetovej vojny ako 
porazené a zmietali sa v hlbokej hospodárskej a sociálnej kríze (Maďarsko, Nemecko, Bulharsko 
a iné). V ich destabilizovaných spoločnostiach si Fašistická idea postupne našla veľa prívržencov 
a sympatizantov a vo vhodnom okamihu vyústila do otvorenej fašistickej diktatúry.47

Riziko prenikania fašistických ideí do čs. republiky si hneď od začiatku, aj keď v mnohých sme
roch nedostatočne, uvedomovala jej štátna moc. Preto z hľadiska zabezpečenia vnútornej 
bezpečnosti ČSR najvyššie štátne a vojenské orgány sa snažili predovšetkým presadiť, aby 
nevznikali branné spolkové organizácie polovojenského či telovýchovného branného charakteru 
v komunitách „neštátotvomých národností“ a neskôr aj v lone tých politických strán a skupín, ktoré 
sa nestotožňovali s oficiálnou štátnou politikou a boli voči nej v opozícii.
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PREHĽAD POBOČIEK ZVÄZU ČS. ROTMAJSTROV 
NA SLOVENSKU V AUGUSTE 1923

(TABUĽKA č. 3)

p. č. sídlo dátum založenia prvý predseda pobočky

1. Banská Štiavnica 15. 2. 1922 Vilém WEIGERT
2. Bratislava júl 1919 Emil KOSTKA
3. Dolný Kubín 5. 6. 1921 Robert ŠTĚPÁNEK
4. Jelšava 1. 1. 1923 Bedřich SVOBODA
5. Košice 15. 10. 1919 ? HEŘMAN
6. Liptovský Sv. Mikuláš 11.6. 1921 ? BLAŽEK
7. Lučenec 1. 12. 1920 Jan JEDLIČKA
8. Michalovce 16. 1. 1921 Josef PÝCHA
9. Nitra 24. 1. 1920 Oskar ZÁRUBA
10. Podolinec 2. 9. 1922 Karel VESELÝ
11. Poprad 1. 10. 1922 František BALASTRA
12. Prešov 19. 10. 1919 Vojtech KUTŠÍNSKY
13. Ružomberok 1. 7. 1920 K. LÁZNIČKA
14. Spišská Nová Ves 29. 5. 1922 Stanislav DOHNAL
15. Turčiansky Sv. Martin 19. 1. 1922 Václav ŘEPKA
16. Žilina 12. 11. 1920 ? PACAS

Ďalšie vtedaišie sídla Dobočiek Zväzu čs. rotmaistrov na Slovensku: 17) Banská Štiavnica. 18) Fiľakovo.
19) Ipeľské Šahy, 20) Kežmarok, 21) Komárno, 22) Krupina, 23) Leopoldov, 24) Levice, 25) Levoča, 26)
Nové Zámky, 27) Parkan (Štúrovo), 28) Rožňava, 29) Sabinov, 30) Tisovec, 31) Trebišov, 32) Trenčín,
33) Trnava, 34) Vranov nad Topľou

Poznámka: Ustanovujúca schôdza Zväzu poddôstojníkov z povolania (neskôr premenovaný na Ústredný zväz čs. vojen
ských gážistov mimo hodnostnú triedu a napokon na Zväz čs. rotmajstrov) sa konala 15. novembra 1918 na Streleckom 
ostrove v Prahe za účasti približne 800 bývalých ďalejslúžiacich poddôstojníkov c. a k. armády. Prvým predsedom tohto zväzu 
sa stal Alois Picek, konateľom V. Matějíček a sekretárom Emanuel Lev. V auguste 1923 bolo v celej republike 95 pobočiek 
Zväzu čs. rotmajstrov (na Slovensku 34), ktoré mali spolu 10247 členov. Tlačovým orgánom zväzu bol Hlas Národní obrany, 
ktorý začal vychádzať od 28. júla 1919 a Osvětové Rozlety vychádzajúce od 1. januára 1922.

Spracované podľa: Památník československých rotmistn) z povolaní. (Upravil Rudolf Hudec). Praha 1923, s. 498 - 499, 
517,553,579 - 806.

Prvou brannou organizáciou, ktorá už od začiatku 20. rokov vyvíjala veľkú aktivitu na uzákone
nie povinnej brannej výchovy pre mládež od 18 do 20 rokov a požadovala, aby sa v potrebnom 
rozsahu k brannosti vychovávala i školská mládež, bol Zväz čs. dôstojníctva (ďalej aj ZČsD), 
obnovený na ustanovujúcom valnom zhromaždení 16. mája 1920 v Prahe.48 Táto vojenská 
stavovská organizácia, určená pre čs. dôstojníkov všetkých branných pomerov (v činnej službe, vo 
výslužbě a v zálohe), sa stala ideovým pokračovateľom Podporného a vzdelávacieho zväzu čs. dôs
tojníkov, ktorý bol založený (zo Zväzu čs. dôstojníkov49) 18. mája 1919 na ustanovujúcom zjazde 
delegátov v Prahe. Prvým predsedom Zväzu čs. dôstojníctva sa stal pplk. Miloš Žák, tajomníkom 
kpt. Celestín Hanzl.50

Zjazd delegátov tohto zväzu 12. decembra 1920 v Olomouci schválil nové stanovy a program 
činnosti. Z neho vyplývalo, že ZČsD ako vojenská stavovská organizácia, by mal plniť funkciu 
vojenského odborového zväzu a zároveň aj branné, osvetovo-výchovné, kultúrne a telovýchovné 
úlohy.51 Na základe schválených stanov mal tento zväz pestovať ducha pospolitosti a jednoty, pod
porovať vo verejnosti záujem o branné otázky, podnecovať vzdelávaciu a osvetovú činnosť člen
stva a zúčastňovať sa vôbec na kultúrnej práci. Mal sa tiež zamerať na spoločenskú a telovýchovnú
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PREHĽAD ČLENSTVA V POBOČKÁCH ZVÄZU ČS. DÔSTOJNÍCTVA 
NA SLOVENSKU K 1. APRÍLU 1925

(TABUĽKA č. 4)

poradie
vzniku/
divízna
oblasť

SÍDLO Rok Mesiac Počet členov

Počet
neorganiz.
aktívnych

dôstojníkovzaloženia akt. v zál. v.v. čel spolu

14./11. Prešov 1920 VII. 103 8 4 - 115 5
16710. B. Bystrica 1920 IX. 94 44 - - 138 4
18./9. Bratislava 1920 IX. 464 33 18 - 515 100
21 ./10. Lučenec 1920 IX. 84 4 2 - 90 -
22/9. Trnava 1920 IX. 67 9 - - 76 8
24/11. Košice 1920 X. 290 105 5 - 400 39
31./11. Ružomberok 1920 XII. 70 17 - - 87 36
32./11. Levoča 1920 XII. 75 - - - 75 -
34/11. Kežmarok 1921 1. 34 - 1 - 35 3
36/10. N. Zámky 1921 1. 27 23 1 1 52 5
38./9. Trenčín 1921 1. 80 16 2 - 98 -
41./9. Žilina 1921 II. 106 33 2 - 141 18
46 ./10. Levice 1921 III. 27 20 - 1 48 4
50711. D. Kubín 1921 IV. 38 9 - - 47 16
53710. Komárno 1921 IV 105 14 - - 119 7
57./12. Michalovce 1921 v. 86 1 1 - 88 2
58./12. Trebišov 1921 v. 31 8 - - 39 -
61./10. Ipeľ. Šahy 1921 VI. 21 1 1 - 23 -
66711. Lipt. Sv. Mikuláš 1921 x. 44 9 2 - 55 6
67710. Nitra 1922 III. 100 29 3 - 132 20
68711. Podolínec 1922 III. 27 - - - 27 -
69711. Bardejov 1922 IV. 22 1 - - 23 2
71711. Sabinov 1922 v. 28 - - - 28 -
72710. Krupina 1922 VI. 16 8 - - 24 -
74711. Rožňava 1923 III. 62 12 - - 74 -
75711. Poprad 1923 IV. 35 15 - - 50 -
77711. Turč. Sv. Martin 1923 Vlil. 18 13 - 1 32 10
78710. Parkan (Štúrovo) 1923 XI. 13 8 - 1 22 1
80711. R. Sobota 1923 II. 32 20 3 2 57 -
81710. Zvolen 1923 II. 16 38 - - 54 -

Celkový počet členov 2215 498 45 6 2764 286

Divízne oblasti: 9 - Trnava (počet členov 830), 10 - Banská Bystrica (702), 11 - Košice (1105), 12 - 
Užhorod (561)

Vysvetlivky: akt. - aktívni dôstojníci, v. zál. - dôstojníci v zálohe, v. v. - dôstojníci vo výslužbě, čet. - četníci

Poznámka: K1. aprílu 1925 bolo v Československu 83 pobočiek Zväzu čs.dôstojnictva, z toho 36 pobočiek v Čechách, 14 na 
Morave a v Sliezsku, 30 na Slovensku a 3 na Podkarpatskej Rusi. Spolu v nich bolo organizovaných 13 596 členov, z toho 
64,4 percenta aktívnych dôstojníkov, 31,5 percenta dôstojníkov v zálohe, 3,8 percenta dôstojníkov vo výslužbě a 0,3 percenta 
četníkov.
Z celkového počtu podľa národnosti: 91,8 percenta tzv. československej, 0,3 percenta ruskej, 0,2 percenta poľskej, 7,5 per
centa nemeckej a 0,2 percenta maďarskej.

Spracované podľa: Ročenka k pětiletí Svazu čs. dústojnictva. (Redigovali kpt. C. Hanzl - škpt. A. Opravil). Praha 1925, 
s 15-19.
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činnosť a dohliadať na hospodárske a stavovské záujmy členskej základne.52 Zväz čs. dôstojníctva 
bol organizačne rozdelený podľa organizácie vyšších veliteľstiev čs. brannej moci, a to na zemské 
(krajinské) a divízne oblasti. Vrcholným orgánom zväzu bolo valné zhromaždenie, v medziobdo
biach valných zhromaždení ústredný výbor. Výkonným orgánom ústredného výboru bolo predsed
níctvo zväzu, ktoré malo k dispozícii tieto komisie: ústrednú, organizačnú, finančnej správy, 
kultúrnu, zahraničnú, brannej prípravy, športovú, ďalej komisiu pre záložných dôstojníkov, dôstoj
níkov v. v. atď.53

Od mája do decembra 1920 bolo v republike založených 32 pobočiek Zväzu čs. dôstojníctva. Už 
vo februári 1922 sa počet pobočiek viac ako zdvojnásobil a dosiahol počet 67. V nich bolo organi
zovaných 8100 členov, z toho 7234 aktívnych dôstojníkov, 454 dôstojníkov v zálohe a 412 dôstoj
níkov vo výslužbě. Prvá pobočka tohto zväzu na Slovensku vznikla v júli 1920 v Prešove ado 
konca toho istého roka pracovali i ďalšie pobočky v Banskej Bystrici, Bratislave, Lučenci, Trnave, 
Košiciach, Ružomberku a Levoči.54

Tlačovým orgánom ZČsD sa od januára 1921 stal týždenník Důstojnické listy. Jeho prvým redak
torom bol škpt. Ing. Evžen Jareš, ktorý „...vtiskl programu Svazu a linii listu vysokou úroveň 
a hlubokou myšlenkovou koncepci.“55 Zväz prostredníctvom tohto časopisu propagoval svoje pos
toje k riešeniu branných otázok a informoval nielen o tom, čo sa deje vo vlastnej organizácii a v čs. 
armáde, ale vysvetľoval a glosoval aj hospodárske, politické a kultúrne udalosti republikového 
i medzinárodného významu. Okrem toho pri tomto zväzovom týždenníku vznikla knižná edícia, 
zameraná na rozsiahlu a aktívnu propagáciu brannosti.56

V roku 1923 sa predstaviteľom Zväzu čs. dôstojníctva, na čele s novým predsedom mjr. v zálo
he Karlom Mayerom, podarilo zriadiť prvé inštrukčné kurzy pre dôstojníkov v zálohe, s ktorými sa 
rátalo pri organizovaní a riadení brannej výchovy obyvateľstva. Na uskutočnenie propagácie bran
ných otázok a kampane, zameranej na prípravu systému povinnej brannej výchovy, však museli 
činovníci tohto zväzu nájsť zreteľnú podporu nielen vo vládnych kruhoch a MNO, ale aj u repre
zentantov a širokého okruhu členstva ďalších celoštátnych vojenských stavovských, polovojen
ských, či telovýchovných organizácií.

V prvom rade sa Zväz čs. dôstojníctva snažil nadviazať spoluprácu s Československou obcou 
legionárskou (ďalej aj ČsOL), ktorá vznikla zlúčením viacerých legionárskych organizácií 
(Družiny čs. legionárov. Jednoty čs. legionárov, Spolku invalidov čs. légií a Zväzu čs. legionárov57 
založených v roku 1919) na ustanovujúcom zjazde 22. - 23. mája 1921. Vo svojich radoch 
sústreďovala najväčší počet bývalých legionárov - účastníkov prvého čs. zahraničného odboja 
1914 - 1918. Čs. obec legionárska patrila k tým ústredným branným organizáciám, ktoré výrazne 
ovplyvňovala politika vládnych socialistických strán a postupne sa vyprofdovala na jednu 
z hlavných opôr politiky tzv. „skupiny Hradu“.58 To sa jednoznačne prejavilo aj v personálnom 
obsadení vedúcich postov v tejto obci. Predsedom sa stal bývalý ruský legionár Josef Patejdl, ktorý 
pôsobil od roku 1920 v kancelárii prezidenta republiky a zároveň bol poslancom Národného zhro
maždenia (ďalej aj NZ) za Národnosocialistickú stranu. Podpredsedom ČsOL sa v roku 1921 stal 
slovenský sociálnodemokratický politik ajeden z organizátorov čs. légií v Rusku, JUDr. Ivan 
Markovič. Ten ako jediný Slovák v období prvej ČSR zastával krátky čas aj funkciu ministra 
národnej obrany (od 16. júla do 15. septembra 1920) v tretej čs. vláde Vlastimila Tusara.59

Hlavným ideovým programom ČsOL sa stali rozpracované zásady Washingtonskej deklarácie 
z 18. októbra 1918. Okrem riešenia hospodárskych asociálnych otázok svojich členov zamerala 
činnosť aj na brannú výchovu obyvateľstva s cieľom „prispievať k záštite a obrane ČSR.“60 V roku 
1921 pri Čs. obci legionárskej vznikli záujmové skupiny vojenských gážistov (rotmajstrov), ktoré 
na základe článku 10 stanov ČsOL, po organizačnej stránke boli ako pododbory podriadené jed
notlivým miestnym jednotám ČsOL.61 Od roku 1924 Čs. obec legionárska vydávala denník 
Národní osvobození, ktorý dovtedy vychádzal pod názvom Čs. samostatnost.

Ďalšou organizáciou, ktorá prichádzala do úvahy na spoluprácu so Zväzom čs. dôstojníctva, bola 
Československá obec strelecká (ďalej aj ČsOS), založená ako Česká obec strelecká v roku 1897. 
Jednotlivé strelecké jednoty združené v tejto obci sa už od prvej polovice 20. rokov pokúšali
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vytvoriť pevný základ na spoluprácu s čs. brannou mocou tým, že sa začali zaoberať aj otázkou 
spoluúčasti na organizovaní brannej a predvojenskej výchovy. Prvým starostom tejto obce, ktorej 
ústredie sa obdobne ako u ČsOL nachádzalo v Prahe, bol František Novák a náčelníkom Václav 
Suchý. Podľa stanov, schválených výnosom ministerstva vnútra z 9. augusta 1923, hlavným účelom 
tejto brannej organizácie bolo „.. .pěstování a zvelebování střelectví v republice Československé, 
výchova k brannosti, zakládání, sbližování a vzájemná podpora jednot střeleckých v Čs. obci stře
lecké sdružených.“62

Vedúci činitelia Čs. obce streleckej však mali veľké obavy z činnosti ozbrojených jednot (pred
chodkýň národných gárd). Poukazovali najmä na to, že tieto ozbrojené občianske jednoty, ktoré 
nadviazali na tradíciu dobrovoľných meštianskych ostrostreleckých zborov z 19. storočia, sa svo
jou činnosťou medzi obyvateľstvom snažili potlačiť význam a postavenie ostatných polovojen
ských branných organizácií v republike.63 Zväz čs. dôstojníctva posúdil obavy Čs. obce streleckej 
ako opodstatnené, a preto na jej podporu intervenoval na MNO, ktoré nakoniec v roku 1924 
navrhlo spojiť strelecké jednoty ČsOS a ozbrojené občianske jednoty do celoštátnej organizácie - 
Zväzu občianskych obrán RČS. Hlavné poslanie tejto občianskej polovojenskej organizácie sa 
malo zamerať na vojenský výcvik podľa smerníc schválených vojenskou správou. V čase mieru 
mal tento zväz spolupôsobiť pri zabezpečovaní verejného pokoja a poriadku a v čase brannej poho
tovosti štátu sa mal stať súčasťou čs. brannej moci. Návrh MNO však vyvolal mohutný protest 
vedenia ozbrojených jednôt, ktoré striktne odmietlo zjednotenie so streleckými jednotami ČsOS. 
Po celej sérii rokovaní s vedúcimi predstaviteľmi čs. vojenskej správy sa zodpovedné orgány na 
MNO rozhodli upustiť od tohto návrhu.64

Ozbrojené jednoty si tak nielen zachovali svoju organizačnú samostatnosť, ale v roku 1926 sa 
združili do Zväzu ozbrojených jednôt v RČS so sídlom centrály v Prahe.65 O vznik tejto jednotnej 
organizácie sa predovšetkým zaslúžil Hlavný štáb čs. brannej moci, ktorý mal eminentný záujem 
na tom, aby práve tento Zväz patril k najaktívnejším branným organizáciám pri realizácii plánu 
brannej výchovy obyvateľstva a streleckého výcviku. K tomu vydalo 3. operačné oddelenie HŠ aj 
osobitné smernice pre výcvik v ozbrojených jednotách, ktorý sa mal ďalej vykonávať pod 
dohľadom vojenskej správy.66

Predstavitelia Zväzu ozbrojených jednôt RČS privítali dohľad čs. vojenskej správy, čo bolo jed
noznačne potvrdené aj v § 20 zväzových stanov. V ňom sa uvádzalo, že „...vo všetkých otázkach 
vojenského charakteru podlieha zväz stálemu dohľadu ministerstva národnej obrany, ktorého 
pokynmi sa v týchto otázkach musí riadiť...“67 Už 31. mája 1927 predložilo vedenie Zväzu ozbro
jených jednôt RČS na MNO žiadosť o zapožičanie vyradených kompletných pušiek Mannlicher 
a nábojov na branný výcvik. „...Výnosem čj. 7260 dúv.pres./l.odděl. 1927 bylo Svazu ozbrojených 
jednot reservováno ve skladišti v Purkraticích celkem 5 000 pušek Mannlicher vz. 95 s bodákem 
a pochvou, které mohou býti postupně odebírány podle vzrůstu členstva v jednotlivých jednotách... 
Timtéž výnosem byli Svazu ozbrojených jednot sděleny podmínky pro odběr střeliva a podmínky 
pro bezpečné uložení a přechovávání zbraní, jak to ministerstvo vnitra požadovalo...“68

Rozpory medzi Čs. obcou streleckou a ozbrojenými jednotami však neboli jediným problémom, 
ktorý ovplyvňoval život a činnosť tejto obce v prvej polovici 20. rokov. V ČsOS prebiehal ostrý 
vnútorný zápas medzi vládnymi politickými stranami o získanie určujúceho vplyvu nad touto bran
nou organizáciou. Napokon z tohto zápasu vyšli víťazne Čs. národní socialisti. Táto skutočnosť 
však zapríčinila, že v roku 1925 z tejto obce vystúpilo 12 streleckých jednôt, ktoré vytvorili novú 
brannú organizáciu s celoštátnou pôsobnosťou - Československý národný zväz strelecký (ďalej aj 
ČsNZS). Do vedenia polovojenskej brannej organizácie bolí zvolení Dr. Eduard Šubrt (starosta 
ČsNZS), Dr. Josef Čemý a arm. gen. vo výslužbě Ing. Jan Diviš (obaja námestníci starostu). 
Členom prvého výboru tohto streleckého zväzu sa stal aj slovenský poslanec Národného zhro
maždenia za agrárnu stranu Dr. Pavol Blaho.69

V Stanovách Čs. národného zväzu streleckého sa uvádzalo, že „...účelem svazu jest: zakládati, 
sdružovati apodporovati Národní střelecké jednoty, střelecké a lovecké spolky, jejichž členové jsou 
českoslovenští příslušníci, pěstovati sport střelecký..., výchova členstva v duchu věrnosti a lásky
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k Československé republice...“ Na dosiahnutie tohto cieľa si predstavitelia zväzu predsavzali 
„...v národních, kulturních, sociálních, hospodářských a tělovýchovných organisacích. které stojí jako 
Svaz bezvýhradně na půdě Československé republiky, buditi porozumění a zájem o střelectví a pří
pravu národa к brannosti, získávati členy ve všech vrstvách národa, zejména v mladších jeho genera
cích, zakládati, zřizovati, podporovati a říditi místní spolky, okrskové, župní a zemské organisace.“70 

Okrem uvedených branných organizácií bolo v záujme Zväzu ěs. dôstojníctva nadviazať úzku 
spoluprácu aj s ďalšou ústrednou športovo-polovojenskou občianskou organizáciou - Sedliackou jaz
dou (ďalej aj SJ), ktorá vznikla v júli 1926 a riadilo ju Ústredie sedliackych jázd so sídlom v Prahe.71 
V schválenom ideovom programe Sedliackej jazdy si jej predstavitelia pod vedením starostu Ústre
dia SJ a zároveň aj poslanca NZ za agrárnu stranu Bohumíra Bradáča okrem iného predsavzali účinne 
šíriť sokolskú ideu na vidieku (najmä na Morave a na Slovensku) a pripravovať svojich členov na 
vojenskú prezenčnú službu vjazdeckých, alebo vozatajských útvaroch. Národný duch, organizačná 
disciplína a telovýchovný charakter Sokola bol nepochybne vzorom pre organizovanie Sedliackej 
jazdy, čo sa premietlo aj do jej organizačného poriadku. V ňom bolo uvedené, že „.. .členství v Selské 
jízdě jest vázáno povinností býti též členem některé «Tělocvičné jednoty sokolské«.“72

Česká obec sokolská, v roku 1920 premenovaná na Československú obec sokolskú (ďalej aj 
ČOS), bola nesporne najmasovejšou telovýchovnou brannou organizáciou v Československu. Kým 
v roku 1913 mala 194 322 členov, jej počet už v roku 1920 vykazoval 562 651 príslušníkov v 2629 
sokolských jednotách, ktoré boli združené v sokolských župách. Odbornou zásadou sokolskej čin
nosti bola Tyršova telovýchovná sústava, ktorú zhrnul v rozsiahlom diele Základové tělocviku

ŠTATISTIKA ČS. OBCE SOKOLSKEJ NA SLOVENSKU 
K 31. DECEMBRU 1925

(TABUĽKA č. 5)

Názov a sídlo 
sokolskej župy

Počet Členstvo Názov tlačového 
orgánu sokol, župyJednot Poboč. Spolu Muži Ženy Spolu

Župa Masarykova,
Bratislava 27 5 32 2877 951 3828 Bradlo

Župa Nitrianska,
Nitra 13 2 15 1284 330 1614 Zobor

Župa Podtatranská,
Lipt. Sv. Mikuláš 22 6 28 1723 658 2381 Tatranský Sokol

Župa Pohronská,
Banská Bystrica 24 4 28 1646 568 2214

Vestník sokolskej 
župy Pohronskej

Župa Považská,
Nové Mesto nad Váhom 16 3 19 1222 476 1698 Sokol na Považí

Župa Východo
slovenská, Košice 16 - 16 1387 330 1717 Sokolská zástava

Spolu 118 20 138 10139 3313 13 452 Všetkých 
sokolov na 

Slovensku 22 240
Sokolský dorast vo všetkých 

slovenských župách
1869 1159 3028

Sokolské žiactvo 2950 2810 5760

Spracované podľa: Ročenka pro sokolské činovníky. (Sestavil František Mašek). Ročník IV., 1927-1928. Praha 1927, 
s. 76-77, 83.
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(vydávané postupne v zošitoch od roku 186 8).73 Na VII. Všesokoiskom zlete v júli 1920 v Prahe, 
kde bolo vyše 80 tisíc cvičiacich, vystúpilo aj 2366 sokolov zo Slovenska.74

Už v priebehu rokov 1919-1920 vzniklo na Slovensku 6 sokolských žúp. Bola to Masary kova 
župa so sídlom v Bratislave, Nitrianska župa v Nitre, Podtatranská župa v Liptovskom Svätom 
Mikuláši, Pohronská župa v Banskej Bystrici, Považská župa v Novom Meste nad Váhom 
a nakoniec Východoslovenská župa, ktorá sídlila v Košiciach.75 Koncom roka 1921 bolo v týchto 
šiestich slovenských sokolských župách združených spolu 101 sokolských jednôt s 22 483 prís
lušníkmi (14 787 členov - mužov a žien, 2751 dorastencov a 4900 žiakov).76

Čs. obci sokolskej sa do roku 1928 podarilo v republike vybudovať 843 sokolovní s telocvičňa
mi a okrem toho 1448 sokolských jednôt malo vlastné sokolské prírodné cvičiská. V roku 1925 
bola v Prahe na Malej strane otvorená najväčšia sokolská budova Tyršův dúm (vybudovaný nák
ladom 25 miliónov korún), do ktorého sa premiestnila aj centrála ČOS. Hlavnou náplňou činnosti 
sokolských jednôt boli telocvičné cvičenia, organizované dva až trikrát týždenne, ktoré sa rozšírili 
o celý rad športových disciplín (ľahkú atletiku, lyžovanie, korčuľovanie, vodné športy, jazdu na 
koni. či šerm). Podľa štatistiky z konca roku 1928 mala ČOS 352 888 členov nad 18 rokov, 199 943 
žiakov a žiačok a 76 305 dorastencov a dorasteniek, teda spolu takmer 630 000 členov (najviac 
počas celej svojej existencie).77

Na rozdiel od vojenských stavovských a občianskych polovojenských branných organizácií sa 
však Čs. obec sokolská v 20. rokoch nezaoberala otázkami brannej výchovy obyvateľstva a pred- 
vojenskej výchovy mládeže. A to aj napriek tomu. že vedúci sokolskí činovníci už od jej vzniku 
pestovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti svojich členov, vrátane ich brannej či priamo vojenskej 
stránky, považovali za jednu z kľúčových úloh a vo svojej činnosti využívali prvky vojenského 
výcviku. Dôvodom, prečo paramilitáma funkcia Sokola ustúpila do úzadia a nehlásil sa ani ku 
kampani zameranej na prípravu systému povinnej brannej výchovy, bol najmä fakt, že kampaň 
viedol Zväz čs. dôstojníctva. Okrem toho predstavitelia Sokola, vzhľadom na jeho aktívnu vojen
skú činnosť v rokoch 1918-1919, ako aj organizovanie sokolských strážnych hliadok v čase decem
brového generálneho štrajku v roku 1920.78 považovali odmietnutie ich návrhov a záujmov pri 
budovaní základov čs. brannej moci za krivdu a nevďak zo strany orgánov čs. vojenskej správy.79

Najvyšší vojenskí predstavitelia však prisudzovali Sokolstvu popredné postavenie najmä pri 
predvojenskej výchove mládeže. Svedčí o tom napríklad článok div. gen. Jana Syrového Sokolstvo 
a armáda, ktorý ako minister národnej obrany napísal v roku 1926 do Lidových novin. Zdôraznil 
v ňom, že „...i vojenská výchova může a musí najiti dobré místo v radách sokolských. Nikoliv však 
taková, která se omezuje na mechanické cvičení obratů, na různé cviky s puškou..., nýbrž ona, která 
dovede vzbudit a udržet u mladých Sokolů zájem o vojenskou službu a správné chápaní jejího výz
namu. V obraně vlasti nesmí Sokol znáti žádného kompromisu a váhání, musí se i v době míru 
к tomu připravovati.. .“80

Ani ďalšia telovýchovná spolková organizácia - Československý' orol, od roku 1920 člen 
Medzinárodnej únie katolíckych spolkov pre telesnú výchovu (U1DCEP), sa ešte v tomto období 
nezapojil do organizovania brannej a predvojenskej výchovy. Súviselo to s tým, že v prvej polovi
ci 20. rokov musel Čs. orol zápasiť s množstvom vnútorných a existenčných problémov. Orolské 
jednoty vznikli v českých krajinách už v prvom decéniu 20. storočia, ako istý pandant Sokola. 
Ideovo však boli zamerané katolícky. Pretože obdobne ako politický katolicizmus zastávali do 
posledných chvíľ pred prevratom prorakúsky postoj, po vytvorení čs. republiky nasledoval 
namiesto rozmachu v ich činnosti skôr útlm.81 K tomu sa pridružili viaceré požiadavky čs. verej
nosti adresované vládnym orgánom, ktoré sledovali zámer zakázať túto telovýchovnú organizáciu. 
Príležitosti sa chopil aj jeho dávny konkurent, najmä na vidieku, Čs. obec sokolská. Vyhlásila ho 
za „škvrnu českých dějin“ a všetkými možnými prostriedkami sa usilovala o jeho likvidáciu.82 
Napriek tomu sa vedúcim reprezentantom Čs. orla podarilo - za pomoci katolíckej cirkvi a vládnej 
Šrámkovej Čs. strany lidověj - zachovať nielen jeho existenciu, ale dosiahnuť aj rovnoprávne 
postavenie s ostatnými štátom uznanými telovýchovnými organizáciami. Základom jeho telový
chovnej činnosti sa však stala sokolská telovýchovná sústava.

24



I. kapitola

Hlavnou organizačnou zložkou Čs. orla, ktorého ústredie sa nachádzalo v Brne, boli miestne 
orolské jednoty, združené v okresných a župných jednotách. Riadili ich krajinské rady. Na čele jed
nôt boli starostovia, zvyčajne katolícki kňazi. Najvýznamnejšie postavenie mal najmä na južnej 
Morave a na Slovensku, kde bol vplyv katolíckeho kléru najsilnejší. V lete 1922 sa konal v Brne 
prvý celoštátny Orolský zlet a roku 1924 tvorilo jeho členskú základňu okolo 127 000 členov.83

Na Slovensku sa prvé orolské jednoty udomácnili v roku 1919 a o štyri roky neskôr bolo v nich 
organizovaných už 27 801 členov. V novembri 1919 bola na Slovensku založená Krajinská rada Orla, 
ktorá pôsobila ako telovýchovná zložka Slovenskej ľudovej strany (ďalej aj SĽS). Prvý celosloven
ský krajinský orolský zlet sa uskutočnil v Bratislave v roku 1928 a jeho členstvo sa postupne združilo 
až v 162 orolských jednotách, ktoré boli rozdelené do 9 orolských žúp. Spoluzakladateľom a prvým 
krajinským starostom Čs. orla na Slovensku bol katolícky kňaz Augustín Raška, čestným starostom 
Msgr. Andrej Hlinka a tlačovým orgánom mesačník Tatranský ото/.84

Otázkami spojenými s organizovaním brannej výchovy obyvateľstva a predvojenskej výchovy 
mládeže sa v 20. rokoch výraznejšie nezaoberali ani robotnícke telocvičné jednoty, ktoré boli už 
pred prvou svetovou vojnou združené vo Zväze RTJ (asi 35 000 členov).85 Bezprostredne po 
vzniku ČSR jeho členská základňa vzrástla ešte výraznejšie ako u ČOS. V 1565 jednotách Zväz 
RTJ združoval 222 000 členov, čo ho v tom čase zaradilo ako druhú najpočetnejšiu telovýchovnú 
organizáciu v republike. Zameranie telovýchovnej činnosti RTJ bolo obdobné ako u sokolských 
jednôt, avšak väčší dôraz kládli na kolektívne športové hry (hádzaná, volejbal a iné). Okrem toho 
Zväz RTJ rozvíjal aj vzdelávaciu činnosť, v ktorej sa ideologicky najviac odlišoval od ČOS i Čs. 
orla. Na medzinárodnom poli bol tento Zväz členom tzv. Luzemskej telocvičnej internacionály 
(Union International d’ Education Physigue et Sportive du Travail).86

V jeho vnútornej organizácii sa však na rozdiel od Sokola odrážal krízový proces prebiehajúci 
v čs. sociálnej demokracii a robotníckom hnutí po prvej svetovej vojne, ktorý na sklonku roku 1920 
vyústil aj do prudkého boja vnútri Zväzu RTJ. Jednou z príčin bola úloha starostu zväzu Františka 
Hummelhansa pri policajnom obsadení Lidového domu, sídla Sociálnodemokratickej strany 
v Prahe v decembri 1920, ktorý bo! od jesene toho roku v rukách marxistickej ľavice - opozičnej 
frakcie vnútri čs. sociálnej demokracie. Policajný zákrok vyvolal u časti členskej základne RTJ, 
ktorá sa hlásila k marxistickej ľavici, značnú nevôľu, čo napokon vyústilo do ostrých protestov, 
požadujúcich Hummelhansovu abdikáciu a zvolanie mimoriadneho zjazdu RTJ.87

4. Komunistické telovýchovné organizácie a náčrt 
postoja KSČ k čs. brannej moci v 20. rokoch

Na čele opozičného hnutia v RTJ stál žurnalista Jiří František Chalupecký. Výsledok jeho cieľave
domej činnosti nenechal na seba dlho čakať. Pod jeho vedením 8. mája 1921 vznikla nová ľavicová 
telovýchovná organizácia Federácia robotníckych telocvičných jednôt (ďalej aj FRTJ), do ktorej prešla 
väčšina bývalých členov RTJ.88 Vznik FRTJ sprevádzala od 26. do 29 júna 1921 mohutná robotnícka 
telovýchovná slávnosť pod taktovkou formujúceho sa komunistického hnutia v ČSR - 1. spartakiáda 
FRTJ v Prahe na Maninách.89 K 31. decembru 1922 FRTJ združovala v 1147 jednotách 106 180 čle
nov (52 713 mužov ažien, 15 199 dorastencov a38 268 žiakov), v priebehu rokov však jej členská 
základňa postupne klesala (napr. koncom roku 1923 vykazovala už len 94 981 registrovaných čle
nov).90 Komunistická ideológia si získala časť sympatizantov aj v radoch čs. legionárov, najmä tých, 
ktorí bojovali v Rusku. V roku 1921 založili vlastnú komunistickú legionársku organizáciu Červení 
legionári. Jej vplyv na verejný a spolkový život v republike bol však zanedbateľný.

Postoj Komunistickej strany Československa (ďalej aj KSČ) k brannosti vyplýval najmä zo sku
točnosti, že hneď od svojho vzniku (v máji 1921 v Prahe) sa postavila nielen do zásadnej opozície 
voči oficiálnej štátnej politike, ale dokonca na dlhé obdobie zaujala negatívne stanovisko aj voči 
československej štátnosti. Na základe striktných direktív, inštrukcií a smerníc z kongresov
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Komunistickej internacionály (skrátene Komintemy) odmietala čs. parlamentnú demokraciu, a tým 
aj akékoľvek opatrenia, ktoré by smerovali k upevneniu štátneho a branného systému republiky. Od 
tohto postoja sa odvíjala aj rozvratná činnosť v čs. armáde, ktorú KSČ považovala za rozhodujúci 
mocenský nástroj čs. buržoázie. Preto v politickom slovníku jej prvých najvýznamnejších 
činiteľov, Bohumíra Šmerala. Václava Bolena, Bohumila Jílka, Karla Kreibicha (za nemecký 
výkonný výbor) a na Slovensku Júliusa Verčíka, nechýbalo ani ..deklaratívne“ vyhlasovanie anti
militaristických propagandistických hesiel, ktoré sa postupne objavovali aj na stránkach centrál
nych komunistických časopisov Rudé Právo, Svoboda a Rovnost.

Osobitne však v prejavoch vedúcich osobností KSČ Bohumíra Šmerala a Karla Kreibicha. už 
krátko po jej zlučovacom zjazde v novembri 1921. boli položené základy vojenskej politiky tejto 
strany, ktoré pre ňu v istom zmysle platili počas celého obdobia predmníchovskej republiky. 
V prvom rade bola jasne formulovaná závislosť vojensko-politických krokov od analýzy vnú
torných pomerov a situácie v medzinárodnom robotníckom hnutí. Rozhodujúcou autoritou v tomto 
ohľade mala byť Komintema, ktorej závery malo vedenie KSČ aplikovať na vlastnú situáciu. 
Z konkrétnych aplikácií týchto záverov vyplývalo, že práca strany v čs. armáde (prostredníctvom 
Zväzu komunistickej mládeže) nemala byť ďalej zameraná bezprostredne na jej rozklad, ale na 
vybudovanie takých pozícií vnútri armády, aby sa proletariát v uniformách v príhodnej dobe mohol 
stať zálohou revolučnej strany v boji o moc. Preto sa hlavný obsah práce KSČ čoraz viac sústreďo
val na zorganizovanie kontaktov komunistov v čs. armáde s komunistami mimo nej a na agitáciu, 
ktorá mala smerovať k posilňovaniu komunistického uvedomenia vojakov.91

Hlavný štáb čs. brannej moci v januári 1923 vydal správu, v ktorej bola Federácia robotníckych 
telocvičných jednôt odhalená ako paramilitáma organizácia, ktorej pôsobenie malo byť zamerané 
predovšetkým proti ústredným telovýchovným organizáciám - Čs. obci sokolskej, Čs. orlovi 
a Zväzu RTJ. Spravodajské orgány 2. oddelenia HŠ okrem toho zistili, že po rozpustení ríšskeho 
ústredia Zväzu komunistickej mládeže 28. septembra 1922,92 sa pôsobenie KSČ vnútri vojska 
rozvíjalo prostredníctvom FRTJ. Z tohto dôvodu vojakom prezenčnej služby ešte v priebehu júla 
1922 členstvo vo FRTJ zakázali.9-’ Stalo sa tak na základe obavy, aby príslušníci tejto komunis
tickej telovýchovnej organizácie svojou revolučnou propagandou nerozleptávali čs. armádu.94 
Uvedené opatrenie čs. vojenských orgánov v priebehu roka 1923 vojenské oddelenie Prezídia 
MNO, pod vedením plk. justičnej služby Zdeňka Weinereka, doplnilo celým radom nariadení 
a osobitných výnosov. V nich sa striktne zakazovala účasť vojenských osôb na slávnostiach, zjaz
doch, zábavách, športových či iných „podnikoch“, organizovaných politickými stranami, telový
chovnými. športovými a inými spolkami, ktoré boli nepriateľsky orientované voči čs. štátu. V 
týchto nariadeniach a výnosoch, popri nemeckom telovýchovnom spolku Tumverein a iné, boli 
takto označené aj mládežnícke zložky KSČ a FRTJ.95

Predstavitelia FRTJ, v úzkej súčinnosti s vedením KSČ, v roku 1924 začali rozsiahlu kampaň za 
zjednotenie všetkých ľavicových telovýchovných organizácií v Československu. Bola to súčasť 
boja KSČ proti prenikaniu akýchkoľvek branných tendencií (hlavne však predvojenskej výchovy) 
do telovýchovných organizácií v republike. Federácia robotníckych telocvičných jednôt vyzvala 
dokonca Zväz RTJ na spoluprácu, s cieľom zjednotiť všetky robotnícke telocvičné organizácie, vrá
tane tých. ktorých členskú základňu tvorili neštátotvomé národnosti. Zväz RTJ, ako proštátne 
orientovaná branná telovýchovná organizácia vládnej sociálnej demokracie, však tento návrh FRTJ 
jednoznačne odmietol a neskôr odoprel aj spoluprácu s Federáciou proletárskej telovýchovy (ďalej 
aj FPT). Táto nová komunistická telovýchovná organizácia vznikla v decembri 192696 zlúčením 
FRTJ s ostatnými komunistickými športovými a robotníckymi organizáciami v ČSR (napr. Zväz 
robotníckych cyklistov. Červené hviezdy. Robotnícky klub turistov). Stala sa členom Červenej 
športovej internacionály so sídlom v Moskve a programovo bola jedinou telovýchovnou organizá
ciou medzinárodného charakteru v ČSR. V čase svojho vzniku mala FPT okolo 90 000 členov.97

KSČ sa začiatkom roku 1926 pokúsila postaviť agitáciu v čs. armáde na pevnejší základ tým, že 
začala vydávať mesačník Voják a jeho nemeckú a maďarskú mutáciu (Der Soldát a Katona). Legálnu 
distribúciu tohto časopisu ministerstvo vnútra najprv zakázalo a po ďalšom rokovaní so straníckymi
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orgánmi KSČ povolilo, avšak bez zabavených cenzurovaných článkov. Ministerstvo národnej obrany 
však I. októbra 1926 vydalo výnos, v ktorom sa zakazovala kolportáž tohto časopisu vo vojenských 
zátišiach a ubikáciách. Časopis sa napriek tomu k vojakom komunistického zmýšľania dostával 
rôznymi cestami. Nechávali si ho zasielať na adresy mimo kasární, rozdávali im ho komunistickí 
agitátori na vychádzkach a pri najrôznejších iných príležitostiach. Časopis Voják bol nakoniec 
definitívne zakázaný a jeho vydávanie sa obnovilo až v septembri 1927, avšak opäť len dočasne.98

Komunisti sa však v tomto období nevyvarovali ani pokusov vtrhnúť do vojenských objektov 
s cieľom zmocniť sa vojenského materiálu. Napríklad Policajné riaditeľstvo v Košiciach, vedené 
JUDr. Jaroslavom Klímom, už v marci 1923 odhalilo pokus radikálnych členov KSČ v Levoči, 
v spojení s miestnymi funkcionármi FRTJ, vylúpiť sklad zbraní a obsadiť verejné budovy a kasáme 
v tomto meste. Celý prípad mal napokon dohru na súde.99 V tomto duchu a pod heslom „Za dik
tatúru robotníctva a proti militarizmu“ sa v auguste 1926 konal aj tábor komunistov na Slovensku 
v Banskej Bystrici. Okrem iného sa tam hovorilo, že v boji proti vládnym stranám je žiaduce 
vyzbrojiť radových členov strany. „...V prijaté resoluci bylo prohlášeno, že ve vhodném okamžiku, 
až bude potreba, aby komunisté stříleli, nebudou si zbraně kupovati, ale zajdou si pro ně přímo do 
kasáren a do vojenských skladišť.“100

Na sklonku 20. rokov sa uskutočnil V. zjazd KSČ (18.-23. február 1929), ktorý znamenal nielen 
zásadný prelom v histórii strany (za generálneho tajomníka KSČ bol zvolený Klement Gottwald101), 
ale aj úplnú zmenu v ponímaní jej vojenskej politiky. Táto zmena bola podrobne rozpracovaná 
v Náčrte referátu k otázke vojensko-politickej práce, ktorý Ústredný výbor KSČ schválil 1. júla 
1929. Hlavným princípom vojenskej politiky komunistickej strany sa tak v nasledujúcich rokoch 
stalo „...rozvinutí a systematizování vojenskopolitické otázky, jež zahrnuje: a) ideologický, politický 
a organizační boj proti měšťáckému militarismu v Československu; b) boj proti militarizaci výchovy 
obyvatelstva, jež má býti provedena za účelem nové imperialistické války; c) ideologický, politický 
a organizační boj proletariátu proti fašistickým a polofašistickým organizacím buržoazie, jež vytvoří 
fyzickou oporu fašistické reakce v Československu; d) boj proti závodnímu fašismu (bol to Výraz pre 
spoluprácu vládnych strán s podnikateľmi priamo v závodoch); e) organizování proletariátu k obrane 
proti fašismu a reakci; f) vytvoření ilegální organizační kostry strany, jež umožňuje používaní bolše
vických metod boje a připravuje stranu pro období ilegality...“102

V texte tohto referátu boli napríklad ústredné branné oiganizácie (Sokol. Orol, strelecké jednoty, 
Čs. obec legionárska a iné) označené ako fašistické a profašistické organizácie. Tie sa podľa nového 
gottwaldovského vedenia KSČ (ktoré od svojich členov požadovalo organizovanie revolučnej pro
pagandy zameranej proti čs. republike ako imperialistickému štátu), mali stať hybnou silou a zá
roveň najpevnejšou základňou pre čs. buržoáziu. Takzvanou rezervou reakčnej štátnej moci pre 
prípad zostreného triedneho boja a vojny, ktorá vraj fašizovala štát a smerovala k otvorenej fašis
tickej diktatúre.103

5. Formovanie fašizoidných organizácií v ČSR 
so zreteľom na Slovensko

Okrem extrémneho ľavicového hnutia, ktorého najvýznamnejším reprezentantom bola KSČ, už 
v prvej polovici 20. rokov začali rozvíjať v ČSR svoju činnosť aj extrémne pravicové politické hnu
tia, polovojenské organizácie a rôzne spolkové korporácie, ktoré výrazne ovplyvnila idea talianskeho 
fašizmu. Fašizmus ajeho ideológia však v druhom decéniu 20. storočia ešte neboli také zdiskredito
vané ako po nástupe Adolfa Hitlera k moci v Nemecku. Európska politika ho chápala ako jeden 
z módnych politických smerov s výrazne prepiatym pravicovým zameraním. Šírenie fašistického 
hnutia v Európe teda neobišlo ani Československo, kde ho dokonca pravicové strany vládnej koalície 
(najmä však Čs. národná demokracia), spočiatku prijímali ako neškodnú extrémnu protiváhu voči sil
nejúcemu komunistickému hnutiu. Napriek tomu, že vplyv týchto profašisticky orientovaných poli-
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tických strán, polovojenských organizácií, spolkov a ich nositeľov bol na vtedajší politický život čs. 
republiky skôr okrajový, stali sa jeho trvalou súčasťou a v určitých „krízových momentoch" na krátky 
čas vystupovali i do popredia. Vzostup fašizoidne orientovaného militantného pravicového hnutia 
v republike sa najvýraznejšie prejavil po parlamentných voľbách v roku 1925.

Na Slovensku sa fašistické hnutie, podobne ako v českých krajinách, začalo šíriť v prvej polovi
ci 20. rokov. Svoju činnosť však rozvíjalo vo dvoch organizačných základniach a čiastočne aj 
ideových sférach. Prvá organizačná základňa prichádzala ako import z českých krajín, kde sa orga
nizácie fašistického typu (voľné odnože Čs. národnej demokracie), ako Červenobieli pod vedením 
Josefa Kučeru. Dr. Jiřího Branžovského a Ing. Zdenka Zástěry a Národné hnutie na čele s Viktorom 
Dykom, Eduardom Rybou a Věnčesiavom Bukovským, etablovali už v roku 1922.104

Národnému hnutiu, „voľnému združeniu vlastenecky' cítiacich občanov“ sa na rozdiel od Čer- 
venobielych105 podarilo získať väčší vplyv a podstatne viac prívržencov. Preto mohlo hneď zakla
dať pobočky vo všetkých väčších mestách vrátane Slovenska. Jeho členskú základňu aj na 
Slovensku tvorili prevažne českí úradníci, štátni zamestnanci a príslušníci slobodných povolaní. 
Napríklad v bratislavskej pobočke Národného hnutia, ktorá bola založená 10. marca 1923106, boli 
všetci najvýznamnejší predstavitelia Česi - predseda Jiří Votruba. podpredseda Ing. Richard 
Provazník a konateľ Josef Pospíšil.107 Národné hnutie sa vo svojom programe, zverejnenom začiat
kom roka 1923, jednoznačne prihlásilo k myšlienkam talianskeho fašizmu, avšak modifikovaného 
na čs. pomery.108 Reprezentanti Národného hnutia sústredili svoju pozornosť aj na agitovanie 
v radoch čs. brannej moci. Vypovedá o tom napríklad jedna z dôverných správ ministerstva vnútra, 
v ktorej sa uvádza, že na schôdzi Národného hnutia v Plzni 10. februára 1923, jeho hlavný tajomník 
František Friedl vyhlásil: .....Pokud se týče vojska, radím k opatrnosti. Je mezi námi mnoho důstoj
níků a vojáků, ale dle posledního případu, který se stal v Litoměřicích, kde náš člen důstojník byl 
vyšetřován a pohroženo mu přeložením, musíme souditi, že dle ministerstva N. O. býti vlastencem 
je velezráda. My jsme vyšetřili věc tak, že jsme mu vydali legitimaci na fingované jméno, zůstává 
tedy členem dále. Tedy i vy zde přijímejte členy z řad armády, ale jen tímto způsobem....“109

V českých krajinách vznikli aj ďalšie profašistické oiganizácie, ako boli Moravskí fašisti, neskôr 
Moravská orlica, Čs. fašisti aČs. národovci. Posledné dve menované sa 23. marca 1926 na fašis
tickom zhromaždení v Prahe organizačne zjednotili do Národnej obce fašistickej (ďalej aj NOF), 
ktorá sa rýchlo udomácnila aj na Slovensku. Už 24. júna 1926 začal v Bratislave činnosť zemský (kra
jinský) sekretariát NOF, ktorý sa v roku 1927 pretvoril na Krajinskú radu NOF pre Slovensko.110

Hlavným cieľom tejto militantnej politickej strany bolo pretvorenie republikánskeho charakteru 
ČSR na fašistické korporativistické zriadenie. V NOF panoval prísny vodcovský princíp a aká
koľvek odchýlka jej člena od oficiálnej línie fašistického programu sa trestala vylúčením zo strany. 
Riadiacim orgánom NOF bolo tzv. Direktórium a jej hlavným tlačovým orgánom časopis Stráž říše. 
Okrem toho si táto fašistická strana vybudovala vlastné stavovské organizácie, poľnohospodársky 
syndikát, živnostensko - obchodno - priemyslový syndikát (sídlil v Bratislave), fašistické odbory, 
mládežnícku organizáciu Omladina NOF a polovojenské usporiadateľské zbory, nazývané Junáci 
NOF. Základné organizačné články tejto strany tvorili miestne organizácie - jednoty NOF, ktoré sa 
združili v zemských (krajinských) organizáciách NOF.111 Najvýznamnejším reprezentantom NOF 
sa stal bývalý čs. legionár v Rusku a náčelník hlavného štábu čs. brannej moci, div. gen. Radola 
Gajda (vlastným menom Rudolf Geidl).112 Po jeho boku sa v nej výrazne angažovali Ing. Zdeněk 
Zástěra, gen. v. v. Ignác Gibiš. staviteľ Ján Daxner z Nitry, lekárnik Vladimír Žuffa z Bratislavy, 
gen. zdrav. v. v. Bohumil Konopásek a mnohí ďalší.,b

Druhá organizačná základňa profašisticky orientovaného hnutia na Slovensku vychádzala z lona 
slovenských politických strán autonomistického charakteru - Slovenskej národnej strany (ďalej aj 
SNS) a Slovenskej ľudovej strany. Ich hlavnou politickou ideou bola „Pittsburská dohoda a samo
správa“ (SNS) a „Autonómia Slovenska“ (SĽS).114 Už v novembri 1922 vyšli z radikálneho kríd
la SNS fašizoidne orientované organizácie Slovenskí národní fašisti a Jednota slovenský ch junákov 
(známa tiež pod názvom Junobrana) a v januári 1923 reprezentanti formujúceho sa profašistického 
krídla SĽS založili vlastnú polovojenskú organizáciu - Rodobranu.115
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Rast fašistického hnutia v ČSR neobišiel ani čs. brannú moc. Svedčia o tom či už uvedené sku
točnosti o Národnom hnutí, NOF, alebo aj správy 2. spravodajského oddelenia Hlavného štábu 
z roku 1926. Jedna z nich, ktorú vypracoval 14. júna 1926 dočasný prednosta tohto oddelenia pplk. 
gšt. František Kamm, sa zaoberala sympatiami k fašistickému hnutiu medzi príslušníkmi čs. armády 
v divíznej oblasti 2. pešej divízie (Plzeň). V nej sa okrem iného píše: „...Ze by někdo z důstojníků 
byl organisovaným členem fašistu není známo, nelze však upříti, že sympatie pro hnutí v radách důs
tojníků jsou značné. Myslím, že se nemýlim, odhaduji-li počet sympatizujících na 60 %. Působí zde 
hlavné hesla protikorupční a očistná. Vinu nese jakási neúcta ke sborům zákonodárným, vyvolaná 
hlavně nerozhodností a sváry při usnášení se o různých bezodkladných zákonech a nařízeních, tak 
zejména při projednávání zákona o úpravě požitků státních zaměstnanců... Často bývá poukazováno 
mezi důstojníky na naprosto neplodnou práci parlamenůií vlády vyšlé z posledních voleb... (v roku 
1925). Stanovisko rotmistrů, kteří jsou nakloněni více straně socialistické, jest dosud nejasné. Zda 
hnutí fašistické šíří se též v řadách mužstva, není dosud určitých informací. Dle pozorování pozdra
vují se jednotlivci při setkání kamarádsky vznesením ruky, t.j. pozdravem fašistů...“116

V ďalšej správe, resp. úradnom zázname 2. spravodajského oddelenia HŠ z 10. augusta 1926, sa 
zasa píše o plánoch NOF - dosiahnuť fašistickú diktatúru v ČSR štátnym prevratom podľa vzoru 
Talianska, a tým likvidovať dovtedajší systém parlamentnej demokracie. „...Fašistická obec má 
připravena na Slovensku v Košicích asi 5 mil. letáků, které budou rozhozeny na Slovensku ajednají 
o autonomii Slovenska v případě fašistického převratu a je v nich také zmínka o tom, že Itálie spůsobí 
nátlak na Maďarsko, aby v té době nenapadlo Slovensko... V důvěrných rozkazech, které jsou podep- 
sány fašistickou obcí, jsou dávaný rozkazy, psané v 1. osobě, t.j. rozkazuji, aby atd... Je tudíž zřejmé, 
že v hlavě celého fašistického hnutí stojí jedna osoba, která rozkazuje (R. Gajda). V posledním 
rozkaze byla výzva, aby fašistická mládež byla instruována o složení kulometů a aby bylo cvičeno 
házení granátů, nahrazených kameny...“117 Nakoniec sa však ukázalo, že sa českým a slovenským 
fašizoidným organizáciám nepodarilo závažne preniknúť do armádnej štruktúry alebo získať masovú 
podporu čs. verejnosti, a tým vážnejšie ohroziť fungujúci demokratický systém čs. štátu.

Jeden z vtedajších najvýznamnejších novinárov a publicistov Ferdinand Peroutka o fašistickom hnutí 
v prvej republike napísal: „...Československý fašismus vždy stál kulturně nejníže ze všech politických 
hnutí v zemi. Úroveň jeho žurnalistiky byla nejhorší, jakou si možno představit: byla to sběrba novi
nářské spodiny, která psala češtinou nesmírně horší než všichni ti, jež prohlašovala za intemacionalisty 
bez citu pro národ ajeho odkaz... Proti československému fašismu vypadal československý komunis
mus jako hnutí vytříbeně kulturní, maje ve svých řadách významné spisovatele a umělce. Na úhoru 
československého fašismu nikdy nic nevzešlo, mimo zcela podřadné a pokoutní politizování...“118

Z uvedeného možno konštatovať, že najvýraznejší rozdiel medzi brannými organizáciami napo
jenými na vládne politické strany a extrémistický orientovanými komunistickými telovýchovnými 
organizáciami alebo fašizoidnými polovojenskými organizáciami, spočíval v diametrálne 
odlišných cieľoch a formách ich činnosti. Najmä však v pohľade na riešenie štátoprávnych a poli
tických otázok v Československu, v postoji k četníckemu a policajnému aparátu, vo vzťahu k 
otázkam spolupráce s čs. brannou mocou. Disparátna bola aj miera vplyvu politických strán na 
vedenia príslušných vojenských stavovských, polovojenských či telovýchovných branných orga
nizácií. A napokon rovnako dôležitý bol faktor vlastnej, predovšetkým finančnej závislosti na poli
tických stranách, v rámci ktorých časť uvedených branných organizácii vznikla.

6. Propagácia myšlienky zavedenia povinnej brannej 
výchovy v čs. spoločnosti v rokoch 1925 - 1928

V polovici 20. rokov bola už organizačná štruktúra proštátnych branných organizácií 
v Československu stabilizovaná. Preto sa mohli stanoviť nové ciele ich činnosti so zreteľom na 
vypracovanie systematického programu v oblasti brannej výchovy obyvateľstva a predvojenskej
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výchovy mládeže. Okrem toho sa v tomto čase začali pripravovať aj prvé návrhy právnej kodifiká
cie spôsobu vykonávania brannej a predvojenskej výchovy. Vyžadovala si to nielen zhoršujúca sa 
zahraničnopolitická situácia, ktorej príčinou bol najmä rozmach fašistického hnutia v okolitých štá
toch, ale aj uvedený rast fašizoidných tendencií vnútri republiky1.

Koncom mája 1925 sa v Brne uskutočnil 1. celoríšsky manifestačný zjazd dôstojníkov v zálohe. 
Jednou z prvoradých úloh zjazdu bolo „.. .soustředit záložní důstojníky čs. armády k společné práci 
na príprave brannosti národa ve Svazu čs. důstojnictva a manifestovat sjezdem jednotu se sborem 
důstojnictva aktivního, vejít s ním v užší styk a přátelské styky a vypracovat směrnice této 
práce...“114 Na tomto zjazde ustanovili komisiu pre brannú prípravu a propagáciu brannej 
myšlienky. Komisia prijala uznesenie, aby prepracovaný poriadok uzákonenia povinnej vojenskej 
predvýchovy mládeže od 18 do 20 rokov zjazd odporúčil. a aby bola ministerstvu školstva pred
ložená rezolúcia zdôrazňujúca povinnosť národnej brannej výchovy na školách.120 V rámci živej 
diskusie o spolupráci v otázkach výchovy s inými brannými organizáciami a politickými stranami 
vystúpil na tomto zjazde so zaujímavým príspevkom por. v zál. Anton Granatier121 z Bratislavy. 
Doslova povedal: „...Som proti návrhu, aby sa vyzvali všetky politické strany, či už koaličné alebo 
niektoré z nekoaličných. Otázka brannej moci a všetko, čo s tým súvisí, je otázka celonárodná, 
celoštátna, nepolitická... Dnes sú strany v koalícii a zajtra môžu byť mimo koalíciu. My podporu
jeme túto vládu (rozumej šiestu čs. vládu na čele s Antonínom Švehlom) a budeme i musíme pod
porovať všetky vlády, ktoré budú nasledovať... Mali by sme sa však obrátiť s prípravou výzvy 
k celému národu, alebo novinám, aby sa snažili túto myšlienku popularizovať...“122

Výzvu záložných dôstojníkov na celonárodnú spoluprácu v otázke povinnej brannej výchovy 
obyvateľstva a vojenskej predvýchovy mládeže pozitívne prijala väčšina spolkových organizácií 
v republike, a to nielen branného charakteru. Boli však aj také, ktoré najmä voči zavedeniu brannej 
prípravy mládeže a zároveň voči plánu národnej brannej výchovy na školách ostro vystúpili. 
Napríklad pacifistická Chelčického spoločnosť vydala memorandum proti vojenskej výchove 
mládeže, alebo Nemecká spoločnosť pre mravnú výchovu v Prahe - Karlíne vo svojej rezolúcii 
vyhlásila, že „...nastala doba výchovy mládeže k míru a že jest anachronismem dnes dospívající 
mládež „zu drillen“ (drilovať)...“123 Napriek tomu najvyššie čs. štátne a vojenské orgány, 
vzhľadom na pretrvávajúcu napätú medzinárodnú situáciu v dôsledku šírenia fašistického hnutia 
v Taliansku a Nemecku, ako aj zosilnenia fašistických tendencií vnútri ČSR, naďalej pokračovali 
na príprave právnej úpravy systému povinnej brannej výchovy.

Rozsiahlu propagačnú činnosť v tejto oblasti od polovice 20. rokov ešte intenzívnejšie rozvíjal 
predovšetkým Zväz čs. dôstojníctva, ktorý vydal množstvo propagačných brožúr a článkov zaobe
rajúcich sa či už myšlienkou propagácie brannej výchovy obyvateľstva, alebo predvojenskej 
výchovy mládeže. V jednom z týchto článkov funkcionár Zväzu kpt. M. Kajal vyjadril názor 
o potrebe vykonávať brannú výchovu tak mužov, ako aj žien. Program brannej výchovy rozdelil 
podľa Tyršovej sokolskej zásady na výchovu mravnú, telesnú a vojenskú a navrhoval, aby sa vojen
ská výchova mládeže od 14 do 20 rokov vykonávala v telovýchovných a streleckých polovojen
ských spolkoch. Ďalej tiež odporúčal, aby sa študujúca mládež zúčastňovala brannej výchovy 
priamo na školách, a aby sa branná výchova stala vyučovacím predmetom rovnocenným s ostatný
mi predmetmi.124

V roku 1926 sa Zväz čs. dôstojníctva stal jedným zo zakladateľov Masarykovej leteckej ligy 
(ďalej aj MLL). Cieľom tejto novej celoštátnej brannej organizácie, ktorá začala pôsobiť 7. marca 
1926 (v deň narodenín prezidenta republiky prof. Tomáša Garriquea Masaryka125), bolo upriamiť 
pozornosť čo najširších vrstiev obyvateľstva na mimoriadny význam letectva, ako dôležitej súčasti 
obrany štátu, a tým aj rozvinúť aktivity športového lietania. Masarykova letecká liga začala hneď 
od začiatku svojej činnosti úzko spolupracovať s čs. brannou mocou a ďalšími ústrednými branný
mi organizáciami v republike.126 Jednou z prvých a najvýznamnejších pobočiek MLL na 
Slovensku bola piešťanská pobočka, založená v druhej polovici roka 1926 z iniciatívy vojenských 
letcov cvičnej letky leteckého pluku č. 3 Generála letca M. R. Štefánika}11 Na jeseň 1927 existo
vali pobočky MLL takmer v každom väčšom slovenskom meste. Napríklad predsedom bratis-
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lavskej pobočky MLL bol vtedy senátor za agrárnu stranu MUDr. Vavro Šrobár a podpredsedom 
zemský vojenský veliteľ v Bratislave, arm. gen. Ing. František Škvor.128

V druhej polovici 20. rokov vznikla aj ďalšia legionárska stavovská organizácia - Nezávislá jed
nota čs. legionárov. Na ministerstve vnútra ju síce zaregistrovali už začiatkom roka 1926, v sku
točnosti však bola ustanovená na manifestačnej schôdzi, ktorá sa konala od 3. do 6. júla toho 
roku.129 Táto nová branná organizácia, ktorej ústredie sa nachádzalo v Prahe, získala postupne do 
svojich radov aj časť členskej základne Čs. obce legionárskej. Postupne sa vyprofilovala na vojen
skú stavovskú organizáciu blízku Čs. národnodemokratickej strane. Jej predsedom sa stal riaditeľ 
Památníku osvobození, básnik a spisovateľ gen. Rudolf Medek. Súčasťou Nezávislej jednoty čs. 
legionárov bol aj kruh jej priateľov, pod vedením profesora Ing. Michala Ursínyho, v ktorom sa 
angažovalo mnoho významných osobností čs. politického a kultúrneho života. Zo Slovenska 
možno spomenúť architekta Dušana Sama Jurkoviča, evanjelického biskupa Dr. Jura Janošku, či 
katolického kňaza a spisovateľa Karola Antona Medveckého.130 Medzi Čs. Obcou legionárskou 
a Nezávislou jednotou čs. legionárov dochádzalo k častým konfliktom, ktoré museli neraz riešiť aj 
hlavné orgány čs. vojenskej a politickej správy.131

Prvá osnova zákona o brannej výchove bola spracovaná začiatkom roka 1926. Ohlásila ju ôsma 
úradnícka čs. vláda, na čele s Janom Čemým, v návrhu zákona o dĺžke vojenskej prezenčnej služby, 
ktorý bol do parlamentu predložený v máji 1926. V dôvodovej správe k tomuto návrhu zákona sa 
uvádzalo, že „.. .je možné připustit zkrácení vojenské prezenční služby (podľa branného zákona 
č. 193/1920 Zb. z. a n. od roku 1926 na 14 mesiacov) pouze za předpokladu, že bude organisovaná 
všeobecná a povinná předvojenská branná příprava a armáda bude vybavena výcvikovými 
středisky tak, aby potřebný výcvik mohl intenzívně probíhat...“132 Podľa pripravovanej osnovy 
zákona o brannej výchove sa mala uplatniť dvojročná předvojenská výchova mládeže. Riadiť ju 
mali školení inštruktori v osobitných výcvikových strediskách.ljj

Zámer zavedenia všeobecnej a povinnej brannej výchovy však narážal na mnohých odporcov, 
ktorí poukazovali na nemalé finančné výdavky potrebné na jej uskutočnenie a vlastne pochybovali 
ojej význame.1-34 Nakoniec táto osnova zákona nadlho zostala len v štádiu prerokúvania medzi 
zainteresovanými ministerstvami. Príčin tohto neúspechu najvyšších čs. vojenských orgánov bolo 
viacero. Ešte stále veľká časť čs. verejnosti prejavovala nad podobnými návrhmi značnú nevôľu, 
a to aj napriek tomu, že medzinárodná situácia bola veľmi komplikovaná a vypätá. Dôsledky prvej 
svetovej vojny boli stále viditeľné na ekonomike štátu, a preto, ako aj v iných európskych kra
jinách, „...vznikly snahy, které směřovaly k tomu, aby břemeno vojenské služby bylo zmenšeno 
a náklady, věnované na armády, aby byly obráceny na jiné účely...“135

V prvom desaťročí existencie ČSR sa teda nepodarilo dosiahnuť zavedenie povinnej brannej 
výchovy obyvateľstva na všeobecnom základe. Namiesto jednotnej brannej štruktúry existovalo 
množstvo oficiálnych (i neoficiálnych) vojenských stavovských, občianskych polovojenských 
a telovýchovných organizácií reprezentujúcich široké občianske a politické spektrum, ktoré sa 
najmä z osobných a prestížnych dôvodov nevedeli často dohodnúť ani na základnej otázke spôsobu 
vedenia brannej prípravy a predvojenskej výchovy. Väčšina týchto branných organizácií však mala 
vypracované nové stanovy, na základe ktorých sa zaviedli pre členov spolkové rovnošaty, prvky 
vojenských cvikov v priebehu kolektívnych cvičení a slávnostný pochod pri rôznych spoločen
ských príležitostiach. Z uvedeného možno konštatovať, že vedúci predstavitelia väčšiny branných 
organizácií sa prinajmenšom usilovali vplývať na svojich členov tak, aby aspoň navonok pôsobili 
vojenským dojmom. Napriek tomu vstupovali branné organizácie do druhého desaťročia čs. štát
nosti bez jednotného programu a spoločných metód v brannej výchove. V širšom meradle sa teda 
nenaplnil cieľ čs. vlády a MNO, aby sa branná výchova realizovala v súčinnosti, a najmä pod 
správou čs. brannej moci.
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Poznámky:

1 DANGL, V. -SEGEŠ V: Vojenské dejiny Slovenska, III. zv. (1711-1914). Bratislava, Ministerstvo 
obrany SR 1996, s. 73.

Je zaujímavé, že napríklad v Ľubietovej túto prísahu už v roku 1809 preložili do slovenčiny, 
takže možno oprávnene predpokladať, že ju aj po slovensky slávnostne skladali. Súčasne je 
doposiaľ najstaršou známou vojenskou prísahou v slovenčine. (Pozri text prísahy - tamže.

2 Tamže.
Zo slovenských miest bola najpočetnejšia bratislavská meštianska milícia - mala 1667 mužov, 

nasledovali Košice s 930 a Bardejov s 550 mužmi. Najmenšou bola práve meštianska milícia 
v Ľubietovej, ktorá roku 1811 mala 128 príslušníkov - 5 dôstojníkov, 16 poddôstojníkov a 107 ra
dových milicionárov. (Tamže, s. 73-74)

3 Tak napríklad v Trnave boli v čase revolúcie postavené dve stotiny (čiže roty) národnej gardy 
v počte 522 mužov. Národná garda plnila v meste policajné úlohy bezplatne, a v prípade, že bola 
nasadená mimo mesta, patrili jej členom také náležitosti ako vojakom. (Kol. autorov: Dejiny 
Trnavy. Bratislava, Obzor 1989, s. 99.)

4 Napríklad v Levoči bol jeden z najstarších streleckých spolkov v rámci Uhorska (prvýkrát sa 
spomína už roku 1516). Jeho pôvodný účel - cvičiť mešťanov pri narábaní so zbraňou, aby sa 
v pripade útoku na mesto mohli účinne brániť, sa postupne zmenil, takže na sklonku 19. storočia 
nadobudol spolok výlučne športový a spoločenský charakter. Po obnovení a prijatí nového štatútu 
rozvíjal svoju činnosť pod menom „Levočský občiansky terčovostreiecký spolok“. 
(CHALUPECKÝ. L: Dejiny Levoče 2. Levoča 1975, s. 211.)

Jednou z najvýznamnejších športových organizácií na sklonku 19. storočia v Trnave bol stre
lecký spolok, ktorý vyvíjal činnosť na mestskej strelnici (SchieBstätte). Strelnica mala medzi oby
vateľstvom veľkú publicitu a miestny týždenník takmer v každom čísle prinášal výsledky 
minulých a program budúcich pretekov, ktoré bývali každú nedeľu. V roku 1880 mal trnavský stre
lecký spolok 185 riadnych členov. (Kol. autorov: Dejiny Trnavy, c. d., s. 368.)

5 Ústavná listina ČSR Č. 121 Zb. z. a n. z 29. februára 1920, Hlava I.. § 1.
6 POKORNÁ, A: Branné organizace v buržoazním Československu (1921-1929). In: Historie a vo

jenství, 1979, č. 6, s. 72.
7 Branný zákon č. 193 Zb. z. a n. z 19. marca 1920, Oddiel I., § 1.
8 Boli to tri nemecké provincie Deutschbôhmen /centrum Liberec/, Sudetenland /Opava/, 

Deutschsúdmähren /Znojmo/, ďalej samostatná župa Bôhmerwaldgau /Č. Krumlov/ a tri štatutárne 
mestá Briinn /Brno/, Olmiitz /Olomouc/ a lglau /Jihlava/. (Porovnaj RYŠAVÝ, J.: Kronika II. pluku 
Stráže svobody. Sv. 2. Praha 1947, s. 5-9.)

Podrobnejšie KÁRNÍK, Z.: České zemč v éře první republiky (1918-1938). Djl první. Vznik, 
budováni a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha, Libri 2000, s. 37-44.

9 Bližšie KLIMKO, J.: Politické a právne dejiny hranie predmníchovskej republiky (1918-1938). 
Bratislava, Veda 1986, s. 28-39.

10 Krátko po vzniku republiky sa v jej západnej polovici pretvárali aj dobrovoľné meštianske 
ostrostrelecké zbory do miestnych plukov milícií, ktorých úloha spočívala v udržiavaní pokoja 
a poriadku v tých mestách, kde pôsobili. O čosi neskôr sa premenili na miestne ozbrojené jednoty.

Na Slovensku už v priebehu novembra 1918, na základe výzvy ústrednej Slovenskej národnej 
rady v Turčianskom Sv. Martine, sa pri mnohých miestnych výboroch SNR vytvárali aj jednotky 
slovenských národných gárd, ktorých cieľom malo byť udržiavanie verejného poriadku a osobnej 
i majetkovej bezpečnosti. Prevažne boli zložené z mladých mužov a vyslúžilých vojakov. 
(Podrobnejšie o vzniku, zložení a niektorých vojensko-organizačných a bojových aspektoch ich 
činnosti na sklonku roku 1918 pozri HRONSKÝ, M.: Slovensko na rázcestí. Slovenské národné 
rady a gardv v roku 1918. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1976, s. 240-261, Prílohy 
č. 7 a 8.)

11 Výbor národnej obrany bol zvláštnou zložkou Národného výboru Československého, ktorým bol 
poverený riadiť všetky vojenské záležitosti na celom území čs. štátu. Jeho výkonným orgánom bol 
najvyšší správca čs. vojsk, ktorý rozhodoval vo všetkých bežných záležitostiach samostatne a v zá
sadných záležitostiach po schválení Výboru národnej obrany. Tento výbor zanikol 15. novembra
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1918, keď bolo zriadené MNO. (SANDER, R.: Přehled vývoje čs. vojenské správy v letech 1918- 
1939. In: Historie a vojenství, 1965, č. 3, s. 366.)
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Generál Diviš bol do funkcie hlavného veliteľa čs. vojska vymenovaný Národným výborom 
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„Činnost těchto pluků byla uznána všemi tehdejšími představiteli vojenské moci, o čemž svědčí 

výnos Ministerstva Národní Obrany ze dne 23. ledna 1919 čís. 37.786 org., kterým byla přís
lušníkům pluků přiznána tatáž práva, kterých požívají legionáři...“ (VHA Praha, f. MNO - 
Prezídium 1927-1939, kr. č. 8667, 1930, sign. 90 1/7.) Porovnaj Věstník čs. MNO, Výnosy věcné,
r. II., 25. 1. 1919, Část 5, čl. 91.

17 RYŠAVÝ, I: Struční nástin, c. d., s. 5. Pozri tiež Seznam důstojníků I. pluku Stráže Svobody... 
V Praze 19. dubna 1919. (VHA Praha, f. Generálny inšpektorát brannej moci 1919-1924, kr. č. 42, 
1921, sign. 44 5/105.)

18 Tamže, sign. 44 5/93-2.
19 Podrobnejšie tamže, sign. 44 5/105.
20 RYŠAVÝ, J.: Struční nástin, c. d., s. 20.
21 Bližšie RYŠAVÝ, L: Kronika I. pluku Stráže svobody. Sv. 1. Praha 1938, s. 128-161. Pozri tiež 

Sokolská účasť v bojoch o Nové Zámky. In: Z bojov o južné Slovensko. Súbor spomienok. Nové 
Zámky, Nákladom A. Szomolányiho 1934, s. 93-94; Slovenský denník, 8. 6. 1934.

22 VHA Praha, f. MNO - Prezídium 1918-1923, kr. č. 69, 1919 sign. 12/1.
„...V Bratislavě byl také I. prapor Sokolů a byl ubytován ve Štefánikových kasárnách (bývalé 

Vodné kasárně) odkud dne 4. července se přestěhoval do kasáren honvédských (nynější Hurbanovy 
kasárna)...“ (Kronika posádkového velitelství v Bratislavě I., s. 14. - VHA Trnava, f. Posádkové 
veliteľstvo Bratislava 1919-1939, kr. č. 8.)

23 Věstník čs. MNO, Výnosy věcné, r. II., 15. 7. 1919, Část 40.
24 Bližšie RYŠAVÝ, J.: Kronika I. pluku, c. d., s. 162-216.
25 Sokoli v boji proti nepriateľom Slovenska. In: Vpád maďarských bolševikov na Slovensku v roku

1919. (Sborník redigoval JozefZimák), II. doplnené a opravené vydanie. Trnava, G. A. Bežo 1938,
s. 129.)

26 Napríklad všetky pluky Stráže slobody boli zrušené výnosom MNO č.j. 41.364/org. zo dňa 18. 
októbra 1919 a č.j. 50.781/org. z 5. novembra 1919. Ich likvidácia prebehla do 30. novembra 1919. 
(Věstník čs. MNO, Výnosy věcné, r. II., 29. 11. 1919, Část 64, čl. 1184.)

27 Podrobnejšie o účasti dobrovoľníckych jednotiek v bojoch o Slovensko pozri JEŽEK, Z.: Účast 
dobrovolníků v bojích o Slovensko a Těšínsko v letech 1918-1919. Praha 1937.

28 KŘÍŽ, K.: Občanské polovojenské organizace. In. Armáda a národ. Praha, L. Mazač 1938, s. 499.
29 Kol. autorov: Vojenské dějiny Československa 1918-1939. III. díl. Praha, Naše vojsko 1987, s. 202.
30 Podrobnejšie VHA Praha, f. MNO - Prezídium 1927-1939, kr. č. 10 570, 1933, sign. 86 1/1-6; 

Tamže, f. MNO - Hlavný štáb, 5. školské a výcvikové oddelenie 1919-1939, kr. č. 410 A, Dodatky 
- L, G/l, F/l, H/l.

31 Pozri Vojensko-politická situace sousedních států. (Tamže, f. MNO - Hlavný štáb, 2. spravodajské 
oddelenie 1919-1939, kr. č. 68, 1920, č.j. 960.295/zprav.)
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32 Porovnaj MULLER, H. - KRIEGER. K. F. - VOLLRATH, H.: Dějiny Německa. Praha, Lidové 
noviny 1995, s. 241-242.

33 Podrobnejšie VHA Praha, f. MNO - Prezídium 1924-1926, kr. č. 393, 1924, sign 28 7/64-23; 
Tamže. kr. é. 521, 1925, sign. 28 7/46-5.

34 Bližšie ROUBÍČEK, M.: Rakouské domobrany (Heimwehren) let 1918-1936. In: Historie a plas
tikové modelářství, r. X., 2000. č. 9, s. 16-18.

35 VHA Praha. MNO - Prezídium 1924-1926, kr. č. 593, 1925, sign. 98 2/17-33. Poslucháči 
vysokých škôl v mestách Graz, Linz a Innsbruck boli organizovaní v Heimwehroch. (Tamže.)

36 SIPOS, P. (ed.): Magyarország a második világháborúban. Budapest 1996, s. 171-172. V januári 
1922 bola národná armáda premenovaná na maďarské kráľovské honvédstvo - Magyar Királyi 
Honvédség. (Tamže.)

Pozri tiež VHA Praha, f. MNO-Hlavný štáb, 2. spravodajské oddelenie 1919-1939, kr. č. 68.1920, 
č. j. 960.295/zprav; Tamže, f. MNO - Prezídium 1924-1926, kr. č. 464, 1924, sign. 98 2/2-161.

37 Porovnaj Zákonný článok L1II. o telovýchove vyhlásený v zbierke zákonov (Országos Tôrvénytár) 
31. decembra 1921. (Slovenský národný archív (ďalej SNA) Bratislava, f. 203 (Odbočka spravo
dajskej ústredne Bratislava), kr. č. 380, číslo spisu 3, s. 233-237.)

38 Podrobnejšie tamže, s. 238-268.
39 Pozri Základné stanovy Levente — bohatierskeho spolku; Preklad výťahu zo stanov spolku 

„Levente". (Tamže, s. 272-294.)
Bližšie o cieľoch, prostriedkoch a charaktere činnosti Levente na úseku brannej a telesnej 

výchovy v Maďarsku v 20. rokoch hovoria napríklad súhrnné správy z roku 1928 a 1929, ktoré 
vypracovali čs. vojenské a policajné spravodajské orgány v Košiciach a Bratislave.

40 Porovnaj článok Nacionalizmus a brannost'. (Chovateľ jazdec, 1937, č. 2 (február).
41 Branný zákon č. 193 Zb. z. a n. z 19. marca 1920. (§ 2 Branná povinnosť).
42 Bližšie Nariadenie vlády ČSR č. 269 Zb. z. an.z28.júla 1921, ktorým sa vykonáva Branný zákon 

č. 193/1920 Zb. z. a n. (ij 119 Branné predpisy).
43 Bližšie Nariadenie vlády ČSR č. 616 Zb. z. a n. z 12. novembra 1920, ktorým sa vykonáva zákon 

č. 228/1920 Zb. z. a n. o zriadení Poradného zboru pre telesnú výchovu.
44 Porovnaj napríklad PROCHÁZKA, R.: Spolky tělovýchovné. In: Armáda a národ, c. d., s. 504.
45 Čierne košele vznikli v Taliansku roku 1919. Ich členskú základňu tvorili predovšetkým veteráni 

z 1. svetovej vojny, radikálni študenti a niektorí príslušníci stredných vrstiev. Cieľom ich útokov 
boli redakcie ľavicových novín, kancelárie socialistickej strany, expozitúry socialistických a kato
líckych odborov. Po fašistickom štátnom prevrate sa táto organizácia stále viac vymykala spod 
Mussoliniho kontroly, preto ju napokon v októbri 1925 nechal odzbrojiť a rozpustiť. (PEČENKA, 
M. - LUŇÁK, P. a kol: Encyklopedie moderní historie. Praha, Libri 1995, s. 81.)

46 Podrobnejšie TKADLEČKÓVÁ, H.: Vznik fašistického hnutia a fašistickej strany v Taliansku. In: 
Zborník FF UK, Historica 20, 1969, s. 127-161; TKADLEČKÓVÁ, H.: Všeobecné dejiny I. 
(1918-1945). Bratislava, UK 1992, s. 7-40.

47 Bližšie GAJANOVÁ, A.: Dvojí tvář. Praha, Naše vojsko 1962, s. 13-17. Pozri tiež PASÁK, T.: 
Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. Praha, Práh 1999, s. 9-37. (Kapitola první: 
Obecné a zvláštní rysy mezinárodního a nacionálniho fašizmu.)

48 Ročenka k pětiletí Svazu čs. dústojnictva. (Redigovali kpt. C. Hanzl - škpt. A. Opravil). Praha 
1925, s. 13.

49 Zväz čs. dôstojníkov bol založený, podľa vzoru bývalého spolku c. a k. armády Militär - 
Wissenschaftlicher und Kasinoverein, už 12. novembra 1918 v Lidovém domě v Prahe. Na 
ustanovujúcej schôdzi sa zišlo približne 1000 bývalých dôstojníkov c. a k. armády. (Tamže, s. 7.)

Podrobnejšie pozri VHA Praha, f. MNO - Prezídium 1927-1939, kr. č. 8656, 1930, sign. 68 2/1-3.
50 Ročenka k pětiletí Svazu, c. d., s. 20.

Funkciu predsedu ZČsD po pplk. Milošovi Žákovi postupne zastávali: pplk. pech. Josef Matoušek, 
div. gen. Stanislav Čeček, mjr. v zál. Karel Mayer, npor. v zál. JUDr. Juraj Slávik, mjr. v zál. JUDr. 
Ivan Markovič a div. gen. Jan Šípek. (Stručný přehled o činnosti Svazu čs. dústojnictva... - VHA 
Praha. Zbierka Domáci odboj 1939-1945 (1965), kr. č. 55, sign. 1/6.)

51 POKORNÁ, A.: Branné organizace, c. d., s. 74.
52 Stručný přehled o činnosti Svazu čs. dústojnictva... - VHA Praha, Zbierka Domáci odboj 1939- 

1945 (1965), kr. č. 55, sign. 1/6.
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53 Tamže.
54 Ročenka k pětiletí Svazu čs. důstojnictva, c. d., s. 17-19, 25.
55 Tamže, s. 14.
56 V roku 1933 túto knižnú edíciu nahradilo vojenské odborné knihkupectvo - „VOK“, ktoré založil 

a prevádzkoval Zväz čs. dôstojníctva.
57 Napríklad Zväz čs. legionárov bol založený v Prahe 1. októbra 1919. (Podrobnejšie Českoslovenký 

legionář, 4. 10. 1919.)
58 TOMEŠ, J.: Slovník k politickým dějinám Československa 1918-1992. Praha 1994, s. 24.
59 Československý biografický slovník. A - Ž. Praha, Academia 1992, s. 435-436, 523. Bližšie 

NIŽŇANSKÝ, E. akol: Kto bol kto za 1. ČSR. Bratislava 1993, s. 117-119.
60 Encyklopédia Slovenska. 1. zväzok A - D. Bratislava, Veda 1977, s. 380.

Slovenskí legionári na protest proti ignorovaniu svojich záujmov utvorili 28. augusta 1926 
v Martine vlastnú organizáciu - Združenie legionárov na Slovensku. Postupne si vybudovalo 5 jed
nôt s takmer 2500 členmi. Predsedom sa stal Jozef Miloslav Országh a tlačovým orgánom bol 
mesačník Legionárske hlasy, predtým Nové časy. (Tamže).

61 VHA Praha, f. MNO - Prezídium 1927-1939, kr. č. 13 028, 1939, sign. 68 2/7.
62 Pozri Stanovy Československé obce střelecké. Praha 1923, čl. 2.
63 „...Již v té době směřovala jejich činnost к pěstování a podporování ducha brannosti v řadách oby

vatelstva. Bylo to v době, kdy pro vojenské věci národní obrany bylo celkem málo zájmu 
a pochopení. Vojenská správa neposuzovala snahy „ozbrojených jednot“ odmítavě a povolila jim, 
jako organisacím ozbrojeným již z dob rakouských, nahražení starých pušek systém „Wemdľ 
puškami Mannlicher. V té době čítala tato organisace asi 1500 členů...“ (Zpráva pro pana presi
denta republiky o Svazu Národních Gard republiky Československé. — VHA Praha, f. MNO — 
Hlavný štáb, 5. školské a výcvikové oddelenie 1919-1939, kr. č. 142, 1936, sign. 68 3/2-2).

64 POKORNÁ, A: Branné organizace, c. d., s. 74-75.
Alevtina Pokorná v texte svojej štúdie však namiesto ozbrojených jednot uvádza národné gardy, 

ktoré síce boli nástupcom týchto jednôt, ale v tom čase ešte neexistovali. (Pozri VHA Praha, f. MNO 
-Hlavný štáb, 5. školské a výcvikové oddelenie 1919-1939, kr. č. 142, 1936, sign. 68 3/2-2.)

65 Zriadenie Zväzu ozbrojených jednôt RČS bolo schválené výnosom ministerstva vnútra č. 
60.26l/B/26 z 22. februára 1926 a so súhlasom MNO č.j. 37.153 prez. voj. 26.

66 VHA Praha, f. MNO - Prezídium 1927-1939, kr. č..8656, 1930, sign. 68 8/3. Porovnaj tamže, kr. 
č. 8657, 1930, sign. 68 14/23.

67 Podrobnejšie tamže, f. MNO - Hlavný štáb, 5. školské a výcvikové oddelenie 1919-1939, kr. č. 96, 
1932, sign. 68 1/1-3.)

Do septembra 1927 orgány čs. vojenskej správy registrovali činnosť štrnástich ozbrojených jed
nôt a to výhradne v českých krajinách: Praha č. 1 (počet členov 600), Praha č. 2 (101), Plzeň (181), 
Jičín (105), Písek (175), Klatovy (68), Tábor (42), Rokycany (52), Vysoké Mýto (70), Bělá pod 
Bezdězem (30), Turnov (45), Domažlice (46), Příbram (50) a Lázně Bělohrad (70). (Tamže.)

68 Tamže,, f. MNO - Prezídium 1927-1939, kr. č. 8656, 1930, sign. 68 8/3.
69 ŠIMON, J.: Národní střelectvo a obrana naši vlasti. Praha 1928, s. 10.
70 Tamže, s. 12-13.
71 Hlavnými črtami pôsobenia Sedliackej jazdy v rokoch 1926-1938, so zreteľom na jej-činnosť na 

Slovensku, sa autor podrobnejšie zaoberá v VI. kapitole tejto práce.
72 ŠIMON, J.: Organisace Selských jízd. In: Idea, organisace a úkoly Selskéjízdy. Praha 1930, s. 68; 

Pozri tiež Selskéjízdy. In: Armáda a národ, c. d., s. 511.
73 „...Tyrš dal Sokolu do vínku zásady kalokagathie spojené s národními tradicemi, vyzvedávaný byly 

principy bratrství, volnosti, rovnosti, kolektivizmus. Ve vztahu к státnosti, politice, církvím a pod. 
žádal Tyrš i jeho nástupci pokrokovost a „ruch“, tedy aktivitu. Program naznačovala i uniforma: 
rudé sokolské košile, převzaté od obleků italského revolucionáře, republikána a bojovníka proti 
papežské moci G. Garibaldiho. Věrnost tomu potvrdil roku 1924 VII. valný sjezd s doplněním, že 
Sokol se opírá rovněž o zásady T. G. Masaryka (člena Sokola od roku 1882)...“ (KLIMEK, A.: 
Velké dějiny zemí koruny ěeské, svazek XIII. 1918-1929. Praha - Litomyšl, Paseka 2000, s. 266.)

74 Encyklopédia Slovenska. V. zväzok R - Š. Bratislava, Veda 1981, s. 540.
75 Ročenka pro sokolské činovníky. (Sestavil František Mašek). Ročník IV, 1927-1928. Praha 1927, 

s. 88-89, 91-92,95.
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Starostovia sokolských žúp na Slovensku v polovici 20. rokov: 1/ župa Masarykova - Samuel 
Žoch, evanjelický biskup, Modra., 2/ župa Nitrianska - Dr. Ivan Štefánik, župný poradca, Nitra., 
3/ župa Podtatranská - František Klimeš, kníhtlačiar, Liptovský' Sv. Mikuláš., 4/ župa Pohronská - 
Viliam Pauliny, hlavný riaditeľ banky. Banská Bystrica., 5/ župa Považská - Ján Tmovský, kníh
tlačiar, Nové Mesto nad Váhom., 6/ župa Východoslovenská - MUDr. Ján Slabej, hlavný župný 
lekár, Košice. (Tamže.)

76 Encyklopédia Slovenska. V. zväzok R - Š, c. d., s. 540. Podrobnejšie o činnosti a rozmachu ČOS 
na Slovensku v 20. rokoch pozri PAULINY, V: Sokolstvo na Slovensku. In: Zlatá kniha 
Slovenska. Jubilejný sborník. (Sostavil a vydal Miloš Kolesár). Bratislava 1929, s. 316-319.

77 KL1MEK, A.: Velké dějiny zemí koruny české, c. d., s. 265. Pozri tiež KÁRNÍK, Z.: České země 
v éře prvni republiky, c. d., s. 533-535.

78 Bližšie POKORNÁ, A.: České občanské, c. d., s. 154-159.
79 Tamže, s. 150-154.
80 Lidové noviny, 27. 6. 1926.
81 KÁRNÍK, Z.: České země v éře první republiky, c. d., s. 537-538.
82 Kol. autorov: Vojenské dějiny Československa, c. d., s. 203.
83 Encyklopédia Slovenska. IV. zväzok N - Q. Bratislava, Veda 1980, s. 219.
84 Tamže.

Už od začiatku 20. rokov však medzi predstaviteľmi Čs. orla v českých krajinách a činovníkmi 
orolstva na Slovensku, ktorí boli pod vplyvom SĽS, dochádzalo k viacerým otvoreným konflik
tom. Najmä pokiaľ išlo o postoj k československej štátnosti a vzájomnosti a z dôvodu postupnej 
diferenciácie ich programových cieľov a úloh činnosti. (Pozri napríklad článok Viliama 
Breznického K orolskému zle tu v Brne. In: Slovenská politika, 23. 7. 1922.)

85 Robotnícke telocvičné jednoty vznikli v Čechách odštiepením od sokolských organizácii na 
sklonku 19. storočia, po otvorenej roztržke českých sociálnych demokratov s predstaviteľmi 
Českej obce sokolskej.

86 KÁRNÍK, Z.: České země v éře první republiky, c. d., s. 537.
87 POKORNÁ, A: Branné organizace, c. d., s. 77.
88 Vo Zväze RTJ zostalo približne 92 000 členov z vyše 220 000. „...Do roku 1928 se Dělnické tělový

chovné jednoty československé však konsolidovaly stejně jako sociálně demokratická strana- měli 
už 1103 jednot se 109 085 členy..." (KÁRNIK, Z.: České země v éře první republiky, c. d., s. 536.)

89 Podrobnejšie MUCHA, V: Dějiny dělnické tělovýchovy v Československu. Praha, Olympia 1975, 
s. 67-83, 90-98.

90 Porovnaj tamže, s. 100-103.
91 Kol. autorov: Vojenské dějiny Československa 1918-1939, c. d., s. 220.

Pred novembrom 1989 bolo v čs. historiografii napísané množstvo publikácií, vedeckých statí 
a článkov, ktoré sa zaoberali postojom a vzťahom KSČ k armáde prvej ČSR. Zväčša ide o historické 
práce tendenčné, poplatné obdobiu v ktorom vznikli. Z prác relatívne menej poplatných dobe možno 
uviesť publikáciu - VÁVRA, V: KSČ a armáda 1921-1939. Praha, Naše vojsko 1983. - 332 s., 
ktorá je v prevažnej miere založená na štúdiu archívnych (vojensko-historických) dokumentov.

92 Výnos ministerstva vnútra čis. 19.559 prez. z 28. septembra 1922.
Komunistická mládež však svoju činnosť rozvíjala naďalej, ako samostatná zložka KSČ.

93 Výnos MNO č.j. 22.062/22 pres.voj. dúv. z 21. júla 1922. Pozri tiež VHA Praha, f. Generálny 
inšpektorát brannej moci 1919-1924, kr. č. 58. 1923, sign. 27 1/13.

94 KARNIK, Z.: České země v éře první republiky, c. d., s. 539.
95 Pozri napríklad protokol porady z 28. februára 1923, ktorú zvolalo Politické oddelenie Prezídia 

MNO 16. februára 1923. (VHA Praha, f. Generálny inšpektorát brannej moci 1919-1924, kr. č. 61, 
1923, sign. 70 1/1-5.)

96 FPT vznikla na základe uznesenia III. kongresu Medzinárodného zväzu robotníckych a roľníckych 
organizácii pre telesnú výchovu (skrátene Červenej športovej internacionály), ktorý sa konal roku 
1924 v Moskve.

97 V závislosti od vývoja v KSČ, ktorá prechádzala rôznymi krízami, FPT početne slabla a v prvej 
polovici 30. rokov vykazovala už len 40 000 členov.

Podrobnejšie o činnosti FRTJ v rokoch 1924-1926 a Federácie proletárskej telovýchovy 1926- 
1938 v Československu pozri MUCHA, V: Dějiny dělnické tělovýchovy, c. d., s. 111-227.
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98 Kol. autorov: Vojenské déjiny Československa 1918-1939, c. d., s. 266.
99 Porovnaj tamže, s. 223. Pozri tiež VHA Praha, f. Generálny inšpektorát brannej moci 1919-1924, 

kr. č. 58, 1923, sign. 27 1/15-6.)
100 Národní listy, 18. 8. 1926.
101 Spolu s Gottwaldom sa do užšieho vedenia - Ústredného výboru KSČ - dostali jeho „karlínski 

chlapci.“ Josef Guttmann, Václav Kopecký, Pavel Reiman, Ján Šverma, Rudolf Slánský a ďalší.
102 Porovnaj 2 tezí referátu k bolševizaci metod a obsahu stranické práce na úseku armády. In: KSČ 

o ozbrojených silách. Dokumenty 1918-1976. Praha, Naše vojsko 1976, s. 26.
103 Podrobnejšie tamže, s. 29-30.
104 Podrobnejšie k vzniku českého fašizmu pozri PASÁK, T.: Český fašismus 1922-1945, c. d., s. 59-67.
105 Pozri napríklad VHA Praha, f. Generálny inšpektorát brannej moci 1919-1924, kr. č. 59, 1923, 
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II. kapitola

II. KAPITOLA: AKTIVITY BRANNÝCH 
ORGANIZÁCIÍ V OBLASTI BRANNEJ 
VÝCHOVY OBYVATELSTVA NA PRELOME 
20. A 30. ROKOV 20. STOROČIA

Rok 1929 priniesol čiastočné uvoľnenie ovzdušia napätých medzinárodných vzťahov tak 
v Európe, ako aj v celosvetovom meradle. Prispel k tomu celý rad medzinárodných dohôd (napr. 
Locarno - 1925, Briand-Kellogov pakt - 1928) uzavretých v priebehu 20. rokov, ktoré posilňovali 
šírenie pacifistických tendencií a vzbudzovali ilúzie, že dochádza k zmierňovaniu medzinárodného 
napätia a vytvárajú sa podmienky na riešenie medzinárodných sporov cestou rokovania a kompro
misov. Tieto tendencie nachádzali živnú pôdu aj v Československu, kde tiež dochádzalo k pacifis
tickým a protimilitaristickým prejavom. Vnútropolitická scéna ČSR sa menovaním novej vlády 
vedenej Františkom Udržalom 1. februára 1929 čiastočne stabilizovala, ale najbližších osem mesia
cov ju okrem vývoja na medzinárodnom poli „oživovalo“ dianie na Slovensku - tzv. Tuková aféra. 
Jej rezultát bol jedným z podnetov k vypuknutiu hlbokej vládnej krízy, ktorá napokon 27. októbra 
1929 vyústila do konania predčasných parlamentných volieb v ČSR. V tejto atmosfére sa riešenie 
branných otázok štátu dostávalo do úzadia politického záujmu.

1. Spolupráca ústredných branných organizácií s najvyššími 
orgánmi čs. vojenskej správy na sklonku 20. rokov

Začiatkom druhého decénia čs. štátnosti sa začala oveľa intenzívnejšie prehlbovať spolupráca 
ústredných branných organizácií s najvyššími orgánmi čs. vojenskej správy, a to nielen na úseku zave
denia jednotnej brannej výchovy obyvateľstva.1 Ministerstvo vnútra sa 21. februára 1929 obrátilo na 
ministerstvo národnej obrany v otázke schválenia „kroja“ (rovnošaty) chlapcov Zväzu junákov skau
tov a skautiek RČS. Požiadalo MNO o zaujatie stanoviska k tejto žiadosti, pričom poukázalo, že „...dle 
§ 11 stanov, schválených vnitřním výnosem ministerstva vnitra ze dne 2. dubna 1928 č. 14624/28/6, 
jsou činní členové svazu a mládež jimi vedená oprávněny nositi skautský kroj a odznaky podle 
ustanovení uvedených ve vnitřním řádu svazu...“2 Ministerstvo národnej obrany 8. marca 1929 vrátilo 
žiadosť Zväzu junákov skautov a skautiek RČS s tým, že proti povoleniu nosenia skautskej rovnošaty 
nemá námietky. Táto telovýchovná branná organizácia bola pokračovateľom spolku Junák - Český 
skaut založeného v roku 1914. Jeho organizátorom a hlavným predstaviteľom bol Antonín Benjamin 
SvojsíkZ ktorý v českých krajinách šíril už pred Prvou svetovou vojnou skautské myšlienky. Vychádzal 
pritom z britského skautského systému, ktorý vypracoval sir Robert Baden-Powell a E. T. Seton.4 Zväz 
junákov skautov a skautiek RČS patril k najmasovejším skautským telovýchovným organizáciám 
v medzivojnovej republike.5 Už roku 1924 dosiahla jeho členská základňa 28 017 členov, združených 
v 872 skautských spolkoch6 a do roku 1931 vzrástla na 34 100 príslušníkov, včítane dievčenskej vetvy.7

Dňa 19. marca 1929 sa predseda Zväzu čs. rotmajstrov, štáb. rtm. Rudolf Dejmek a konateľ 
zväzu, rtm. v. v. František Lejnar, obrátili na 1. vojenské oddelenie Prezídia MNO vo veci sťažnosti 
proti osočovaniu tejto vojenskej stavovskej organizácie v časopise Orel - ústrednorfi tlačovom 
orgáne katolíckej telovýchovnej organizácie Cs. orol. V januárovom čísle tohto časopisu bol 
v rubrike Na orlí stráži uverejnený článok Opět vojenská statistika. V tomto článku sa okrem iného 
písalo: „...Jako každého roku, i letos vydala vojenská správa statistiku o tom, ve kterém spolku 
nováčci, nastupující službu vojenskou I. října, pěstovali tělocvik nebo sport... K této statistice
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mohli bychom opakovati všecko, co už jsme o ní napsali. Upíráme jí pravdivost a spolehlivost... 
Pokud jde o Orla, platí naše stará pochybnost a zkušenost: naši hoši, když vidí, koho mají v rot- 
mistrech před sebou, raději své členství zapřou, než aby se dali pro své členství v Orlu šikanovat. 
A tak je celá tato statistika jenom zbytečnou a drahou hračkou...“8

Predstavitelia Zväzu čs. rotmajstrov vo svojej sťažnosti poukázali na úplne bezdôvodné napad
nutie zboru rotmajstrov a nevecnú kritiku, ktorá sa dotýkala dobre mieneného úsilia MNO. Už 
30. marca 1929 vydal prednosta 5. školského a výcvikového oddelenia Hlavného štábu čs. brannej 
moci, plk. gšt. PhDr. Antonín Basl, k tejto sťažnosti neoficiálne stanovisko, v ktorom sa môžeme 
dočítať: „...Naše statistika je stejně spolehlivá jako každá jiná, která se musí opírat o lidskou 
výpověď. Dosud proti ní nic nenamítal ani Svaz DTJ (Robotníckych telocvičných jednot), ani 
komunisté, ani Sokolové... Podezírat poddůstojníky z falšování zápisů je poněkud neopatrné, když 
jsou mezi nimi i příslušníci Orla, rovněž rotmistři jsou v oné organizaci. Proto by se měl ohradit 
podle mého názoru především Svaz čs. rotmistrů v orelském ústředí...“9

PERCENTUÁLNE POČTY BRANCOV, KTORÍ PRED NÁSTUPOM NA VOJENSKÚ PREZENČNÚ 
SLUŽBU CVIČILI V NIEKTOREJ TELOVÝCHOVNEJ BRANNEJ 

ORGANIZÁCIÍ, ALEBO PESTOVALI NEJAKÝ ŠPORT

(TABUĽKA č. 6)

Štatistika za roky 1925 - 1928

Cvičiaci branci v percentách v rokoch

Názov telovýchovnej organizácie - druh športu 1925 1926 1927 1928
cviäaci v Čs. obci sokolskej 14,13 14,37 17,02 17,25
cvičiaci v Robotníckych telocvičných jednotách (RTJ) 3,39 3,20 3,79 3,62
cvičiaci v Čs. orlovi 1,58 1,31 1,33 1,55
cvičiaci vo Federácii proletárskej telovýchovy (FPT) 0,62 0,52 0,48 0,31
cvičiaci v turnérskych spolkoch 4,08 3,73 4,90 4,60
pestujúci skauting 1,68 1,92 2,59 3,17
cvičiaci v inom telovýchovnom spolku 1,47 1,88 1,03 1,09
hrali futbal 9,58 10,09 14,35 15,35
pestovali ľahkú atletiku 4,35 4,92 6,08 6,49
pestovali ťažkú atletiku 1,66 1,98 2,22 2,03
pestovali vodné športy 8,88 10,36 11,81 13,88
pestovali zimné športy 7,44 8,21 8,82 9,02
pestovali iné športy - - 10,29 11,64

vôbec necvičilo 51,54 49,05 41,81 38,47

Spracované podľa: Orol, r. XIV, 1929, č. 1, s. 12; Archiwum Akt Nowych Warszawa, Oddzial II. Sztab Gtównego Wojska 
Polskiego, sygn. 616/81, str. 94.

Začiatkom apríla 1929 Ústredie Sedliackej jazdy v Prahe, prostredníctvom tajomníka agrárnej 
strany Rudolfa Berana, požiadalo vtedajšieho prednostu Prezídia MNO gen. justičnej služby 
Zdenka Weinereka o pridelenie 200-300 vyradených jazdeckých šablí. Zdôvodňovalo to potrebou 
výcviku členov SJ v šerme, ktorý bol jedným z cieľov činnosti tejto občianskej polovojenskej orga
nizácie.10 „...V našich Selských jízdách je velmi mnoho členů, bývalých příslušníků dragounských, 
hulánských a husarských pluků, kteří dovedou s jezdeckými šavlemi velmi dobře cvičiti a rádi by 
znovu tato cvičení v Selských jízdách také prováděly a v šermu šavlí cvičili zvláště mladší naše 
členy, kteří neměli možnost se šermu na vojně naučiti...“11 píše sa v žiadosti tajomníka Ústredia SJ
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Josefa Šimona. Ministerstvo národnej obrany však tejto požiadavke nemohlo vyhovieť, pretože 
podľa oznámenia prednostu 2. zbrojno-materiálneho oddelenia II. delostreleckého a zbrojného 
odboru MNO plk. Jaroslava Hušu, neboli vtedy žiadne staré vyradené šable k dispozícii, a to tak 
v zásobách vojenskej správy, ako ani v zásobách finančnej správy ruských légií.12

Na jeseň 1929 sa delegáti troch ústredných čs. streleckých branných organizácii - Čs. obce stre
leckej, Čs. národného zväzu streleckého a Zväzu ozbrojených jednôt RČS - na spoločnej porade 
dohodli, že vytvoria stály výbor, zložený z dvoch zástupcov každej streleckej korporácie. Výbor mal 
usmerňovať všetky strelecké podujatia celoštátneho významu a dohliadať, aby sa plánované podu
jatia časovo neprekrývali a mali všestrannú podporu zúčastnených korporácií. Na tejto porade však 
nedošlo k najdôležitejšej dohode, a to v otázke, ktorá z týchto organizácií bude zastupovať čs. stre- 
lectvo v Medzinárodnej streleckej únii so sídlom v Paríži. Československé strelectvo v uvedenej 
medzinárodnej inštitúcii od roku 1919 zastupovala Čs. obec strelecká. Avšak predstavitelia Čs. 
národného zväzu streleckého, na základe najlepších streleckých výsledkov v domácich aj 
zahraničných súťažiach v posledných rokoch, požiadali ministerstvo národnej obrany, aby odporuči
lo túto brannú streleckú korporáciu za člena Medzinárodnej streleckej únie. MNO tento návrh 
25. novembra 1929 odporučilo so zdôvodnením, že výsledky Čs. národného zväzu streleckého 
zaručujú najúspešnejšiu reprezentáciu čs. republiky v zahraničí, v úsilí dosiahnuť čo najlepšie 
umiestnenie vo svetovej streleckej súťaži. Súhlasné stanovisko zaujalo aj ministerstvo verejného 
zdravotníctva a telesnej výchovy. Z týchto dôvodov MNO predsedníctvu ministerskej rady čs. vlády 
navrhlo, aby poverilo túto brannú organizáciu zastupovaním v Medzinárodnej streleckej únii.13

V roku 1930 boli ozbrojené jednoty združené vo Zväze ozbrojených jednôt RČS premenované 
na Národné gardy, ktorých ústredným orgánom sa stal Zväz národných gárd RČS.14 Okrem pesto
vania vlasteneckého ducha a štátnej myšlienky s vylúčením akejkoľvek politickej inklinácie, hlav
nou ideovou podstatou Národných gárd bolo pripravovať svojich členov, ktorí neboli príslušníkmi 
čs. brannej moci, pre pomocnú vojenskú službu v prípade mobilizácie a vojny. Členov Národných 
gárd, ktorí boli vojenskými osobami mimo činnej služby, mali udržiavať v brannosti a fyzickej 
pohotovosti pre vojenskú činnú službu a u dorastu rozvíjať jeho telesné schopnosti vhodnou apliká
ciou prvkov vojenského výcviku a športu.15

2, Zväz čs. dôstojníctva ako hlavný koordinátor a stmeľujúci 
činiteľ pri realizácii idey brannej výchovy

V rokoch 1929 - 1933 postihla svet veľká hospodárska kríza, ktorá spôsobila výrazný pokles 
životnej úrovne obyvateľstva. Táto situácia vytvárala živnú pôdu pre uplatnenie demagogických 
a populistických vodcov (napríklad Adolf Hitler v Nemecku), ktorí zjednodušenou argumentáciou 
oslabovali dôveru obyvateľstva v demokraciu ako optimálny spoločenský model. Na medzinárod
nej politickej scéne hospodárska kríza poslúžila ako dôvod a zámienka na expanziu revizionistic- 
kých štátov, čo v konečnom dôsledku viedlo k prehodnoteniu systému organizovania európskej 
bezpečnosti. Prispela k tomu aj skutočnosť, že na začiatku 30. rokov sa nepodarilo vyriešiť zák
ladné problémy medzinárodného politického vývoja, čo dokumentoval neúspech svetovej konfe
rencie o odzbrojení v Ženeve (1932 - 1933), praktický neúspech konferencie o nemeckých 
reparáciách v Laussanne v roku 1932 a zostrovanie vzťahov medzi svetovými veľmocami. Najmä 
neschopnosť Spoločnosti národov riešiť otázku agresie Japonska v Číne (okupácia Mandžuska) 
signalizovalo, že organizáciu bezpečnosti malých štátov sa nepodarilo vyriešiť. Dokonca niektorí 
čs. politici sa už na prelome rokov 1932 - 1933, po neúspešnom priebehu svetovej konferencie 
o odzbrojení, domnievali, že sa začnú preteky v zbrojení a tým vznikne hrozba novej vojny. Pri 
vypracovaní vojenských cieľov Československa v roku 1933 sa pritom vychádzalo zo zásady, že 
„my budeme pravdepodobne prvým vojenským cieľom nepriateľskej koalície, jednak svojím 
geografickým položením a tiež preto, aby sa zmocnila všetkých našich zdrojov.“16

41



POLOVOJENSKÉ STRELECKÉ ORGANIZÁCIE - EVIDENCIA ZAPOŽIČANÝCH, RESP. 
ODPREDANÝCH ZBRANÍ ČS. VOJENSKOU SPRÁVOU

(TABUĽKA č. 7)

1) Zväz ozbrojených jednôt RČS -stav v roku 1928
typ zbrane počet kusov

puška Mannlicher vz. 95 
karabína Mannlicher vz. 90

celkom

1376
50

1426

2) Čs. obec strelecká - stav k 31. decembru 1931

typ zbrane počet kusov

puška Mannlicher vz. 95 
karabína Mannlicher vz. 95 

puška VWendl 
karabína VWendl 

puška ruská
puška ruská adaptovaná 

puška francúzska 
karabína francúzska 

puška japonská 
puška talianska 

karabína talianska 
puška Mannlicher vz. 88/90 

puška Mauser vz. 98 
karabína Mauser 
puška mexická 
puška srbská 
puška \Afenzel 

puška armádna vz. 24 
celkom

240
59

741
56

200
21

762
368
186
7
3

79
27
3
6
4
24
37

2823

3) Cs. národný zväz strelecký - stav k 31. decembru 1930
typ zbrane počet kusov

puška francúzska 
karabína francúzska 

puška japonská 
puška Mannlicher vz. 88/90 

puška Mannlicher vz. 95 
puška ruská

karabína Mannlicher vz. 95 
karabína Wendl 

puška Wrendl 
puška Wenzel 

puška Steyer vz. 93 
puška Mauser vz. 98 

puška mexická 
puška rumunská 

puška Mauser (vzor neudaný) 
puška armádna vz. 24 

pištol opakovacia Steyer 
celkom

2508
1655
300
260
37
8
8

49
15
1
1
1
2
1
4
36

1
4904

Spracované podľa: VHA Praha, f. MNO - Prezídium 1927-1939, kr. č. 10 570, sign. 89 1/2. 
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II. kapitola

Následkom zhoršujúcej sa medzinárodnej situácie začiatkom 30. rokov sa v mnohých európ
skych štátoch realizovalo viacero opatrení posilňujúcich ich branný systém, s dôrazom na výcvik 
mládeže pred nástupom na vojenskú službu. V Československu došlo k zintenzívneniu záujmu čs. 
vojenských ústredných branných organizácií o ďalší rozvoj brannej výchovy obyvateľstva, so 
zameraním na predvojenskú výchovu a výcvik mládeže.17 Najväčšiu aktivitu na propagáciu a reali
záciu brannej myšlienky rozvíjal Zväz čs. dôstojníctva, najmasovejšia vojenská stavovská orga
nizácia čs. brannej moci. Tento zväz pociťoval povinnosť byť vedúcim činiteľom, riadiacim nielen 
praktické kroky na úseku brannej výchovy, ale aj činnosť tých branných organizácií s celoštátnou 
pôsobnosťou, ktoré sa stotožňovali s oficiálnou štátnou politikou. Vo februári 1930 predstavitelia 
ZČsD vystúpili s návrhom, aby sa v spolupráci s Čs. vedeckým ústavom vojenským18 (ďalej aj 
VÚV) a po spoločných rokovaniach so zástupcami Čs. obce legionárskej, Čs. národného zväzu 
streleckého, Čs. obce sokolskej, Robotníckych telocvičných jednôt, Čs. orla a ďalších ústredných 
branných organizácií začala dobrovoľná branná príprava obyvateľstva. „...Cílem přípravy měla být 
propagace státní a branné myšlenky, vlastní výchova mravní a tělesná, základní výcvik se zbraní 
a pokračování ve výcviku osob, které po skončení prezenční služby odešly do zálohy. Branné 
přípravy se měli zúčastnit všichni čs. občané, a to muži od 14 do 50 let a ženy od 20 do 50 let...“19 

Podľa tohto návrhu sa mala branná príprava realizovať na školách a v proštátnych polovojen
ských, vojenských stavovských a telovýchovných branných organizáciách, pod vedením cvičiteľov 
z radov dôstojníkov, poddôstojníkov a rotmajstrov v zálohe, ktorých mal štát finančne ohodnotiť. 
Okrem toho Zväz čs. dôstojníctva navrhol zriadiť jednomesačný kurz pre cvičiteľov a pri niektorej 
pobočke zväzu realizovať brannú prípravu na skúšku v trvaní jedného roka.20 Vedúci činitelia 
Zväzu čs. dôstojníctva, na čele s vtedajším predsedom zväzu a ministrom vnútra JUDr. Jurajom 
Slávikom, nakoniec ministerstvu národnej obrany v apríli 1930 oznámili, že sa im po spoločných 
poradách podarilo docieliť súhlasné stanovisko takmer všetkých štátotvorné orientovaných bran
ných a kultúrnych organizácií v tom, aby práve tento zväz začal prípravnú prácu na realizácii svoj
ho návrhu, pretože zavedenie brannej výchovy bolo z dôvodov celonárodných a štátnych naliehavo 
potrebné.21 V tlačovom orgáne Zväzu sa o tom môžeme napríklad dočítať toto: „...Práce po 
poradách s organisacemi postoupily tak daleko, že již byl schválen konečný návrh zástupci Čs. obce 
sokolské, Svazu dělnických tělocvičných jednot, Nezávislé jednoty čs. legionářů, Čs. obce 
legionářské, Čs. národního svazu střeleckého a Vojenského ústavu vědeckého, kteří zasedali 
v redakční radě. Nyní bude tento elaborát dán к podpisu i ostatním korporacím, které na něm pra
covaly a jejichž zásadní souhlas byl vyjádřen vysláním jmenovaných zástupců do poslední redakce 
návrhu. Jsou to ozbrojené jednoty, dobrovolné hasičstvo, orelstvo, Svaz rotmistrú, Červený kříž, 
učitelstvo, profesoři, všesportovní výbor, Masarykova letecká liga aj.“22

MNO v súvislosti s připravovanou reformou školstva 13. júna 1930 zaujalo stanovisko aj k otázke 
brannej výchovy na školách, ktoré adresovalo prezídiu ministerstva školstva a národnej osvety. 
V tomto stanovisku sa okrem iného uvádzalo, že „...při jednání Meziministerského sboru pro věci 
obrany státu o osnově zákona o obraně státu bylo usneseno, do § 11 této osnovy pojmouti ustanovení, 
že vláda stanoví, jak se má ve výchově občanů pěstovati myšlenka obrany státu. Tento návrh spolu 
s ustanovením íj 2 branného zákona o tom, že tělesná výchova mládeže před brannou povinností, /: 
a tedy t.zv. vojenská příprava, branná výchova :/, bude upravena zvláště, jasně dokumentují potřebu 
branné výchovy na školách a proto považuje vojenská správa - a zvlášť vzhledem к požadavku zkrá
cení presenční služby - za nutné к řešení branné výchovy na školách neprodleně přikroěiti...“23 MNO 
ďalej navrhlo spracovať aspoň dočasný program brannej výchovy na školách - obecných, občian
skych, stredných a odborných (vrátane živnostenských), a to podľa možnosti ako súčasť dovtedajších 
učebných predmetov - občianskej náuky a výchovy, telesnej výchovy, vlastivedy a pod.24

V októbri 1930 Národní listy uverejnili článok prvého zástupcu náčelníka hlavného štábu čs. 
brannej moci, brig. gen. Josefa Votrubu, pod názvom Branná povinnost a vojenská výchova 
mládeže. Požiadal v ňom o maximálnu podporu verejných úradov v tejto otázke a apeloval na civil
nú verejnosť (najmä inteligenciu), aby pochopila zámer vojenskej správy zaviesť a organizovať 
vojenskú výchovu mládeže na školách. Poukázal pritom, že vytvorenie a spravovanie vlastnej štát-

43



nosti by nemalo obchádzať prirodzené potreby brannosti. „...Ať přemýšlím o mírových snahách 
evropských státu jak chci, přece jen nedovedu pochopit, proč Itálie, Francie, Belgie, Rumunsko, 
Polsko, Jugoslávie, Německo, Maďarsko mají zákony o tělesné výchově, branné přípravě, nebo 
jedno i druhé bez zákona provádějí v plné horlivosti, a u nás nekonáme dosud ani svou povinnost... 
Potřebujeme zákonnou lipravu o povinné tělesné výchově hochů a dívek, mužů a žen, chceme péči 
o hřiště a cvičiště, potřebujeme účelných školních tělocvičen... Dostaneme-li do kasáren muže 
tělesně i duševně zdravé a touto výchovou připravené na to, že se ozbrojenému nepříteli 
neubráníme holýma rukama, budeme spokojeni, neboť jen tehdy můžeme spoléhati na vlastní síly, 
že udržíme a budoucím pokolením odkážeme samostatnost, která nás stála tolik obětí... Uznává-li 
tedy národ potřebu obrany, musí v tom duchu vychovávat svou mládež. Jiné cesty není.“25

Predstavitelia Zväzu čs. dôstojníctva sa však neuspokojili len s tým, že sa im v roku 1930 poda
rilo získať súhlasné stanovisko ústredných branných organizácií k zavedeniu brannej výchovy oby
vateľstva a k spolupráci pri vypracovaní návrhu jej vlastnej realizácie. „...Svaz pokračoval sám dále 
za vytýčeným cílem, aby dosáhl splnění této tak důležité podmínky pro zdar obrany státu. 
Sjednával dohody s jednotlivými korporacemi o spolupráci к provádění branné výchovy, pořádal 
od r. 1931 cykly přednášek o brannosti.“26

3. Prehľad činnosti občianskych telovýchovných a polovojenských 
organizácií na úseku brannej výchovy začiatkom 30. rokov

Pokiaľ išlo o aktivity telovýchovných branných organizácií v tomto období, za zmienku stojí čin
nosť Čs. orla, ktorého organizačná štruktúra a členská základňa prešla v druhej polovici 20. rokov 
výraznou vnútornou konsolidáciou. Významným oživením v jeho činnosti bolo aj zorganizovanie 
druhého Všeslovanského zletu orolstva, ktorý sa uskutočnil v roku 1929 v Prahe, ako súčasť 
Svatováclavského milénia.27 Okrem toho táto spolková telovýchovná organizácia na základe zmien 
v Stanovách, ktoré schválilo ministerstvo vnútra v roku 1930, zaviedla od roku 1931 pre svojich 
členov nové poradové cvičenia podľa vzoru vojenských poradových cvikov.28 O tom, že sa Čs. orol 
priblížil poslaniu organizovania brannej výchovy a absorboval aj branné prvky pri výchove 
členskej základne, svedčí jeden z prejavov jeho starostu a predsedu vládnej Čs. strany lidověj Msgr. 
Dr. Jana Šrámka. Okrem iného v ňom povedal: „...Budeme museti počítati i v dobách míru, že 
musíme býti zdatnými obránci, ale na druhé straně budeme hleděti vypěstovati ve svém členstvu 
všechny vlastnosti, aby si bylo vědomo, jakou povinnost к národu a ke státu má. Náš stát už svou 
geografickou polohou má těžké posice. My máme sice spojence, ale tito nám jen tehdy účinně 
pomohou, když nejdříve pomůžeme sami sobě...“29

Pod tlakom Zväzu čs. dôstojníctva musela napokon aj Čs. obec sokolská prehodnotiť svoj postoj 
k otázkam brannej výchovy. V apríli 1931 schválil cvičiteľský zbor Sokola návrh na úpravu sokol-

ROZVOJ ČLENSKEJ ZÁKLADNE SOKOLSTVA 
NA SLOVENSKU 1921 -1947

(TABUĽKA č. 8)

Rok Jednoty Členstvo Dorast Žiactvo Spolu

1921 101 14 787 2 751 4 900 22 438
1929 142 14 818 2 930 7 144 24 892
1937 174 24 077 8 459 16 842 49 378
1947 96 12412 3 520 6 262 22 290

Prevzaté: Encyklopédia Slovenska, V. zväzok R- Š. Bratislava, Veda 1981, s. 540.
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II. kapitola

ských poradových cvičení, ktorý sa mal zhodovať so systémom poradového výcviku v čs. armáde.30 
Dňa 11. januára 1932 zomrel dlhoročný starosta Čs. obce sokolskej (od roku 1906) JUDr. Josef 
Scheiner.31 Novým starostom sa stal MUDr. Stanislav Bukovský, ktorý bol už v roku 1921 zvolený 
do náčelníctva tejto najmasovejšej telovýchovnej organizácie v čs. republike. Ďalší rozmach činnosti 
Sokola a nárast jeho členskej základne bol začiatkom 30. rokov badateľný aj na Slovensku. Na 
sklonku roka 1932 bolo v šiestich slovenských sokolských župách spolu 143 sokolských jednôt 
a pobočiek, v ktorých bolo organizovaných 18 065 členov, 3769 dorastencov a 14 887 žiakov. Cel
kový nárast členstva v Čs. obci sokolskej na Slovensku za rok 1932 predstavoval 5299 osôb.32

Taktiež vedúci činitelia Čs. obce legionárskej na čele s Josefom Patejdlom a JUDr. Ivanom 
Markovičom sa na svojom zjazde v decembri 1932 rozhodli zapojiť do spolupráce s ostatnými bran
nými organizáciami pri organizovaní brannej výchovy obyvateľstva.33 K ďalším branných organizá
ciám, ktoré podliehali ustanoveniu íj 28 ods. b Branného zákona č. 193/1920 Zb. z. a n. a začiatkom 
30. rokov venovali zvýšenú pozornosť otázkam brannej výchovy, patrili: Čs. obec strelecká, Čs. národ
ný zväz strelecký a Zväz národných gárd RČS. Tieto organizácie mali v zmysle svojich stanov, veľmi 
priaznivé možnosti na pestovanie brannej výchovy, orientovanej na branné cvičenia a strelecký výcvik. 
Nesústredili sa však pritom iba na svojich členov, ale vo všeobecnosti na mládežnícky dorast.34

Národné gardy, združené vo Zväze národných gárd RČS pod vedením plk. Josefa Čer
nohorského, vykazovali v máji 1932 počet už vyše 20.35 Mali osobitné postavenie na poli brannej 
výchovy, najmä po stránke vojensko-technického (branného) výcviku, pretože vojenský výcvik sa 
stal ich výsadnou zložkou činnosti v čase mieru. Pod vedením svojich členov z radov záložných 
dôstojníkov vykonávali poradový i strelecký výcvik a taktiež výcvik v pasívnej protileteckej a ply
novej obrane/6 Podľa § 2 ods. 1 a 2 spolkových stanov Zväzu národných gárd RČS, ich účelom 
bolo „...zfizovati a organizovati Národní gardy, t.j. spolky, jejichž předním úkolem jest pěstovati 
lásku k Československé republice, spolupůsobiti při obraně republiky proti každému nepříteli 
vnitřnímu i vnějšímu a konati pomocné služby při pohromách ohrožujících život a majetek. 
Pečovati o mravní a vojenskou výchovu členů Národních gard a dorostu podle směrnic vojenské 
správy...“37 Veliteľa Zväzu národných gárd RČS a oboch jeho námestníkov menovalo na obdobie 
3 rokov MNO po dohode s ministerstvom vnútra. Okrem toho táto polovojenská branná organizá
cia podliehala vo všetkých otázkach spolupôsobenia pri obrane štátu a organizovaní vojenskej 
výchovy stálemu dohľadu MNO, ktorého pokynmi sa musela riadiť.38

Zväz národných gárd RČS zriaďoval svoje jednotky - národné gardy - pravidelne len v okresných 
mestách. Každá národná garda (ďalej NG) mala vlastné správne oigány. V menších mestách Zväz 
národných gárd neorganizoval samostatné jednotky, ale iba čaty, prípadne pobočné (detašované) 
roty. Stalo sa tak iba vtedy, ak zriadenie tzv. materskej jednotky - Národnej gardy narazilo v okres
nom meste na prekážky. Ak sa však podarilo založiť NG v okresnom meste neskôr, bola táto jed
notka zmenená na jej pobočnú čatu, prípadne rotu. Pobočné čaty (roty) nemali vlastné správne 
orgány, ale iba cvičiteľov. Národné gardy a ich pobočné jednotky boli organizované podľa oblastí 
(na čele s oblastným veliteľstvom NG), ktoré boli územne totožné s divíznymi oblasťami čs. bran
nej moci.39 Veliteľov jednotlivých NG volili členské základne, pričom sa však prihliadalo na to. aby 
za veliteľov boli zvolení príslušníci dôstojníckeho alebo rotmajstrovského zboru v zálohe, resp. vo 
výslužbě. Veliteľov oblastného veliteľstva NG, ich zástupcov a hlavných činovníkov potvrdzoval 
Zväz národných gárd RČS. Každý člen Národnej gardy - gardista, bol povinný absolvovať výcvik 
v trvaní troch rokov a po jeho ukončení mal pokračovať v doplňovacom a špeciálnom výcviku.40

4. Úlohy a poslanie Čs. vedeckého ústavu vojenského 

vo sfére brannej výchovy

Vedecký ústav vojenský, prijal v roku 1929 do svojich pracovných úloh aj štúdium spôsobu 
a formy realizácie brannej výchovy. Pôvodne zriadená organizačná zložka VÚV - komisia pre
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brannú prípravu - bola roku 1932 rozšírená a premenovaná na všeobecnú komisiu, ktorá mala štyri 
pracovné skupiny. Z nich tri mali význam pre prípravu brannej výchovy, a to: skupina pre štúdium 
otázok spojených s brannou prípravou, skupina pre propagáciu brannosti a skupina pre štúdium 
pestovania vojenských a najmä, plukových tradícií.41 Z podnetu tejto svojej organizačnej zložky 
uskutočnil Vedecký ústav vojenský v čase IX. Všesokolského zletu v roku 1932 anketu o brannej 
výchove u zástupcov spriatelených armád (Francúzska, Juhoslávie, Rumunska a Poľska), ktorí sa 
na tomto zlete zúčastnili.42 Predstavitelia tejto dobrovoľnej organizácie čs. dôstojníkov, od roku 
1932 na čele s novým prezidentom div. gen. Ing. Silvestrom Bláhom, po spracovaní obsiahleho 
materiálu z ankety oboznámili s jej výsledkami VI. politicko-právny odbor MNO pod vedením 
JUDr. Karla Vítka. „...Výsledky těchto rozmluv jsme zpracovali a doplnili je pojednáním, jak je 
tato otázka řešena i v jiných státech na anketě nezúčastněných... Svoje pojednáni rozdělil jsem 
(rozumej gen. Bláha) na státy podle branných soustav a zahraničně politického uskupení takto:

- 1) Ve státech bez zákonné branné povinnosti, ale s brannou přípravou určenou к tomu, aby se
obešly určité mezinárodní právní závazky (Německo. Rakousko, Maďarsko).

- 2) Ve státech bez všeobecné branné povinnosti, ale s brannou přípravou jakožto doplnění
dobrovolně přijatého vojenského systému (Anglie).

- 3) Ve státech se všeobecnou brannou povinností a to:
a) s brannou přípravou mládeže povinnou a včleněnou do branné soustavy (Itálie),
b) s brannou přípravou nepovinnou, ale s určitou zákonitou úpravou považovanou jen za 

nadlepšení platné branné soustavy (Francie, Polsko, Jugoslávie),
c) ve státech s brannou přípravou miliční (Švýcarsko),
d) а к vůli úplnosti, jak je to uspořádáno v sovětském Rusku (Branná příprava občanstva 

v SSSR)...“43
Vedecký ústav vojenský potom sústredil svoju pozornosť a hlavné úsilie na štúdium brannosti na 

čs. školách. Z tohto dôvodu jeho reprezentanti začali v roku 1932 rokovať o možnostiach brannej 
výchovy na príslušných školách so zástupcami Ústredného spolku čs. profesorov a od roku 1933 aj 
s predstaviteľmi Zväzu čs. učiteľstva a Čs. obcou učiteľskou. „...Po prostudování všech otázek 
a zpracování výsledků studia v četných společných poradách byly výsledky zpracovány v memo
randa, z nichž memorandum o branné výchově na středních školách bylo odevzdáno ministru škol
ství a národní osvěty, kdežto memorandum o branné výchově na národních školách bylo dáno к 
disposici hlavnímu štábu...“44

Ako názorný príklad spôsobu a obsahu brannej výchovy na školách v tom čase, možno uviesť 
kurz brannej výchovy na Vojenskej telocvičnej škole v Prahe, ktorý zorganizovala čs. vojenská 
správa od januára do polovice septembra 1932 v trvaní 175 hodín. Kurz pozostával z brannej 
výchovy (30 hodín), mravnej výchovy (75), tlačových záležitostí (6), spolkových vecí (2) 
a vojenskej telesnej výchovy (62). Náplňou tridsiatich hodín brannej výchovy boli v tomto kurze 
prednášky zástupcov MNO a VÚV (plk. del. Karla Haška, pplk. jázd. Gustava Viktorina, škpt. 
pech. Josefa Bryma a ďalších), ktoré sa zamerali na odôvodnenie potreby brannej výchovy, 
konkrétne úlohy občianstva počas vojny, organizáciu a vykonávanie, brannej výchovy, spravodaj
stvo a propagandu, telesnú výchovu ako prostriedok brannej výchovy, brannú výchovu na školách 
(stredných, národných, odborných, vysokých) a ľudovýchovní, propagáciu armády a brannosti, 
sociológiu brannej výchovy a podobne.45

5. Pokus Národnej obce fašistickej o štátny prevrat 
a jej pôsobenie na Slovensku v 30. rokoch

V januári 1933 sa pokúsil bývalý agrárnik, nadporučík v zálohe Ladislav Kobzinek o fašistický pre
vrat. Pod heslom „Gajda - granát 1“ prepadlo 63 prívržencov Národnej obce fašistickej v noci z 21. 
na 22. januára kasáme pešieho pluku č. 43 v Brne - Žideniciach. Pokus o obsadenie kasární bol
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súčasťou širšieho plánu NOF na fašistický prevrat v Československu. Hlavným cieľom Gajdových 
fašistov v tejto akcii bolo zmocniť sa čo najväčšieho počtu zbraní a potom tiahnuť na Prahu. Okolo 
druhej hodiny rannej, sa však mužstvu technickej roty pešieho pluku č. 43 a mužstvu poddôstojníck
ej školy, za aktívnej policajnej asistencie, podarilo fašistických útočníkov z kasární vypudiť a celú 
akciu zlikvidovať.46 „...R. Gajda, který byl o věci informován, považoval akci za stračenou, nicméně 
mu měla sloužit ke tvrzení o špatné stabilitě republiky. To snad bylo na puči nejpodstatnější, neboť 
Kobzinek sám se vyznačoval zálibou v dobrodružnosti a nebyl zcela normální. Tak začal rok 1933. 
Československé ústavě bylo 13 let a byla jedinou demokratickou ústavou ve střední Evropě. V 
Německu, Rakousku, Polsku ani království SHS nezbylo z poválečných konstitucí nic...“47

Činnosť Národnej obce fašistickej sa v roku 1933 dynamizovala aj na Slovensku.48 Pričinili sa 
o to určité personálne zmeny vo vedení tejto politickej strany, po ktorých sa na čelo NOF dostali aj 
niektorí slovenskí činitelia a nie iba ľudia delegovaní pražským ústredím. Podľa správy 
bratislavského policajného riaditeľstva z novembra 1932 zemským (krajinským) náčelníkom NOF 
na Slovensku bol Jan Prikryl, tajomníkom Ján Ivák a členom ústredného direktória NOF za 
Slovensko Čejka. Najvýznamnejšou jednotou NOF na Slovensku bola začiatkom roka 1932 jedno
ta NOF v Bratislave. Jej predsedom bol od augusta 1932, po odchode pplk. v. v. Vladimíra Wegera 
do Prahy, Josef Rumí, tajomníkom Antonín Pospíšil (neskôr Josef Bilik) a pokladníkom škpt. v. v. 
Alois Zobl, švagor vodcu NOF Radolu Gajdu.49 V parlamentných voľbách roku 1935 bol Ján Ivák 
zvolený za jedného zo siedmich poslancov NOF v Národnom zhromaždení.

Hlavní predstavitelia NOF museli zaujať jasnejšie stanovisko aj k požiadavke autonómie 
Slovenska, lebo „...len tým bude uľahčená práca všetkým slovenským fašistickým činiteľom v lone 
národa.“50 Úplne novou črtou programu a politiky NOF v tomto období bolo výrazné oslabenie 
protinemeckého a protimaďarského nacionalizmu, ktoré súviselo jednak s víťazstvom nacistov 
v Nemecku, ako aj zámerom zjednotiť všetkých českých, slovenských, nemeckých a maďarských 
fašistov v Československu v rámci tejto politickej strany. Zjednocovacie úsilie napokon vyvrcho
lilo v roku 1935 tým, že vznikla tzv. Árijská fronta, ako súčasť NOF. Jej program bol spoločný 
s programom NOF (antikomunizmus, primitívna sociálna demagógia), pričom sa mimoriadne vys
tupňoval v smere ostrého antisemitizmu. V propagačných materiáloch Árijskej fronty pri NOF sa 
začal často objavovať aj termín židoboľševizmus.51

Od druhej polovice 30. rokov boli pre NOF na Slovensku príznačné finančné problémy a vzájom
né súperenie ich vodcov, čo viedlo z času na čas k odštiepeniu nejakého krídla strany. Takýmto spô
sobom vznikla v apríli 1935 aj samostatná politická strana Slovenskí fašisti. Vytvorili ju vylúčení 
členovia NOF na čele so Severinom Koribaňom, Silvestrom Drexlerom a Jánom Smánkom. Prvá 
porada Krajinskej rady strany Slovenských fašistov sa uskutočnila 28. apríla 1935 v Bratislave za 
účasti 58 osôb. Koribaňa na tejto porade odôvodnil odchod slovenských fašistov z NOF slovami, že 
„...v NOF majú hlavné slovo na Slovensku Češi, Maďari a Nemci a Slováci sú odstrkovaní...“52 
V ďalšej reči predniesol Koribaňa program slovenských fašistov, ktorý sa z väčšej časti zhodoval 
s programom NOF. Pre Slovensko však žiadali regionálnu autonómiu, časovo prispôsobenú a v rám
ci Československej republiky, ktorej základom mala byť Pittsburská dohoda.5j

6. Hlavné črty komunistickej agitácie a propagandy 
v čs. brannej moci začiatkom 30. rokov

Vojenská politika KSČ v prvej polovici 30. rokov vychádzala zo záverov V. zjazdu KSČ v roku 
1929, na ktorom bol zreteľne definovaný spôsob „antipráce“ komunistov v čs. armáde. Podľa správ 
2. spravodajského oddelenia HŠ sa antipráca strany v armáde dostala na požadovanú úroveň začiat
kom roku 1931. Avšak už v rokoch 1929 - 1930 zorganizovali predstavitelia KSČ celý rad akcií 
vojensko-politického, resp. protimilitaristického zamerania. Predovšetkým to bola protivojnová 
demonštrácia 1. augusta 1929 k 15. výročiu vypuknutia I. svetovej vojny, publikovanie článkov
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protiamiádneho zamerania v komunistických novinách a časopisoch (mnohé z nich boli 
zabavené54) a kolportovanie najrôznejších komunistických letákov pri vojenských odvodoch. Ich 
základným obsahom boli výzvy na príslušnosť k robotníckej triede, ktorej úlohou podľa komunis
tov bolo zvrhnúť kapitalizmus násilnou revolúciou, odzbrojiť buržoáziu a ozbrojiť proletariát.55

Systematickosť a rozmach antipráce KSČ bolo možné pozorovať aj v príprave odvedencov na 
jeseň 1929. Ústredie komunistickej mládeže zorganizovalo regrútske konferencie (obvodné, okres
né, krajské), na ktorých boli komunistickí odvedenci, vybraní Komsomolom na prácu v čs. armáde, 
oboznamovaní s otázkami vojenskej služby a úlohami vojakov-proletárov.56 Pri jesennom nástupe 
odvedencov v roku 1929 na vojenskú prezenčnú službu, zachytili vojenské spravodajské orgány 
množstvo komunistických letákov, ako napríklad brožúru Rekrutovy motlitby, v ktorej bolo okrem 
iných materiálov aj Desatero prikázaní pro proletárske rekruty, ktoré stručne v desiatich heslách 
vyjadrovalo princípy vojenskej politiky KSČ tej doby. K 7. novembru bol taktiež vydaný leták 
Soudruzi vojáci s protivojnovými výzvami „...za revoluční obranu SSSR a za porážku vlastní 
buržoazie."57 Na jar 1930 bola už pripravená tlačová kampaň KSČ zameraná nielen na odveden
cov, ale aj na tých vojakov, ktorí sa z výkonu vojenskej prezenčnej služby vracali domov.58

V rokoch 1931 - 1932 práca KSČ v čs. brannej moci nadobudla prepracovaný a cieľavedomý 
charakter. Komunisti, pracujúci na úseku armády, mali vybudovanú relatívne pevnú a pružnú orga
nizáciu. Hlavnými otázkami antipráce v armáde sa zaoberal celý ústredný výbor KSČ, hlavne však 
osvedčení komunistickí íúnkcionári, ako Josef Haken, Jan Harus, Josef Juran, Vítězslav Mikulíček, 
Jan Vodička, funkcionár komunistického zväzu mládeže Květoslav Innemann a ďalší. „...Technické 
vedení akcí v armádě bylo nadále soustředěno v ústředí Komsomolu. V krajských sekretariátech se 
vojenskopolitickými záležitostmi zabývaly vojenské odbory, obvykle tříčlenné. Ty měly přímý 
styk... s místními důvěrníky v místech kasáren...“59

V roku 1932 sa rozšírili aj ďalšie formy práce KSČ medzi príslušníkmi čs. brannej moci, ktorých 
cieľom bolo vyvíjať systematické úsilie na jej postupnú deštrukciu a konečný rozvrat. V duchu svo
jej vojenskej politiky proti militarizácii národa, sa agitácia KSČ vykonávala pomocou tzv. patroná
tov. ktoré boli správcami tzv. vojenského haliera. Podľa obežníka KSČ z 10. decembra 1932, 
vojenské haliere boli voľnými združeniami robotníkov v určitej továrni, meste, odborovej orga
nizácii a pod. Ich poslaním bolo sústreďovať peňažné a naturálne zbierky. Príslušníci komunistic
kých patronátov posielali tieto zbierky kamarátom vo výkone vojenskej prezenčnej služby, 
s ktorými udržovali písomný kontakt, aby cítili, že KSČ na nich nezabudla, a že za nimi stojí. 
Okrem toho do kasární dodávali komunistickú legálnu aj ilegálnu literatúru a noviny. Podľa správy 
2. spravodajského oddelenia HŠ čs. brannej moci z 19. apríla 1933 „...patronátu bylo zřízeno již 
celé desítky a fungují skutečně, nejen na papíře. Ke kontrole a usílení této činnosti vyslala komu
nistická strana do všech míst s vojenskými posádkami ještě své zvláštní schopné a agilní 
funkcionáře, kteří ovšem kromě tohoto úkolu, mají ještě specielní úkoly, totiž pomocí vojínů, 
organisovaných komunistů, vyzvídati vojenské tajemství a předávati získaný materiál ústředí, které 
je nesporně předává sovětským orgánům. ...Paralelně s těmito akcemi je prováděno i dalekosáhlé 
organizování komunistických buněk ve všech částech vojska...“60

Ako príklad komunistickej činnosti vo vojsku nám môže poslúžiť aj udalosť, ktorá sa odohrala 
v novembri 1932 v Banskej Bystrici. Na podnet článku Rudé prapory na českoslov. kasárnách, 
ktorý bol uverejnený v časopise Pražský list 11. novembra 1932, vykonalo 2. spravodajské oddele
nie štábu 10. pešej divízie v Banskej Bystrici rozsiahle vyšetrovanie. Zistilo sa, že 6. novembra 
1932 bola skutočne najednej budove Mestských kasární v Banskej Bystrici, kde sídlil peší pluk 26, 
vyvesená červená zástava. „...Pátráním po pachateli zjistila zprav, služba divize, že o vyvěšení pra
poru bylo jednáno dne 30. října 1932 v Robotnickém domě (kde je sekretariát komunistické strany). 
Dne 6. listopadu 1932 mezi 15. - 16. hod. byl prapor dopraven v krabici jedním civilistou (hor
livým stoupencem komun, strany) к plotu posádkové nemocnice v B. Bystrici, kde ho převzal vojín 
Michal Skála, peš.pl. 26. Jmenovaný obdržel za jeho vyvěšení odměnu Kč 20... O voj. Skáloví je 
známo, že je komunistického smýšlení a že komunist. činnost prováděl již před nastoupením do 
pres. služby...“61
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Myšlienka brannosti však v čs. spoločnosti silnela a mnohí občania štátu začiatkom 30. rokov už 
pochopili, že voči výstrelkom čs. fašizmu i komunizmu, ako aj proti nemeckej a maďarskej iredente 
sa treba brániť a za jeden z najúčinnejších prostriedkov posilnenia branného systému republiky 
považovali zavedenie povinnej brannej výchovy obyvateľstva.

Poznámky:

1 Napríklad vedenie Čs. obce streleckej v Prahe požiadalo 29. januára 1929 MNO o uznanie účasti 
tejto brannej organizácie v bojoch o Slovensko 1918-1919. V jej žiadosti sa doslova píše: 
„...Československá Obec Strelecká v Praze jako nejstarší ústredí národně uvědomělého střelectva, 
zúčastnila se činně s ostatními tělovýchovnými složkami a dobrovolci obrany Slovenska při vpádu 
Maďarů roku 1919... К uznání této krásné činnosti uspořádá Čsl. Obec Střelecká zvláštni 
slavnost... a obrátí se také na vážené ministerstvo národní obrany s uctivou žádostí, aby také ono 
zvláštním vyznamenáním praporu a dekorací jednotlivců potvrdilo jejich hrdinnost a neohroženost 
v době, kdy napadena byla republika... Zástupci Čsl. Obce Střelecké... doufají, že dosavadní snaha 
celé obce, která snaží se vyjiti všem požadavkům MNO vstříc, bude i po této stránce uznána...“ 
(VHA Praha, f. MNO - Prezídium 1927-1939, kr. č. 7828, 1929, sign. 68 8/4.) Odpoveď MNO sa 
nezachovala. Možno však oprávnene predpokladať, že k žiadosti zaujalo kladné stanovisko.

2 Tamže,kr. č. 7835, 1929, sign. 89 3/1.
3 KOLÁŘ, F. a kol: Politická elita meziválečného Československa, c. d., s. 242.
4 Hlavným poslaním skautingu (výchovného systému mládeže) bolo a je aj v súčasnosti, pestovať 

v mladom človeku mravnosť, ušľachtilosť, ľudskosť, bratstvo, poslušnosť. Pri plnení svojho pro
gramu dodnes využíva najmä pobyt v prírode, sklon mládeže k romantizmu, samostatnosti, športu 
a hrám, ako aj kultúrnej činnosti. Organizuje turistiku, táborenie a vychováva mládež k praktickej 
zručnosti, družnosti a sebadisciplíne. (Encyklopedický slovník. Praha, Odeon 1993, s. 995-996.)

5 Podrobnejšie SVOJSÍK, A. B.: Skauting. In: Armáda a národ, c. d., s. 512-513. Pozri tiež TOMEŠ, 
J.: Slovník k politickým dějinám Československa, c. d., s. 174.

6 Encyklopédia Slovenska. V. zväzok R - Š. Bratislava, Veda 1981, s. 246.
Ďalšie skautské organizácie v 1. ČSR:
- Čs. obec junákov voľnosti (odštiepenecká organizácia od Zväzu junákov skautov RČS). V ro

ku 1924 v 80 skautských spolkoch združoval 2000 členov.
- Združenie socialistických skautov. Vzniklo roku 1919 a bolo pod vplyvom Čs. strany národ- 

nosocialistickej.
- Skauti práce. Prvé oddiely začali vznikať v roku 1920 pri sekciách sociálnodemokratickej 

mládeže a roku 1922 sa prihlásili k programovým zásadám KSČ.
- Spartakovi skauti. Vznikli v roku 1921 na základe uznesenia 1. zjazdu FRTJ a inklinovali ku 

KSČ. V roku 1924 sa Skauti práce a Spartakovi skauti zjednotili a vytvorili komunistickú 
skautskú organizáciu - Spartakovi skauti práce.

- Slovenský katolícky skaut. Bol pod výrazným vplyvom HSĽS. (Tamže).
7 KLIMEK, A.: Velké dějiny zemí koruny české, c. d., s. 270.
8 Podrobnejšie Orel, 1929, č. 1, s. 12-13.
9 VHA Praha, f. MNO - Prezídium 1927-1939, kr. č. 7824, 1929, sign. 52 4/14.

10 Pozri Stanovy Sedliackej jazdy pre bratislavskú okresnú organizáciu S. J. (všeobecne platné 
stanovy), § 6 Účel spolku, ods. 6. Schválené Krajinským úradom v Bratislave 18. júna 1930, pod 
číslom 12296/8/1930. (SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 122, 
Mat. 20/30, s. 358.)

11 VHA Praha, f. MNO - Prezídium 1927-1939, kr. č. 7836, 1929, sign. 89 3/1.
12 Tamže.
13 Tamže, kr. č. 7828, 1929, sign. 68 8/1-13. Pozri tiež Střelecké spolky a společnosti v ČSR. (Tamže, 

kr. č. 8656, 1930, sign. 68 8/8.)
14 Stanovy tejto nástupníckej brannej streleckej organizácie s celoštátnou pôsobnosťou boli schválené 

výnosom ministerstva vnútra číslo 30043/1930/6 zo dňa 27. mája 1930. (Porovnaj tamže, f. MNO 
- Hlavný štáb, 5. školské a výcvikové oddelenie 1919-1939, kr. č. 96, 1932, sign. 68 1/1-3.)
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15 Tamže, кг. č. 142, 1936, sign. 68 3/2-2. Podrobnejšie pozri Stanovy Národní gardy a Svazu národ
ních gard republiky Československé. Praha 1930. - 72 s.

16 HYDRÁK, V.: K otázce vojenské hodnoty' čs. armády v druhé polovině třicátých let. In: Historie 
a vojenství, 1964, č. 1, s. 92. Pozri tiež BYSTRIČKY, V.: Konferencia Stálej rady Malej dohody 
v Sinai 24. -27. septembra 1933. In: Vojenská história, 1999, č. 4, s. 97-98.

17 Napríklad predstavitelia pražskej ozbrojenej jednoty č. 1 Zväzu ozbrojených jednôt RČS začali už 
na sklonku roka 1929 vykonávať predvojenský výcvik mládeže vo veku od 14 do 17 rokov. 
„...Důvod tohoto kroku Ozbrojené jednoty vylíčil... nadporučík Miloš Cettl, známý z řady propa
gačních přednášek v četných městech... Vylíčil, jak u našich sousedů i v jiných zemích nahrazuji 
menší početnost mužstva zvýšeným výcvikem v době před nastoupením služby. Přesvědčivé před
nášce. spojené s promítáním několika vojenských filmů, naslouchalo vedle četných zástupců 
vojenské správy a tělovýchovných korporací a tisku také dosti zájemců mladých a starých...“ 
(Lidové noviny, 2. 12. 1929.)

18 Vedecký ústav vojenský (podľa stanov z roku 1936 Vojenský ústav vedecký) nepatril medzi vojen
ské štátne ustanovizne. Išlo o dobrovoľnú organizáciu čs. dôstojníkov, ktorá vznikla 29. mája 1919 
v Prahe pod názvom Vedecký zväz čs. dôstojníctva. O rok neskôr, 16. mája 1920, z pôvodného 
vedeckého odboru Vedeckého zväzu čs. dôstojníctva vznikol ako nová dobrovoľná organizácia 
Československý' vedecký ústav vojenský'. Jeho hlavnými cieľmi bola záujmová činnosť dôsto
jníkov v oblasti vojenskej vedy, vlastivedného a vojensko-historického štúdia, budovanie vojenskej 
vedeckej knižnice, vydavateľská činnosť atď. (Porovnaj SANDER, R.: Organizační a dislokační 
vývoj československé armády v letech 1918-1939. In: Sborník archivních prací 1, r. 35. Praha, 
Panorama 1985, s. 142; Stanovy Vojenského ústavu vědeckého v Prahe schválené 15. mája 1936. 
Podrobnejšie o činnosti VÚV pozri SEDLÁŘ, M.: Nástin historie Vojenského ústavu vědeckého 
1919-1949. In: Historie a vojenství, 1992, č. 2, s. 47-77.)

Prvým predsedom (resp. prezidentom) VÚV sa stal plk. Rudolf Polz, ktorého na valnom zhro
maždení VÚV 30. apríla 1926 vystriedal v tejto funkcii vtedajší prednosta popisného odboru 
Vojenského zemepisného ústavu plk. PhDr. Jiří Čermák. Od roku 1919 bol Vedecký zväz čs. dôs
tojníctva (potom Čs. vedecký ústav vojenský) vydavateľom dvojmesačníka Vojenské rozhledy, 
ktoré boli prvou čs. vojensko-vedeckou revue netajného charakteru. Od tretieho ročníka boli už 
mesačníkom s rozšíreným obsahom a s prílohou Cvičební listy, určenou pre prax u vojskových 
telies. Napríklad k 31. decembru 1926 VÚV vykazoval 1569 členov. (Tamže, s. 49-50, 53. Pozri 
tiež VII. výroční správa Čs. vědeckého ústavu vojenského za rok 1926. Praha 1927, s. 7-8.)

19 POKORNÁ, A: Branné organizace, c. d., s. 81.
20 Důstojnické listy, 3. 4. 1930.

„...V návrhu branné přípravy se zdůrazňuje nezbytnost její organizace v prospěch státu a jeho 
občanů. Účastni sejí všichni, muži i ženy, a to: povinné tělesné výchovy, zavedené zákonem, muži 
od 6-24 let, ženy od 6-21 let... Dobrovolné výchovy a výcviku zúčastní se muži od 1. ledna 
dokončeného 18. roku do 50 let. Ženy ve službě zdravotnické od 18 let. Osoby, které se zúčastnily 
dobrovolné vojenské výchovy, budou po prokázání svých schopností zkouškou požívati zvláštních 
výhod, bude jim na př. umožněna volba zbraně pro činnou službu, volba posádky, zkrácení pre- 
senční služby, přednost přijímání do vojenských škol a pod... Dobrovolná vojenská výchova a vý
cvik mají miti ráz přísně vojenský' aobsahovati všechny základní složky vojenské výchovy. Tato 
část má býti přidělena tělovýchovným a sportovním organizacím za státní podpory..“ (Tamže).

21 Porovnaj POKORNÁ, A.: Svaz čs. důstojnictva, c. d., s. 25. Pozri tiež KÚDLÁCEK, Č. - LIER, 
M.: Prvky brannosti v národě a snahy o celostátní organisaci branné výchovy. In: Dvacet let 
československé armády v osvobozeném státě. Praha, Orbis 1938, s. 64.

22 Důstojnické listy, 3. 4. 1930.
23 VHA Praha, f. MNO - Prezídium 1927-1939, kr. č. 8666, 1930, sign. 86 1/1-12.
24 Tamže. Bližšie PECHLÁT, A.: Branná výchova. In: Armáda a národ, c. d., s. 471-472.
25 Národní listy, 28. 10. 1930.

V tom čase vrcholila vo svete akcia proti brannej povinnosti a vojenskej výchove mládeže, ktorú 
organizovali medzinárodné organizácie spojené do tzv. Joint Peace Council (Spoločnej mierovej 
rady). Táto rada napríklad združovala Zväz antimilitaristických farárov a duchovných všetkých 
cirkví, Medzinárodnú antimilitaristickú kanceláriu so sídlom v Haagu, Medzinárodnú ženskú ligu 
pre mier a slobodu. Zväz ženských družstevných organizácií, Internacionálu odporcov vojenskej
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služby a podobne. Členom Spoločnej mierovej rady bol aj spoločný výbor vytvorený v ČSR zo 
zástupcov niekoľkých korporácií, na ktorého čele stál sociálnodemokratický poslanec Robert 
Klein. (Duch času, 11. 10. 1930.)

26 KUDLÁČEK, Č. - LIER, M.: Prvky brannosti v národě, c. d., s. 65.
27 „...V roce 1929 měl 112 629 členů (z toho 65 tisíc na Moravě a něco přes tisícovku ve Vídni...“ 

(KLIMEK, A.: Velké dějiny zemí koruny české, svazek XIII. 1918-1929, c. d., s. 268.)
28 KUDLÁČEK, Č. - LIER, M.: Prvky brannosti v národě, c. d., s. 66. Podrobnejšie Stanovy Česko

slovenského Orla, Hlava I., § 2 Účel., ods. 3. „Spolupracován s úřady státními i samosprávnými při 
činnosti o kulturní a tělovýchovné povznesení občanstva v rámci těchto stanov a za účelem zvýšení 
brannosti státu..“ (VHA Praha, f. MNO- Prezídium 1927-1939, kr. č. 8656, 1931, sign. 68 5/1).

29 ŠRÁMEK, L: Orel, národ a stát. In: Jednota Československá. Banská Bystrica, Náš domov 1934, 
s. 133.

30 Kol. autorov: Vojenské dějiny Československa 1918-1939, c. d., s. 316.
31 Významné postavenie Dr. Josefa Scheinera v čs. spoločnosti dokumentuje fakt, že mu najvyššie čs. 

štátne orgány 15. januára 1932 usporiadali Štátny pohreb. V smútočnom prejave minister národnej 
obrany JUDr. Karel Viškovský napríklad uviedol: „...Jeho působením duch sokolský, který 
vychovával naše zahraniční vojsko, duch legií, duch jednoty národa, duch hrdinství a vítězství, stal 
se duchem a východiskem výchovy naši nové armády... Cílem našich zápasů, v nichž Dr. Scheiner 
hrál úlohu tak vynikající, bylo docílení naší samostatnosti a zabezpečení klidného vývoje mezi ná
rody světa. Nehledáme nepřátelství, nehledáme výbojů. Přejeme si býti ochráněni konfliktů a zlých 
osudů. Ale právě proto musíme býti schopni, abychom ochraňovali to, co jsme získali, i oběti životů, 
kdyby toho bylo kdykoliv třeba... Loučím se s Tebou, drahý bratře, Veliký Zesnulý, jménem vlády 
republiky Československé, jménem československé armády. Děkuji Ti jménem jejich za nadlidské 
dílo Tvé, které zůstane trvale majetkem národa. Jsi spoluzakladatelem jeho samostatnosti, byl jsi 
ochráncem jeho bezpečnosti. Zůstaň s námi v dobách dobrých i zlých jako učitel a jako obránce...“ 
(VHA Praha, f. MNO - Prezídium 1927-1939, kr. č. 10 366, 1932, sign. 80 6/1-3).

32 SKOPAL, E.: Sokol na Slovensku a Jednota československá. In: Jednota Československá, c. d., s. 132.
„...Koncom r. 1932 bolo na Slovensku 32 vlastných sokolovní, ostatné jednoty cvičili: 44 v ško

lách, 31 v hostincoch a 24 inde. Letných cvičísk bolo 93: z nich 47 vlastných, 19 najatých a 27 
požičaných. Kúpalištia boli v jednotách tri, plaviame tiež tri a veľmi navštevované...“ (Tamže).

33 Kol. autorov: Vojenské dějiny Československa 1918-1939, c. d., s. 316.
34 KUDLÁČEK, Č. - LIER, M.: Prvky brannosti v národě, c. d., s. 66-67.
35 Národná garda 1 - hlavného mesta Prahy, NG 2 - Praha, NG 3 - Plzeň, NG 4-Jičín, NG 5 - Písek, 

NG 6 - Klatovy, NG 7 - Domažlice, NG 8 - Turnov, NG 9 - Příbram, NG 10 - Rokycany, NG 11
- Tábor, NG 12 - Vysoké Mýto, NG 13 - Bělá pod Bezdězem, NG 14 - Kúpele Bělohrad, NG 15
- České Budějovice, NG 16 - Rakovník, NG 17 - Beroun, NG 18 - Nový Bydžov, NG 19 - 
Tatobity, NG 20 - hl. mesta Brna a NG 21 - Mnichovo Hradiště. (VHA Praha, f. MNO - Hlavný 
štáb, 5. školské a výcvikové oddelenie 1919-1939, kr. č. 96, 1932, sign. 68 1/1-3.)

36 „...U nás není dosud uzákoněna povinná předvýchova vojenská, jako je tomu ve státech jiných... 
Budoucí dobrý branec musí býti dobrým vlastencem, řádným občanem, s bystrým rozhledem a sa
mostatným usuzováním... Je tedy nutno mládež vychovávati pro obranu státu. Utvořivší se Národní 
gardy převzaly na sebe tento vážný úkol... Cvičení ve zbrani věnuje se velká péče. Jest velmi 
potěšitelným zjevem, že dorost jest daleko agilnějším, jako členstvo starší (př. býv. vojáci). 
Mladíci, svěření výchově důstojníků ajiným vojenským činitelům, jsou i dobrými žáky i dobrými 
branci...“ (NAVRÁTIL, J.: Posláni národních gard. In: Jednota Československá, c. d., s. 110.)

37 Stanovy Národní gardy a Svazu národních gard republiky Československé, c. d., s. 45.
38 Tamže, § 11 a 43.
39 KŘÍŽ, K.: Občanské polovojenské organisace. In: Armáda a národ, c. d., s. 501.

Napríklad v Bratislave bolo v novembri 1936 rozkazom Zväzu NG RČS zriadené IX. oblastné 
veliteľstvo NG., ktorému velil pplk. v. v. František Mildorf. (SNA Bratislava, f. Policajné ria
diteľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 145, Mat. 21/34.)

Za zmienku stojí skutočnosť, že podľa zisťovania bratislavského Policajného riaditeľstva 
z 26. januára 1933 bol pplk. v. v. F. Mildorf istý čas tajomníkom jednoty Národnej obce fašistickej 
v Bratislave a neskôr prestúpil do Čs. národnodemokratickej strany. (Porovnaj tamže, kr. č. 236, 
s.116-119).
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40 KŘÍŽ, К.: Občanské polovojenské organisace. In: Armáda a národ, c. d., s. 501.
41 „...Ústavní činnost je organizována v tčchto složkách: Vojenské rozhledy, vydavatelská činnost, 

Matice vojenská, knihovna, literárni soutčže, branná příprava, vlastivědné studium, studium čs. 
dějin vojenských a studium cizích zemí... V propagaci branné myšlenky pracuje ústav defensivnč 
i ofensivnč. Informuje o významu armády, o branné přípravě, o řešení voj. otázek v cizině, hlavně 
u sousedů, o problémech, které se za války dotýkají stejnou měrou občanstva jako armády, sledu
je tisk a reaguje na jeho mylné a nevěcné informace...“ (Podrobnejšie RŮŽIČKA, Č.: Stručná 
situační zpráva o činnosti jednotlivých složek VÚV. VHA Praha, f. MNO - Prezidium 1927-1939, 
kr. č. 10564, 1933, sign. 68 1/1-12.)

42 Tamže. Porovnaj tiež, kr. č. 10570, 1933, sign. 86 1/1-6.
43 Tamže.

Okrem tohto rozdelenia na štáty podľa branných sústav, zahraničnopolitického zoskupenia 
a stručnej charakteristiky brannej prípravy, uvedený materiál zároveň podrobne analyzoval akým 
spôsobom, v akých formách (legislatívnych a iných) a v akom obsahovom zameraní sa v tom čase 
realizovala branná a predvojenská výchova obyvateľstva a mládeže v Nemecku, Rakúsku, 
Maďarsku, Taliansku, Anglicku, Francúzsku, Poľsku, Juhoslávii, Švajčiarsku a ZSSR. (Bližšie 
tamže.)

44 KUDLÁČEK, Č. - LIER, M.: Prvky brannosti v národě, c. d., s. 66.
45 VHA Praha, MNO - Hlavný štáb, 5. školské a výcvikové oddelenie 1919-1939, kr. č. 93, 1932, 

sign. 69 4/1.
46 VHA Praha, f. MNO - Prezídium 1927-1939, kr. č. 10 555, sign. 21 1/2-5. Podrobnejšie Fašisté 

a přepadeni kasáren v Židenicich - účast vojen, gážistů. (Tamže, f. VKPR 1919-1939, Tajné 1933, 
kr. č. 6, T-12.)

Rozhodné stanovisko k udalostiam v Brne-Žideniciach zaujala ako prvá z ústredných branných 
organizácii Čs. obec strelecká. V prejave jej správneho výboru, ktorý' zasadal 4. februára 1933, sa 
uvádza: „...Správní výbor... s velikým rozhořčením odsuzuje zločinný útok na armádu a tim i na 
klid a pořádek ve státě. Vyslovuje armádě republiky vřelé sympatie..., a vládu republiky žádá, aby 
bez pardonu stihala každého, kdožby podobným způsobem chtěl ohrožovati bezpečnost státu i jeho 
občanů...“ (Tamže, f. MNO - Prezídium 1927-1939, kr. č. 10 555, sign. 21 1/2-49.)

47 BROKLOVÁ, E.: Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918-1938. Praha 1992, 
s. 111-112.

48 Na prelome 20. a 30. rokov vznikli na Slovensku ďalšie organizácie, ktoré vychádzali z ideových 
princípov a metód fašizmu - Slovenská obrana. Liga proti komunizmu, Slovenské gardy, Strana 
spojenej radikálnej opozície. Slovenská národná liga atď. Tieto fašizoidné organizácie však svojou 
činnosťou a významom výrazne neovplyvnili spolkový a verejný život na Slovensku. (Pozri 
KAMENEC, I.: Vznik, vývoj a špecifické črty slovenského fašizmu v medzivojnovom období. In: 
Sborník k problematice dějin imperialismu. Dii 2. Praha, Ústav čs. a sv. dějin ČSAV 1978, s. 289.)

Napríklad podľa jednej zo správ bratislavského Policajného riaditeľstva, prvá miestna organizá
cia Slovenskej obrany - nového politického hnutia mladého Slovenska - vznikla 30. októbra 1930 
na dôvernej porade v Bratislave, ktorú zvolal František Dvorník. V správe sa ďalej uvádza, že roku 
1931 vyšiel jej organizačný štatút a program, v ktorom sa okrem iného píše: „...I. Sme za okamžité 
uzákonenie Autonómie Slovenska. II. Všetky verejné práce na Slovensku musia dostať zadané 
výhradne tunajší podnikatelia, remeselníci a robotnici a to bezpodmienečne... VI. Sme proti všetkej 
židovině na Slovensku. Hostinské a výčapné licencie nech sú odobrané židom, stejne tak kinolicen- 
cie, a dané Slovákom o národ zaslúžilým...“ (SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 
1920-1950. kr. č. 238, s. 38.)

Najvyšším článkom tejto organizácie bola rada Slovenskej obrany. V roku 1931 na jej čele stáli 
Štefan Michal (náčelník), Tuton Filo (podnáčelník), Jozef Húska (dôverník), Tomáš Krnáč (zapiso
vateľ). Adolf Štěpán a František Dvorník. Podľa policajného hlásenia z 12. februára 1932 sa počet 
členov Slovenskej obrany odhadoval asi na 300 osôb a činnosť tejto organizácie „v úpadku“ sa 
zúžila len na vydávanie vlastného časopisu Obrana Slovenska. (Tamže, kr. č. 238, s. 84, 139-141.)

49 Tamže, kr. č. 236, s. 116-119; kr. č. 237, s. 44, 158.
50 Tamže. kr. č. 236. Mat. 65/1. (Cit. podľa: KAMENEC, L: Vznik, vývoj a špecifické črty sloven

ského fašizmu v medzivojnovom období, c. d., s. 290.)
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51 Tamže, s. 290-292. Začiatkom roka 1936 prešlo vedenie NOF na Slovensku reorganizáciou. 
Vzniklo sedemčlenné Direktórium NOF pre oblasť Slovenska, ktoré viedol zemský náčelník 
a poslanec Ján lvák a zemský podnáčelník Václav Valerián. Zemskému náčelníkovi bola podria
dená aj Árijská fronta. (SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 
237, s. 629-631.)

„...Árijská fronta má na západnom a strednom Slovensku asi 200 jednôt. Najsilnejšie hnutie tejto 
árijskej fronty je údajne v okrese želiezovskom, parkanskom (štúrovskom), šahianskom a v posled
nej dobe organizuje sa i v Rim. Sobote.“ (Tamže.) Tlačovým orgánom NOF na Slovensku bol od 
roku 1936 týždenník Slovenské fašistické noviny a od mája 1937 Hlas národa.

Podrobnejšie o činnosti a programe NOF na Slovensku v rokoch 1935-1938 pozri KAMENEC, 
I.: Prenikanie fašistickej ideológie a organizácií Národnej obce fašistickej do slovenského poli
tického života v medzivojnovom období. In: Historické štúdie, 24. Bratislava, SAV 1980, s. 66-72.

52 SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 236, s. 1188-1190.
53 Tamže.
54 Pozri napríklad Rudé právo 16. 1. 1930, 19. 2. 1930, 8. 4. 1930, komunistický týždenník Pravda, 

8. 1. 1930, alebo časopis Munkás, 6. 4. 1930. (VHA Praha, f. MNO- Prezídium 1927-1939, kr. 
č. 8639, 1930, sign. 24 7/5-8, 31, 43, 46; Tamže, kr. č. 8641, 1930, sign. 24 7/76-2.)

55 Dôležitú úlohu na poli protimilitaristickej propagandy KSČ v tomto období mal aj komunistický 
Zväz mládeže Československa. Už v roku 1928 sa čs. policajným orgánom podarilo zachytiť po 
nemecky vytlačené tézy hlavných cieľov činnosti tohto Zväzu. V ich českom preklade sa napríklad 
môžeme dočítať: „...Organisace komunistických mládeži..., musí si jasně uvčdomiti, že jediným 
cílem antimilitaristické práce jest získaní armády a její přetvoření k mocenskému prostředku pro 
samotný proletariát. Nesmí se v masách vzbudit pacifistický odpor ke zbraním, nýbrž musí býti 
rozšířen nejprudší odpor proti cílům kapitalistického militarismu. Komunistické organizace musí 
si dále býti tohoto vědomy, že požadavky a hesla denních dílčích bojů, které občas komunistickou 
stranou a Svazem komunistické mládeže bývají vytyčovány (ponechejte vojínům volební právo, 
sabotáž vojenských akcí...,) nelze si nikterak vykládati jako pacifistické tendence a snahy ku 
odstranění armády a nebo jako konečný cíl celého hnutí...“ (Tamže, kr. č. 7343,1928, sign. 24 7/8.)

56 Kol. autorov: Vojenské dějiny Československa 1918-1939, c. d., s. 318.
57 Tamže.
58 Pozri napríklad Vojáci, kteří se vracíte domů. Z letáku rozšiřovaného v kasárnách před 6. březnem 

1930. In: KSČ o ozbrojených silách, c. d„ s. 32-33.
59 Kol. autorov: Vojenské dějiny Československa 1918-1939, c. d., s. 320.
60 VHA Praha, f. VKPR 1919-1939, Tajné 1933, kr. č. 6, T-14.
61 Tamže, f. MNO - Prezídium 1927-1939, kr. č. 10 365, 1932, sign. 59 3/28.
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III. KAPITOLA: PREHLBOVANIE MIESTA 
BRANNÝCH ORGANIZÁCIÍ V BRANNOM 
SYSTÉME ČESKOSLOVENSKA 
V ROKOCH 1933 - 1938

Nástupom nacistov v Nemecku k moci v januári 1933 sa zvýšilo bezprostredné ohrozenie 
ČSR. Zhoršenie zahraničnopolitického postavenia republiky len potvrdilo aktuálnosť 
a dôležitosť uplatnenia povinnej brannej výchovy obyvateľstva. Pozitívnym signálom v tejto 
oblasti bola aj skutočnosť, že rôzne štátne, verejné a spoločenské organizácie začali povinnú 
brannú výchovu presadzovať oveľa intenzívnejšie. S odstupom piatich rokov od tejto negatívnej 
zahraničnopolitickej zmeny, ktorá na konci 30. rokov vyústila do rozpútania 2. svetovej vojny, 
pplk. gšt. Jiří Letov v príspevku Verejné mínění a naše branná politika v letech 1918-1938 
napísal: „...Změna politického režimu v Německu nám po prvé jasně ukázala, že lhostejnost, 
s kterou jsme až dosud přecházeli vážnou otázku své státní a národní bezpečnosti, mofila by vést 
ke katastrofě, nebude-li dosti dobré vůle a odvahy dívat se na věci tak, jak jsou. Tvrdá 
skutečnost, před kterou jsme byli postaveni na počátku roku 1933, když v Německu nabyl vrchu 
politický směr representovaný odmítáním dosavadního stavu v Evropě, jak byl vytvořen mírový
mi smlouvami, vyrušila naši veřejnost přece jen z netečnosti. Úmysl zkrátit presenční službu na 
14 měsíců roku 1933 byl však poslední výstřelek tehdejší naši mentality ke všemu, co nějak sou
viselo s armádou a obranou státu...“1

1. Ústredné branné organizácie ako podporný článok čs. vojenskej správy 
na ceste k uzákoneniu povinnej brannej výchovy

Koncom marca 1933 predložil prednosta l. legislatívneho oddelenia VI. politicko-právneho 
odboru MNO JUDr. Jaroslav Vorel, na návrh prednostu 5. školského a výcvikového oddelenia 
Hlavného štábu plk. gšt. Cyrila Langra, podrobnú písomnú správu vtedajšiemu ministrovi národnej 
obrany Bohumírovi Bradáčovi vo veci zavedenia povinnej brannej výchovy. Táto správa obsaho
vala návrh projektu zákona o brannej výchove, ktorý vypracovali najvyššie orgány čs. vojenskej 
správy. Podľa tohto návrhu branná výchova mala pozostávať z dvoch zložiek, mravnej a telesnej 
výchovy. Propagácia mravnej výchovy sa mala šíriť prostredníctvom tlače, kníh, rozhlasu, kine
matografie. divadla a jej praktická realizácia uskutočňovať v rodine, v cirkevných spoločenstvách, 
na školách, v spolkových organizáciách atď. Hlavným cieľom mravnej výchovy bolo pestovanie 
myšlienky brannosti. Telesnú výchovu, so zreteľom na potreby vojenskej služby, mali zabezpečiť 
školské inštitúcie, telovýchovné a športové spolkové organizácie. Podľa tohto návrhu sa z oboch 
zložiek brannej výchovy mala povinne vykonávať mravná a telesná výchova na školách a tiež 
mravná výchova v tých inštitúciách, na ktoré mohol štát vplývať, napríklad prostredníctvom roz
hlasu. Mravná a telesná branná výchova, ktorú by vykonávali telovýchovné a športové spolkové 
organizácie, sa mala realizovať na základe dobrovoľnosti. Okrem toho správa pre ministra národ
nej obrany obsahovala aj spôsob vykonávania telesnej výchovy v Čs. obci sokolskej od roku 1919, 
ako aj prehľad realizácie a rozvoja brannej výchovy v rôznych európskych štátoch, ktorý vypraco
vali zástupcovia Vedeckého ústavu vojenského.2

V rámci uskutočnenia plánu brannej výchovy obyvateľstva bol na jar 1933 založený Čs. 
jazdecký zväz, v ktorom boli združené: jazdecký odbor Sokola, občianska polovojenská organizá-
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cia Sedliacka jazda a ďalšie jazdecké korporácie. Hlavným poslaním tohto zväzu bolo jednotné 
riadenie všetkých jazdeckých organizácií, jazdeckého výcviku dospelých osôb a mládeže pred- 
branného veku.-’ Veľký význam pre prípravu podmienok na uzákonenie povinnej brannej výchovy 
malo aj rokovanie predstaviteľov Čs. obce sokolskej a Zväzu čs. dôstojníctva, ktoré sa 3. mája 1933 
skončilo vzájomnou dohodou o spolupráci v oblasti brannej výchovy. Obsah dohody oznámili 
ministerstvu národnej obrany a Zväz čs. dôstojníctva zvolal už na 26. mája 1933 ďalšiu poradu 
zástupcov všetkých branných organizácií, ktoré sa zúčastnili rokovaní o brannej výchove oby
vateľstva v priebehu rokov 1928 - 1930.4

Na sklonku leta 1933 čs. vojenská správa zaregistrovala založenie ďalšej organizácie branného 
charakteru - Zväzu stráže slobody v RČS so sídlom v Prahe, ktorého hlavným cieľom činnosti 
mala byť výchova jeho členov k brannosti.5 Zväz stráže slobody (tiež pod názvom Zväz stráže 
národnej slobody) vznikol ako dosť „vzdorsokolská“ ľavicová telovýchovná organizácia už na 
sklonku roku 1932.6 Podľa ústnej informácie zamestnancov ministerstva vnútra, vládnych 
odborových radcov Dr. Nešpora a Dr. Klingera išlo o telovýchovný spolok, blízky Čs. strane 
národnosocialistickej. Po stránke vecnej, z hľadiska spolkového zákona, ministerstvo vnútra 
nemalo proti založeniu tejto telovýchovnej organizácie námietky, ale vyslovilo domnienku, že 
Zväz stráže slobody v RČS má byť protiváhou RTJ, Sedliackych jázd, Čs. orla a telovýchovných 
jednôt komunistickej strany.7 Na čele tejto novej ústrednej brannej organizácie stál starosta, 
ktorým bol Jaroslav Motyčka a jej ďalšími najvýznamnejšími funkcionármi boli: Karel Slavíček 
(tajomník), Dr. Josef Nestával (náčelník), Alois Cihelka (organizátor), Jan Koucký (technický 
vedúci) a František Kozmánek (telovýchovný referent). V krátkom čase sa len v Čechách podari
lo vybudovať 126 zborov Zväzu stráže slobody, z toho 63 v českom pohraničí, na Morave 
a Sliezsku 29, na Slovensku 19 a na Podkarpatskej Rusi 3. Tlačovým orgánom zväzu bol týžden
ník Mladé Československo, ktorý redakčne viedol Jaroslav Motyčka.8

Úsilie ústredných branných organizácií, na čele so Zväzom čs. dôstojníctva, o uzákonenie povin
nej a jednotnej predvojenskej výchovy mládeže a brannej výchovy obyvateľstva bolo nakoniec 
6. októbra 1933 korunované prvým úspechom - založením Výboru pre zvýšenie brannosti ľudu. 
Výbor sa skladal zo zástupcov Zväzu čs. dôstojníctva, Čs. obce sokolskej, Čs. národného zväzu 
streleckého, Čs. obce streleckej, Zväzu národných gárd RČS, Čs. obce legionárskej, Zväzu robot
níckych telocvičných jednôt (RTJ), Čs. orla a ďalších branných organizácií. Predsedom tohto 
výboru sa stal starosta Sokola Dr. Stanislav Bukovský a funkciu podpredsedu vykonával starosta 
Zväzu RTJ František Hummelhans.9 „...Výbor po zahájení činnosti se s počátku opřel o organisaci 
osvětových sborů a teprve později se rozhodl vybudovat vlastní organisaci okresních a místních 
výborů pro zvýšení brannosti lidu. Výbor vypracoval a rozeslal několik přednášek к propagaci 
brannosti, provedl redakci a konečnou úpravu „Rukovětí branné výchovy“, vydávaných Vojenským 
ústavem vědeckým, předložil vládě memorandum o délce presenční služby vojenské, vydal pokyny 
o organisaci dnů brannosti...“10

Práve organizovanie tzv. dní brannosti (tiež branných dní), ktoré sa uskutočnili v mnohých 
mestách ČSR prvýkrát v septembri 1933, sa stalo významným prejavom zintenzívnenia záujmu čs. 
verejnosti o brannú výchovu. Na ich realizácii kooperovali najvýznamnejšie ústredné branné a iné 
spoločenské organizácie, pod patronátom Zväzu čs. dôstojníctva a čs. brannej moci, a správy o ich 
organizovaní prinášali rozhlas, denná tlač. časopisy ústredných spolkových organizácií atď. 
Napríklad v Důstojnických listech zo 14. septembra 1933 sa môžeme dočítať, že „...v České 
Třebové nesmírná účast občanstva z dalekého okolí byla přesvědčivým důkazem o jeho zájmu 
o obranu republiky. Branného dne se činně zúčastnily všechny místní a okolní korporace, t. j. důs
tojníci, legionáři, domobranci, Sokol, Selská jízda, střelecké organisace. Orel, hasiči aj... Také 
v šumavském městečku Kdyni přes 10 tisíc lidí manifestovalo v neděli pro brannost národa...“11

V januári 1934 prednosta Prezídia MNO gen. JUDr. Robert Vobrátilek osobne doručil ministro
vi národnej obrany Bohumírovi Bradáčovi obsiahlu správu, ktorá sa zaoberala používaním zbraní 
a štatutárnou činnosťou občianskych polovojenských a telovýchovných branných organizácií. 
Vzťahovala sa na tie ústredné branné organizácie, ktoré z vlastnej iniciatívy a na základe
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schválených stanov vychovávali svojich členov pre brannosť národa, a to či už v smere telový
chovnom, alebo streleckom. Išlo o Čs. národný zväz strelecký, Čs. obec streleckú, Zväz národných 
gárd RČS, Čs. obec sokolskú, Čs. orla, Zväz robotníckych telocvičných jednôt a Sedliacku jazdu. 
Zo správy napríklad vyplývalo, že Čs. národný zväz strelecký mal vtedy 128 jednôt s 8796 výkon
nými strelcami a jeho starostom bol agrárny politik a vtedajší podpredseda branného výboru posla
neckej snemovne NZ František Machník. Najvyšším orgánom Čs. obce streleckej bolo Ústredie, 
ktoré viedol starosta Antonín Šolc, senátor NZ. Táto obec mala 30 000 členov, z toho vo všešpor- 
tovom výbore bolo prihlásených približne 9000 členov. Počet všetkých činných členov vo vtedaj
ších 22 národných gardách, združených vo Zväze národných gárd RČS, bol 1850 a počet 
prispievateľov dosiahol 2500. Veliteľom tohto Zväzu bol plk. Josef'Černohorský a prvým námest
níkom Ing. Karel Salač. Členskú základňu Sokola, vedenú starostom Dr. Stanislavom Bukovským 
a tajomníkom Janom Pelikánom, tvorilo takmer 350 000 členov od 18 rokov, z toho cvičiacich 
mužov bolo 44 662 a žien 29 495. Okrem toho sokolský dorast pozostával z 29 186 chlapcov 
a 27 840 dievčat. Zväz RTJ začiatkom roka 1934 vykazoval 56 000 žiakov do 14 rokov, 14 000 
dorastencov (chlapcov i dievčat) od 14 do 18 rokov, 32 019 mužov a 18 000 žien nad 18 rokov.
V katolíckej telovýchovnej organizácií Čs. orol bol počet žiakov 36 431, dorastencov 12 195 
a členov nad 18 rokov 62 751, z toho 23 255 cvičiacich. Ústredie Sedliackych jázd, ktoré viedol 
starosta a vtedajší minister národnej obrany Bohumír Bradáč, uvádzalo 24 000 členov (asi 5 % 
žien), z ktorých bolo cvičiacich približne 70 %.12

Ústredie Čs. orla od 14. do 18. Februára 1934 zorganizovalo v Brne I. ústredný kurz pre vedú
cich výchovy k národnej brannosti. Jeho hlavným cieľom bolo usmerniť a zjednotiť realizovanie 
brannej výchovy v orolských jednotách. V priebehu tohto kurzu sa uskutočnil cyklus 16-tich 
prednášok významných predstaviteľov Čs. orolstva a zástupcov čs. armády. Napríklad referu
júcim na tému Co jest brannost země a národa bol úradujúci námestník starostu Čs. orla 
František Leiner, prednášku pod názvom Výchova k brannosti u nás a v cizině mal pplk. gšt. Jan 
Obručník a člen Náčelníckej rady Čs. orla Novotný zasa referoval o Organisaci výchovy k bran
nosti v Československém Orlu, pričom hlavnými bodmi jeho vystúpenia bola organizácia tejto 
telovýchovnej organizácie v župe, okrsku a jednote, rokovací poriadok a pracovný plán. Starosta 
Čs. orla Msgr. Jan Šrámek vo svojom príspevku Poslání Československého Orla v národě a ve 
státu sústredil svoju pozornosť na orolský program v oblasti národnej, telovýchovnej a ná- 
božensko-kultúmej.13

Zväz čs. dôstojníctva od roku 1934 organizoval branné semináre pre ústredných a iných verej
ných činiteľov, vydával publikácie propagujúce brannosť a skúmajúce otázky brannej výchovy. 
Jeho pobočky patrili k najvýznamnejším organizátorom dní brannosti, ktorých hlavnou úlohou bolo 
vzbudiť a prehĺbiť záujem obyvateľstva o armádu a brannosť. Táto vojenská stavovská branná 
organizácia vydala aj dočasné smernice na vykonávanie brannej výchovy obyvateľstva a o čosi 
neskôr aj programy pre kurzy brannej výchovy I. а II. stupňa a program pre prípravný kurz pomoc
níkov (žien).14 Okrem toho Zväz čs. dôstojníctva bol od roku 1935 vydavateľom mesačníka 
Obrana, zameraného na otázky civilnej protileteckej a protiplynovej ochrany a v jeho pobočkách 
sa organizovali tzv. informačné kurzy pre brancov, ktoré v priebehu dvoch rokov absolvovalo 
15 000 mužov.15 V intenzívnej a cieľavedomej propagačnej činnosti na poli brannej výchovy 
pokračoval aj spoločný Výbor pre zvýšenie brannosti ľudu. Vo februári 1935 uverejnil pre svoje 
okresné a miestne pobočky jednotné smernice výcviku, ktorý sa mal realizovať v rámci brannej 
výchovy a neskôr sa stal aj organizátorom kurzov brannosti žien.16

V Bratislave bola koncom roka 1934 založená Dunajská stráž, ktorá ako jediná spolková orga
nizácia branného charakteru s celoštátnou pôsobnosťou mala svoje ústredie na Slovensku.
V Stanovách tohto spolku, schválených ministerstvom vnútra v Prahe 9. januára 1935 (pod číslom 
1.178/1935), sa ako jeden zjeho cieľov uvádzalo „...starať sa o brannú výchovu mládeže v rámci 
pestovania vodných športov pod dozorom vojska...“17 Základným organizačným článkom 
Dunajskej stráže boli miestne zbory, ktoré mohli mať najmenej 50 členov. Jej najvyššími orgánmi 
boli valný zjazd, výkonný výbor, dozorný výbor a ústredný výbor, ktorý pozostával z členov
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výkonného a dozorného výboru ústredia, z predsedov jednotlivých miestnych zborov, alebo ich 
zástupcov.18

V júni 1935 vyšla zo Slovenska významná iniciatíva, ktorá sa dotýkala podielu na organizovaní 
brannej výchovy mládeže. Na ministerstvo národnej obrany sa v tejto otázke obrátili predstavitelia 
Krajinského zväzu podporujúcich spolkov vyslúžilých vojakov so sídlom v Bratislave. V liste, 
ktorý podpísal predseda tohto zväzu František Riška, sa doslova píše: „...Nakoľko je nám ako 
bývalým vojakom známa dôležitosť brannej výchovy mládeže, dovoľujeme si nabidnouť našu 
pomoc. Spolky naše, ktoré sdružujú mužov, ktorí sa po skončení prezenčnej služby vrátili k svoj
mu občianskemu povolaniu a ktoré majú za cieľ v prvom rade viesť svoje členstvo k brannosti 
a štátotvomosti v živote civilnom, sú založené po celom Slovensku, veľmi snadno mohli by pri 
tejto výchove spolupôsobiť. Keď by Ministerstvo Národnej obrany na našu pomoc reflektovalo, 
sme ochotní učiniť v tejto veci ďalšie opatrenia...“19 Ministerstvo národnej obrany prijalo ponuku 
zväzu, byť nápomocní pri výchove k brannosti, s úprimnou vďakou a uznaním. Upozornilo však, 
že táto otázka ešte nebola v takom stave rozpracovanosti, aby mohlo tomuto spolku prideliť 
konkrétnu úlohu z tých, ktoré boli v kompetencii Výboru pre zvýšenie brannosti ľudu. Preto MNO 
ďalej odporučilo, aby predstavitelia Krajinskému zväzu podporujúcich spolkov vyslúžilých 
vojakov na Slovensku nadviazali kontakt s najbližšou pobočkou Zväzu čs. dôstojníctva a prihlásili 
sa k spolupráci na najbližšom okresnom výbore pre zvýšenie brannosti ľudu, resp. sa obrátili pria
mo na ústredie tohto výboru v Prahe a vyžiadali si pokyny ďalšieho postupu.20

Vojenská správa v tomto období s mimoriadnym záujmom sledovala aj rozmach činnosti Zväzu 
národných gárd RČS. Začiatkom roka 1935 bol za nového veliteľa tohto zväzu (generála NG) 
vymenovaný pplk. pech. Karel Kříž a v júli 1935 MNO, po dohode s ministerstvom vnútra, 
vymenovalo Ing. Karla Salača za I. námestníka veliteľa Zväzu národných gárd na ďalšie trojročné 
obdobie. Komerčný radca a obchodník Josef Pohl sa stal za rovnakých podmienok opätovne II. 
námestníkom veliteľa tohto zväzu a post náčelníka zväzového štábu (podplukovníka NG) a zároveň 
aj konateľa zasa zastával JUDr. Karel Setunský.21 V marci 1935 predložilo veliteľstvo Zväzu NG 
RČS 5. školskému a výcvikovému oddeleniu HŠ na schválenie Smernice pre organizáciu a riade
nie vojenského výcviku riadneho členstva v Národných gardách, ktoré Hlavný štáb čs. brannej 
moci bez pripomienok schválil.22 Členská základňa NG sa v roku 1935 oproti predchádzajúcemu 
roku takmer zdesaťnásobila a začiatkom apríla 1936 Zväz národných gárd RČS už vykazoval 112 
miestnych organizácií NG s celkovým počtom 22 400 riadnych členov. Okrem toho v štádiu orga
nizačných príprav bolo ďalších 30 miestnych organizácií NG s počtom asi 5000 nových členov. 
„...Organisační síť je rozprostřena po celém území státu. Neomezuje se jen na země historické, 
nýbrž má své jednoty též na Slovensku (asi 15) a i na Podkarpatské Rusi (2)...“23

Jednou z prvých miestnych organizácii na Slovensku bola Národná garda pod vedením Imricha 
Poláka v Čadci, ktorá mala ustanovujúce valné zhromaždenie v polovici marca 1935. Začiatkom 
septembra 1935 nasledovalo založenie Národnej gardy 52 mesta Bratislavy, ktorej prvým veliteľom 
a predsedom bol zvolený Ľudovít Křižko a čestným veliteľom vtedajší veliteľ 9. pešej divízie 
a zároveň bratislavský posádkový veliteľ brig. gen. Miloš Žák.24

2, Formy podpory ústredných branných organizácií 
čs. vojenskou správou v polovici 30. rokov

Na pôde Hlavného štábu čs. brannej moci sa 11. mája 1934 uskutočnila porada o pestovaní 
streľby v ústredných branných spolkoch, ktorú zvolal prednosta 5. školského a výcvikového odde
lenia HŠ plk. gšt. Hynek Štěpánský. Zúčastnili sa na nej predstavitelia ďalších oddelení HŠ, 
1. vojenského oddelenia Prezídia MNO. II. delostreleckého a zbrojného odboru MNO a taktiež 
zástupca ministerstva vnútra. Hlavným predmetom porady bol strelecký výcvik v rámci brannej 
výchovy a používanie vojenských pušiek polovojenskými korporáciami, o ktorom v úvode refero-
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VYHLÁSENIE PRÍPRAVNÉHO VÝBORU NÁRODNEJ GARDY 
V ČADCI K OBČANOM Z FEBRUÁRA 1935

OBČANIA !

Žijeme v dobe neistej. Pozorujúc vývoj pomerov v Európe, musíme konštatovať, že všetky štáty 
prejavujú zrejmú nervozitu a netaja sa obavami, že obloha je hrozivými mrakmi zatiahnutá a že 
v každej chvíli môže vyšľahnúť blesk vojny.

V okolitých štátoch robia sa tajomné prípravy, o ktorých nič bližšieho nevieme, ale tušíme, že sa 
horúčkovité zbrojí. Každý občan je vradený do obrovského aparátu militarizácie, aby bol na svojom 
mieste, jako dôležité kolečko drtiaceho stroja, pripravený na okamih, keď nezodpovedná ruka 
strašný tento stroj spusti.

Čo robíme u nás?

Zostávame divákmi bez záujmu: Tušíme nebezpečie, ale nepripravujeme sa na to, aby sme boli 
schopní postaviť sa na odpor, keby nepriateľ napadol našu vlasť.

Spoliehame sa na armádu!
Armáda v modernej válke, hoci je hlavným činiteľom, nestačí na všetky úlohy, môže byť skvelá, 

dobre pripravená, ale spolieha a spoliehať musí na pomoc občanstva.
Každý jednotlivec trebárs aj, ktorý vojakom nebol, môže sa armáde stať platným a významným 

pomocníkom, keď zná svoje miesto, na ktorom sa jeho schopnosti uplatniť môžu.
Aby sa stal platnou jednotkou v obrane, je ho treba pripraviť, vycvičiť.
Túto prípravu branného občana vzaly na seba

NÁRODNÉ GARDY

Národná Garda bude vybudovaná v každom väčšom meste.
Národná Garda číta dnes v mnohých mestách a obciach tisíce členov.
Národné Gardy sú polovojenskými nepolitickými organizáciami, sdružujucími všetkých občanov 

v práci najvznešenejšej - v obrane štátu.
Čo majú v programe Národné Gardy?
Sdružujú všetkých občanov bez rozdielu, či bývalých vojakov, alebo nevojakov, ktorí sa chcú 

pripravovať k obrane štátu.
Cvičia svojich členov v zachádzaní so zbraňou a pripravujú ich pre určité úlohy, v ktorých by sa 

každý mohol najvhodnejšie uplatniť.
Organizujú silné ozbrojené jednotky, aby v okamžiku potreby boly pripravené k ochrane života 

a majetku svojich spoluobčanov
Pripravujú svojich členov, aby na pr. pri leteckých útokoch, evakuáciách atď. vedeli chrániť Vás 

i Vašu rodinu a pomáhať podľa pripravených plánov.
Informujú svojich členov o jednotlivých úkoloch, ktoré ich môžu v určitých chvíľach očakávať, 

aby ich mohli ihneď prevádzať a aby zabránili tak bezhlavosti, panike, zúfalstvu a rozvratu.
Vychovávajú dorast v činorodej láske k vlasti a prevádzajú s nim predvojenskii výchovu podľa 

presne určených smerníc.
Zdokonaľujú a osviežujú výcvik záložníkov tým, že ich stále soznamujú s novinkami výcviku pre

vádzaného v armáde.
Konajú prednášky a kurzy prístupné širšej verejnosti o veciach vojenských.
Spolupracujú svorne so všetkými organizáciami telovýchovnými.
Sústreďujú na svojej neutrálnej pôde všetky manifestačné akcie na pr. organizácie, dni brannosti 

a podobné.
Po príklade zemí historických zakladáme takúto Národnú Gardu aj u nás.
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Je povinnosťou každého občana, ktorému slová „láska k vlasti a národu" nie sú len prázdnymi 
slovami, aby sa stal členom tejto organizácie, pripravujúcej nekompromisne vojenským spôsobom 
prípravu k obrane republiky.

Voláme všetkých starých a mladých záložníkov i nevojakov, Orlov, Sokolov a členov iných stá
totvorných spolkov, ktorí opravdu milujú svoju vlasť, aby prešli medzi nás.

Naše mesto vstupuje do radov tý’ch obcí a miest, ktoré chápu, že k obrane vlasti nestačia len 
slová, ale potrebné sú aj činy.

Sme si vedomí toho, že dobrou službou, potrebnou k obrane vlasti, konáme aj mieru najlepšiu 
službu, lebo nepriateľ vediac, že by v prípade prepadnutia musel zápasiť o každú piaď zeme 
a o každý’ strom, nedal by sa strhnúť k ukvapenosti

a k prenáhlenému činu.
Podporujte preto Národnú Gardu, manifestujte tým, že celý československý národ chce sa v prí

pade potreby postaviť so zbraňou v ruke proti každému nepriateľovi a útočníkovi.

Prípravný výbor.

F. Procházka, Čadca

Porovnaj: SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 145, Mat 21/34.

val plk. Štěpánský. Podľa jeho názoru pestovať strelecký výcvik mali právo len Národné gardy, 
Čs. národný zväz strelecký a Čs. obec strelecká. V jeho vystúpení sa ďalej uvádza, že podnáčel- 
ník HŠ, div. gen. Václav Kopal, rozhodol brannú výchovu riešiť osobitným zákonom. „...Protože 
však je třeba jednat rychle a přijetí zákona vyžaduje času. nelze opomíjet to, co se už dělá, a to je 
střelba. Střílení se týká nejen vojáků, ale i těch, kdož byli povoláni к pomocným službám za mobi
lizace v prvních jejích dnech...“, poznamenal napokon Štěpánský.25 Po takmer trojhodinovej 
diskusii zúčastnení vyslovili súhlasné stanovisko v názoroch na prednesené otázky. Z nich okrem 
iného vyplynul záver, že MNO môže a chce podporovať v rámci zvyšovania brannosti 
obyvateľstva strelecký výcvik a to bez ohľadu, že by sa uskutočňoval na úkor armády. Podpora sa 
týkala streľby z vojenských pušiek v rámci inštrukčných kurzov záložných dôstojníkov a poddôs
tojníkov a ďalej tých branných organizácií, ktoré boli ochotné prevziať voči vojenskej správe 
záväzky, že v prípade potreby ich členovia budú k dispozícií pre pomocné služby (napríklad 
strážna služba) i keď neboli podrobení vojenskej prezenčnej službe. Okrem toho podpora MNO 
mala spočívať v používaní zapožičaných armádnych pušiek Mannlicher vzor 95, v zabezpečení 
ostrého streliva (20 halierov za náboj), ďalej v bezplatnom prenajímaní vojenských školských 
strelníc vo voľných dňoch, ako aj v dozore vojenskej správy, ktorý mal viesť k uľahčeniu 
a zároveň kontrole streleckého výcviku.26

Koncom októbra 1934 1. vojenské oddelenie Prezidiálneho odboru MNO, pod vedením 
plk. pech. JUDr. Adolfa Bičištěho, dokončilo návrh smerníc spôsobu hmotnej podpory vojenskej 
správy pre tie branné organizácie a školy, ktoré sa podieľali na organizovaní streleckého výcviku. 
Smernice boli spracované na základe výsledkov z porád ústredných branných organizácií o bran
nej výchove v roku 1933, a pokiaľ išlo o strelecký výcvik, aj záverov z porady predstaviteľov MNO 
a HŠ z 11. mája 1934. V úvode týchto smerníc sa píše, že „...důležitost branné výchovy občanstva 
jakož i potřeba jejího rozšíření v nejširších řadách občanstva ukládá všem vojenským činitelům, 
aby zájem korporací o střelbu nalezl u nich vždy plné pochopení a co možná největší podporu..ď27 

Na ich základe sa mala hmotná podpora vojenskej správy poskytnúť:
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1) všetkým organizáciám pestujúcim vojenský výcvik podľa jj 28 branného zákona č. 193/1920 
Zb. z. a n. (Národným gardám RČS, jednotám Čs. národného streleckého zväzu, Akademickej 
légií28 a iným),

2) všetkým korporáciám oprávneným podľa stanov výcviku v streľbe (jednotám Čs. obce 
sokolskej, streleckým a loveckým spolkom a i.),

3) všetkým telovýchovným organizáciám, ktoré sa prihlásili k vykonávaniu brannej výchovy 
a mali zastúpenie vo Výbore pre zvýšenie brannosti ľudu,

4) všetkým vysokým školám, ak o to požiada rektorát školy, alebo príslušný rektorát telový
chovy (v takomto prípade sa však podpora vojenskej správy mala vzťahovať len na čs. štát
nych príslušníkov),

5) všetkým stredným školám, ak o to požiada riaditeľstvo príslušnej školy (výcviku sa však 
mohli zúčastniť len vyššie ročníky, ktorých žiaci dovŕšili 18 rokov veku a boli čs. štátnymi 
občanmi),

6) streleckým a telovýchovným organizáciám menšinových národnosti, ktorým však podpora 
mohla byť poskytnutá len na základe súhlasného stanoviska MNO. Okrem toho smernice 
riešili program streleckého výcviku, spôsob a prostriedky jeho realizácie, účasť príslušníkov 
armády na verejných nevojenských streleckých podujatiach, ako aj účasť nevojenských osôb 
na plukových streleckých pretekoch.29

V praxi to napríklad pri realizovaní streleckého výcviku znamenalo, že MNO 7. septembra 1935 
vyhovelo viacerým žiadostiam predstaviteľov Čs. obce streleckej a Čs. národného zväzu strelec
kého z predchádzajúcich rokov a rozhodlo sa zapožičať z armádnych zásob ďalších 3000 pušiek 
Mannlicher vzor 95 s bodákom a pošvou/0 Podmienka, ktorú si však MNO stanovilo, spočívala 
v tom, že sa obe polovojenské branné organizácie po stránke technickej a výcvikovej podrobia 
pokynom čs. vojenskej správy.31 Predstavitelia 5. školského a výcvikového oddelenia HŠ odôvod
ňovali svoj záujem o kladné vybavenie uvedených žiadostí tým, aby nedostatkom výkonných 
zbraní v týchto branných organizáciách nebol brzdený vojenský výcvik a predovšetkým praktické 
využitie jeho výsledkov. Vychádzali pritom z predpokladu, že náčelníkmi zodpovednými za výcvik 
boli v oboch streleckých korporáciách dôstojníci v činnej službe (v ČsOS mjr. pech. Jaroslav 
Purkyt a v ČsNZS pplk. pech. Adolf Hruška), a že realizovaním vojenského výcviku podľa 
pokynov vojenskej správy sú v týchto branných organizáciách dané určité záruky spoľahlivej čin
nosti. Okrem toho predstavitelia 5. oddelenia HŠ navrhli, aby činnosť ČsOS a ČsNZS na úseku 
brannej výchovy bola zosúladená s činnosťou Zväzu národných gárd RČS, pretože všetky tieto 
organizácie mali podobné ciele a bolo v záujme čs. vojenskej správy, aby aj prostriedky a spôsob 
vykonávania streleckého výcviku boli rovnaké.32

V priestoroch MNO v Prahe sa 8. októbra 1935 uskutočnilo spoločné rokovanie zástupcov čs. 
vojenskej správy s predstaviteľmi Zväzu národných gárd RČS, Čs. obce streleckej a Čs. národného 
zväzu streleckého. Obsahom tohto rokovania bol návrh vojenskej správy, aby tieto polovojenské 
branné organizácie našli cestu k dohode zjednotiť sa pod spoločným vedením. V zápisnici z uve
deného rokovania sa okrem iného slovami plk. Bičištčho konštatovalo, že „...činnost všech tří 
ústředí směřuje к jednomu cíli, t.j. zvýšení brannosti národa, není však jednoty v cestách 
a prostředcích, protože není jednotného vedení...“33 Bičiště ďalej uviedol, že už síce bolo vytvorené 
Ústredie čs. streleckých organizácií a jeho stanovy schválené, ale svoju činnosť dovtedy nezačalo. 
Ministerstvo národnej obrany prejavilo eminentný záujem na tom, aby súčinnosťou uvedených 
branných organizácií, ktoré mali byť združené vo vytvorenom Ústredí čs. streleckých organizácií, 
sa naplno rozbehla jeho činnosť. Prítomní predstavitelia Zväzu NG RČS, ČsOS a ČsNZS na tomto 
rokovaní deklarovali jednoznačný záujem spolupracovať na zjednotení pod spoločným vedením 
a vyslovili ochotu, aby sa táto spolupráca začala čo najskôr. Pozitívny výsledok z tohto rokovania 
sa napokon prejavil už v októbri 1935 tým, že spoločný orgán - Ústredie čs. streleckých organizá
cií, začal pracovať.34

O rok neskôr nový prednosta 5. školského a výcvikového oddelenia HŠ plk. gšt. Ladislav Šan- 
dera podpísal osobitnú smernicu, akým spôsobom a v akom rozsahu má čs. vojenská správa pod-
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porovať realizáciu brannej výchovy v Národných gardách Zväzu NG RČS a v Národných stre
leckých jednotách ČsNZS. V smernici sa okrem iného uvádzalo, že „...Národním gardám 
a Národním střeleckým jednotám, které o to požádají, přidělí příslušný posádkový velitel jednoho 
důstojníka - instruktora, jehož výběru věnuje patřičnou péči... Úkolem důstojníka instruktora 
bude, aby vycvičil schopné instruktory z řad cvičících členů Národní gardy (Národní střelecké jed
noty), kteří by pak prováděli výcvik v Gardě /Jednotě/ sami... Posádková velitelství mohou po vzá
jemné dohodě s příslušnými veliteli vojskových těles /samostatných oddílu/ vyjiti NG. /NSJ./ vstříc 
tím, že jim zapůjčí potřebné výcvikové pomůcky, které si zejména chudé jednoty nemohou zakou
pit ze svých prostředků...“35

3. Zapojenie ostatných rezortov štátnej správy 
do organizovania brannej výchovy obyvateľstva

V polovici 30. rokov sa brannou výchovou začala cieľavedomejšie zaoberať aj čs. školská sprá
va. Vo februári 1934 vydala výnos o výchove k brannosti na stredných školách a učiteľských ústa
voch. Vtedajší minister školstva a národnej osvety Dr. Ivan Dérer v tomto výnose vyhlásil výchovu 
k brannosti, ako zložku občianskej výchovy, za organickú súčasť výchovnej a pedagogickej práce 
na týchto školách a ústavoch a zároveň stanovil aj zásady, ktorými sa mala výchova k brannosti na 
školách riadiť.36 O rok neskôr čs. školská správa vydala obdobný výnos o výchove k brannosti na 
národných školách, „...prohlašující, že je nutně potřebí, aby bylo žactvo národních škol 
připravováno к pozdějším úkolům obránců státu a aby v něm byl vhodným a účelným způsobem 
pěstován smysl pro obranu státu a jeho demokratické zřízení... Tyto výnosy ministerstva školství 
a národní osvěty byly výsledkem úspěšné práce Vojenského ústavu vědeckého...“37

Zavedenie povinnej brannej výchovy obyvateľstva významne podporil aj Zväz slovenského 
Studentstva, na čele s predsedom Michalom Múdrym a tajomníkom Petrom Škodáčkom. Na svo
jom manifestačnom valnom zhromaždení za predvojenskú výchovu 8. júna 1934 v Bratislave, 
zväz prijal Manifest slovenského studentstva pre brannost’ národa a uzniesol sa, že požiada vojen
skú správu, aby mu vypomohla pri vykonávaní predvojenskej brannej výchovy vysokoškolskej 
mládeže. V tomto manifeste sa doslova píše: „1. Slovenské Studentstvo pozorne sleduje deje v jed
notlivých okolitých štátoch i pomery na medzinárodných fórach, ktoré, ako sa zdá, nedonášajú 
žiadaný pokoj a mier medzi národmi a nezaručujú bezpečnosť štátov. 2. Slovenské Studentstvo je 
si preto vedomé, že bezpečnosť drahej našej Československej republiky, ktorej sme oddaní a verní 
synovia, vyžaduje, aby každý člen národa bol zdatným a odhodlaným jej obráncom. Vyhlasujeme 
preto, že sa brannej výchove do všetkých dôsledkov podrobíme, lebo chceme byť silným vojom 
v obrane práv a života našej vlasti. 3. Sme si vedomí, že len silný a zdatný štát vie si uhájiť svoju 
slobodu, preto s radosťou vítame, že myšlienka brannosti národa preniká do širokých vrstiev 
nášho ľudu...“38 Táto skutočnosť svedčila o národnom a vlasteneckom zmýšľaní vysokoškolských 
študentov v Bratislave, ktorí vtedy, aj napriek odmietavému stanovisku Ústredia Zväzu čs. Stu
dentstva v Prahe, uznali za potrebné vykonávať predvojenský výcvik. Takisto akademický senát 
Univerzity Komenského sa jednoznačne postavil za zámer svojich študentov a „...provádění těch
to smělých začátků svěřil obětavým profesorům, vedoucímu internátu Lafranconi prof. dr. Buš- 
kovi a lektoru tělesné výchovy Procházkovi...“39 Nasledujúci deň, 9. júna 1934, sa v Spišskej 
Novej Vsi konal X. kongres Slovenskej ligy, pod vedením predsedu Dr. Viktora Ravasza a tajom
níka Dr. Jána Hromadu. Na základe predostretých písomných návrhov a obšírnej rozpravy prí
tomných delegátov o veciach kultúrnych, hospodárskych a verejných, kongres prijal obšírnu 
rezolúciu, v ktorej zaujal aj rozhodné stanovisko k brannej výchove na školách: „Národná a bran
ná výchova mládeže nech je pestovaná. Žiadame preto zaviesť povinnú predvojenskú výchovu na 
školách meštianskych, stredných, odborných a vysokých. Žiadame učebné osnovy doplniť látkou 
predvojenskej výchovy...“40
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Predstavitelia Vedeckého ústavu vojenského, vedení div. gen. Ing. Silvestrom Bláhom, na pri
jatí u ministra národnej obrany a u ministra školstva a národnej osvety 4. júla 1935, predložili 
návrh vládneho nariadenia na organizáciu výchovy k brannej zdatnosti štátnou osvetovou 
starostlivosťou. Začiatkom septembra 1935 ministerstvo školstva a národnej osvety zaslalo VÚV 
vyjadrenie podpísané ministrom Dr. Janom Krčmárom, v ktorom prejavilo zásadný súhlas 
s návrhom, aby v rámci štátnej starostlivosti o výchovu ľudu (podľa zákona č. 67/1919 Zb. z. a n.), 
bola organizovaná občianska výchova k brannej zdatnosti. V stanovisku ministerstva sa ďalej 
uvádzalo: „...Okresní a městské osvětové sbory a místní osvětové komise, zřízené a působící ve 
smyslu cit. zákona na celém území státu mezi občany všech národností, jsou jako neutrální orgány 
státní péče o výchovu lidu způsobilé к organisaci občanské výchovy к branné zdatnosti... Osnova 
kursu branné výchovy by měla býti ještě těsněji připjata к praktickým potřebám národní obrany... 
Pro pověření funkcí referentů branné výchovy by přicházeli v úvahu záložní důstojníci, povoláním 
vychovatelé mládeže Aučitelé a profesoři:/... Pro brannou výchovu v okresích národnostně 
smíšených bylo by nutno učiniti opatření zvláštní...“41 Definitívne stanovisko к návrhu VÚV si 
však ministerstvo školstva a národnej osvety vyhradilo zaujať až po vyjadrení MNO, najmä 
pokiaľ išlo o finančnú kompenzáciu a zabezpečenie nákladov na organizáciu občianskej výchovy 
k brannej zdatnosti.42

Z ďalších rezortov čs. štátnej správy sa k zámeru vyriešiť otázku a spôsob realizácie brannej 
výchovy obyvateľstva pripojilo aj ministerstvo verejného zdravotníctva a telesnej výchovy. V máji 
1935 sa pri Poradnom zbore pre telesnú výchovu, ktorý bol zriadený pri tomto ministerstve od roku 
1920, vytvorila nová komisia pre brannú výchovu. „...Tato komise, chtějíc čelit neujasněnosti 
pojmů, kterou branná i tělesná výchova neustále trpěla, připravila nejdříve definování různých 
pojmů a zároveň zahájila práce na přípravě slovníku na základě vymezených pojmů...“43 Komisia 
pre brannú výchovu vypracovala aj zásady pre brannú výchovu, ktoré Poradný zbor pre telesnú 
výchovu v júni 1936 schválil. Podľa týchto zásad mala byť branná výchova mládeže i dospelých 
odstupňovaná podľa veku. Branná výchova žien sa mala vykonávať úplne oddelene od brannej 
výchovy mužov, pretože jej poslanie malo byť pomocné.44

4. Zákon o brannej výchove

Problémy okolo zavedenia povinnej brannej výchovy, ako aj ich časté spolitizovanie na pôde čs. 
parlamentu v priebehu rokov 1934 - 1935, prinútili čs. vojenskú správu, aby začala celú otázku 
riešiť oveľa razantnejšie. Nástupom nového ministra národnej obrany Františka Machníka do 
funkcie v júni 1935, sa práce na príprave osnovy návrhu zákona na zavedenie povinnej brannej 
výchovy obyvateľstva ešte zintenzívnili. Najvyššie orgány čs. vojenskej správy jeho potrebu 
odôvodňovali aj situáciou v brannej výchove v zahraničí. Povinná všeobecná branná výchova sa 
v plnom rozsahu (t.j. predvojenský a povojenský výcvik) v tom čase už realizovala v Taliansku, 
Maďarsku, Rumunsku a ZSSR, branná výchova na vysokých a stredných školách v Poľsku a vo 
Francúzsku, dobrovoľná branná výchova v Nemecku, Rakúsku a Anglicku. V štádiu príprav bolo aj 
uzákonenie povinnej brannej výchovy v Juhoslávii a niektorých menších štátoch (napríklad 
v Estónsku). Popri tom sa branná príprava mládeže uskutočňovala aj v telovýchovných spolkových 
organizáciách vo Francúzsku, Nemecku, Anglicku, Rumunsku a Juhoslávií, v občianskych polovo
jenských organizáciách v Nemecku a Rakúsku, alebo v osobitných jednotkách predvojenskej 
výchovy vo Francúzsku, v Maďarsku (Levente), v Poľsku (Zwianzek Strzelecki) a v Taliansku 
(Balilla, Avantquardia a iné).45

Hlavný štáb čs. brannej moci navrhol súbor opatrení na riešenie tejto otázky v Československu. 
V prvom rade predpokladal uzákonenie povinnosti brannej výchovy pre všetkých občanov (pre 
mužov do 50 rokov a pre ženy do 45 rokov), ako aj uzákonenie vojenskej kontroly. V rámci tých
to opatrení sa mali doplniť učebné osnovy na obecných školách o mravnú a telesnú výchovu, na
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stredných školách rozšírenú ešte o technický vojenský výcvik a na vysokých školách sa predpok
ladalo zriadenie výcvikových stredísk. Ďalej sa počítalo so zriadením telovýchovnej a brannej 
školy pod vojenským dozorom, letných táborov brannej výchovy v trvaní jedného mesiaca pre Stu
dentstvo stredných a vysokých škôl a vydaním oficiálnych smerníc brannej výchovy pre ústredné 
branné organizácie. Ak by nebolo možné uzákoniť povinnú brannú výchovu mimo školy. Hlavný 
štáb odporučil rokovať ojej formách so zástupcami ústredných telovýchovných a polovojenských 
branných organizácií (s každou oddelene), stanoviť výhody pre tých, ktorí sa na brannej výchove 
aktívne zúčastnia pred nástupom na vojenskú prezenčnú službu, zriadiť čestný odmäk pre tých, 
ktorí sa podrobia brannému výcviku a udeľovať diplom a vyznamenanie tým. ktorí sa osobitne 
zaslúžia na organizovaní a vedení brannej výchovy a branného výcviku.46

Napokon zodpovedným predstaviteľom na MNO a HŠ sa do konca leta podarilo vypracovať 
novú osnovu zákona o brannej výchove (spolu s dôvodovou správou), s ktorou minister národnej 
obrany Machník vyjadril zásadný súhlas 23. septembra 1935.47 Text tohto návrhu zákona sa potom 
stal predmetom viacerých rokovaní reprezentantov branných organizácií, združených v spoločnom 
Výbore pre zvýšenie brannosti ľudu. Branné organizácie však s celkovou koncepciou osnovy 
zákona o brannej výchove, ako ju navrhovala vojenská správa, nesúhlasili, a predložili svoj vlast
ný návrh. Ďalšie rokovania zástupcov čs. vojenskej správy a Zväzu čs. dôstojníctva s činiteľmi 
branných organizácii pokračovali v priebehu roka 1936. Ich výsledkom bolo niekoľkonásobné 
prepracovanie osnovy zákona o brannej výchove. „...Znamenalo to značné zdržení, ale na druhé 
strane nutno konstatovat, že zástupci společného výboru pro zvýšení brannosti lidu projevili mnoho 
porozumění a dobré vůle a přinesli cenné podněty...“48

Dlhodobé rokovania vedúcich osobností ústredných branných organizácií so zástupcami čs. 
vojenskej správy vyvrcholili začiatkom roka 1937, keď predstavitelia všetkých zúčastnených strán 
schválili definitívny text osnovy zákona o brannej výchove. Ministerstvo národnej obrany ho po 
predpísanom medziministerskom konaní predložilo na prerokovanie čs. parlamentu, ktorý zákon 
o brannej výchove schválil 1. júla 1937, s účinnosťou od 1. septembra 1937.49 Na jeho základe 
bola branná výchova poňatá ako súčasť verejnej starostlivosti o výchovu a vzdelanie. Účelom 
brannej výchovy bolo pestovať u občanov čs. republiky (podľa veku, vzdelania a povolania) 
potrebné morálne vlastnosti, telesnú zdatnosť, vedomosť a zručnosť (viď. § 1 zákona o obrane 
štátu č. 131/1936 Zb. z. an.). Branná výchova zahŕňala brannú prípravu mravnú, náučnú a telesnú, 
výcvik v pomocných a ochranných službách, najmä výcvik v civilnej protileteckej ochrane (CPO) 
a branný výcvik.50 Stala sa povinnou pre všetkých občanov, pre mužov i ženy, a to „...ode dne kdy 
počíná jejich povinnost k školní docházce (od 6-tich rokov), až do konce roku, v němž dosáhnou 
30. roku věku... Výcviku v úkolech civilní protiletecké ochrany podléhají i osoby starší, až do 
svých 50 let. Vyžadují-li toho zájmy obrany státu, může býti výcvik uvedený v odstavci 2 zave
den vládním nařízením i pro osoby starší až do jejich 60 let...“51 Schválením tohto zákona sa de 
facto podarilo naplniť takmer dve desaťročia trvajúce úsilie čs. vojenskej správy zaviesť povinnú 
brannú výchovu obyvateľstva. V súvislosti s jej pripravovaným zavedením bolo už 1. marca 1937 
pri Hlavnom štábe čs. brannej moci zriadené Oddelenie brannej výchovy, ktoré sa stalo nástup
com samostatného referátu brannej výchovy (pôvodne hlavného inšpektorátu brannej výchovy) 
pôsobiaceho od 15. decembra 1935 v rámci 3. operačného oddelenia HS.52 Prednostom tohto 
nového oddelenia sa stal plk. gšt. Čeněk Kudláček. Nejednotné riadenie brannej výchovy bol pri 
MNO zriadený Medziministerský zbor brannej výchovy. Ďalej v rámci zborových oblastí čs. 
armády sa mali zriadiť zborové orgány brannej výchovy, ktorým mali podliehať okrskové orgány 
brannej výchovy.53

V zmysle zákona o brannej výchove sa branná výchova žiakov a študentov mala realizovať na 
školách všetkých stupňov, u ostatného obyvateľstva buď v branných organizáciách pestujúcich 
vojenský výcvik (oprávnených čs. vládou túto činnosť vykonávať), alebo v strediskách brannej 
výchovy, ktoré sa mali podľa ustanovenia (j 22 tohto zákona spravidla zriaďovať v jednotlivých 
obciach. S realizovaním brannej výchovy na školách sa začalo od 1. septembra 1937 a s usku
točňovaním brannej výchovy obyvateľstva mimo školu sa malo začať od 1. januára 1938.54
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III. kapitola

Podľa pôvodného zámeru MNO mali brannú výchovu obyvateľstva vykonávať vojenskí inšpek
tori. Vzhľadom na to, že zákon o brannej výchove sa schválil v čase, keď MNO dokončovalo 
rozsiahlu reorganizáciu čs. armády, bola úloha uskutočňovania brannej výchovy definitívne 
zverená tým branným organizáciám, ktoré boli združené v niektorom celoštátnom ústredí. Ústred
né branné organizácie sa tak de facto stali súčasťou branného systému čs. republiky. Medzi tie, 
ktorých sa realizácia tohto zákona dotkla najviac, patrili štyri korporácie združené v Ústredí čs. 
streleckých organizácií - Zväz národných gárd RČS, Čs. národný zväz strelecký, Čs. obec strelecká 
a Akademická légia.55

Na základe § 20 zákona o brannej výchove a príslušných ustanovení Hlavy III. tohto zákona, 
mohli brannú výchovu vykonávať aj spolkové telovýchovné branné organizácie, ako Čs. obec 
sokolská, Zväz RTJ, Čs. orol a ďalšie. Avšak len v tom prípade, ak ich ústredia boli čs. vládou 
uznané za spôsobilé na to, že spolkové jednoty v nich združené mohli realizovať brannú výchovu. 
Tieto telovýchovné branné organizácie však boli oprávnené len na uskutočňovanie brannej 
prípravy mravnej, náučnej a telesnej. Prípadne aj na výcvik v pomocných a ochranných službách 
a to po dohode s príslušnými orgánmi MNO, ministerstva vnútra a ministerstva verejného zdravot
níctva a telesnej výchovy.56 Okrem toho zodpovední činitelia na MNO zastávali názor, že je 
žiadúce, aby stanovy telovýchovných branných organizácii, pokiaľ šlo o ustanovenia zákona 
o brannej výchove, boli jednotné. Vo vyjadrení vtedajšieho prednostu 2. politického oddelenia 
Prezídia MNO JUDr. Jaroslava Hándla z 15. septembra 1937 sa doslova uvádza: „...MNO chce 
proto působit v tom směru na tělovýchovné organisace, aby se snažily o takovouto jednotnou 
úpravu svých stanov a zejména, aby při každé nové změně stanov k tomuto stanovisku minister
stva národní obrany přihlížely...“57

Zväz čs. dôstojníctva, ktorý bol najpočetnejšou vojenskou stavovskou organizáciou (na 
konci tretieho štvrťroku 1937 mal 30 042 členov, organizovaných v 222 pobočkách58) však 
napriek výraznému úsiliu uskutočňovať brannú výchovu v súlade so zákonom o brannej 
výchove a požiadavkami čs. brannej moci, nedosiahol v tejto oblasti významnejšie výsledky. 
Jeho predstavitelia, vedení vtedajším predsedom zväzu JUDr. Ivanom Markovičom, sa 
sťažovali na nepochopenie zo strany čs. verejnosti a ostatných ústredných branných organizá
cií, ako aj na prekážky vyplývajúce z nedostatku organizačného zabezpečenia, finančných 
i materiálnych prostriedkov.59 Napríklad škpt. pech. v zálohe PhDr. Miloš Lier sa k tomuto 
problému vyjadril na stránkach tlačového orgánu zväzu nasledovne: „...Svaz čs. dústojnictva, 
který usiloval od r. 1928 o spojení různých korporací k práci pro brannou přípravu, který pak 
žádal důrazně úpravu této přípravy jako zákonné povinnosti, který připravoval pochopení pro 
brannou výchovu pořádáním dnů brannosti, pořádáním kursu pro brance a kursu branné 
přípravy, dnes po vydání zákona o branné výchově se nemůže spokojit tím, co dosud na tomto 
poli vykonal, nemůže se spokojit vydáním zákona a přenechat práci jiným: teď právě'nastala 
nejdůležitější doba pro jeho účast v branné výchově... protože je к tomu přede všemi jinými 
povolán jako středisko, v němž jsou sdruženi instruktoři a vychovatelé pro tento obor státní 
nezbytnosti nejpovolanější...“60

Napriek tejto kritike a výzve do vlastných radov bol to práve Zväz čs. dôstojníctva, ktorý 
vydaním príručky pre kurz inštruktorov branného výcviku v druhej polovici roka 1937, sa výz
namne pričinil o ďalšie praktické rozpracovanie zákona o brannej výchove.61 Okrem toho, v rámci 
starostlivosti o brannú výchovu žien, zväz vo svojom nakladateľstve VOK zriadil edíciu Žena 
v míru a ve válce, v ktorej sa podarilo vydať tri zväzky (Žena a brannost, Žena samaritánkou 
a Škola a brannost) a spolu s Vojenským ústavom vedeckým založil edíciu Náš voják v minulosti, 
ktorá bola veľmi vysoko hodnotená vojenskou i civilnou verejnosťou.62 V roku 1937 vyšla zás
luhou Vojenského ústavu vedeckého (VÚV) aj publikácia Duše našeho vojáka a brannost národa. 
Išlo o veľmi aktuálny súbor prednášok známych vojenských publicistov a teoretikov, na čele 
s prednostom Vojenskej kancelárie prezidenta republiky a zároveň aj prezidentom VÚV, div. gen. 
Ing. Silvestrom Bláhom. Túto publikáciu bolo možné využívať nielen vo výchovnej práci 
v armáde, ale aj pri vykonávaní brannej výchovy.63
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ZOZNAM SPOLKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ BRANNÉHO CHARAKTERU, 
DO KTORÝCH MOHLI VSTÚPIŤ VOJENSKÉ OSOBY V ČINNEJ SLUŽBE 

BEZ OSOBITNÉHO POVOLENIA

(TABUĽKA č. 9)

Chronologický výber 1921 - 1938

Názov spolkovej organizácie Vstup povolený výnosom MNO č.j.:

Čs. obec sokolská a všetky spolky pre 
telesnú výchovu a šport:

Zväz robotníckych telocvičných jednôt (RTJ) 
so sídlom v Prahe, Čs. orol,

Zväz junákov skautov a skautiek RČS a i.

špecifikované výnosom 
č.j. 15.684-prez./1. oddeľ 1936

Zväz čs. dôstojníctva,
Vedecký ústav vojenský

č.j. 31.261/21 prez. voj. zo 4. 2.1921

Čs. obec legionárska č.j. 54.015/21 prez. voj. z 13.1.1922
Združenie justičných dôstojníkov v Čs. republike č.j. 34.414/22 prez. voj. z 26. 5. 1922

Jazdecký a dostihový klub pre Slovensko č.j. 35.006/23 prez. voj. z 16. 12. 1923

Čs. obec bývalých námorníkov 
a revolucionárov

č.j. 31.829/24 prez. voj. z 16.12.1924

Moravský aeroklub v Brne čj. 20.916/25 prez. voj. z 8. 5. 1925

Čs. národný zväz strelecký čj. 25.540/25 prez. voj. z 13. 7. 1925

Družina čs. legionárov čj. 46.120/25 prez. voj. z 30. 11. 1925

Nezávislá jednota čs. legionárov v Prahe čj. 14.200/26 prez. voj. z 18. 2.1926

Spolok invalidov čs. légií v Prahe č.j. 20.486/26 prez. voj. z 17. 4. 1926

Masarykova letecká liga čj. 21.769/26 prez. voj. z 13. 4. 1926

Združenie vojenských lekárov z povolania v RČS čj. 32.022/ prez. voj. z 36. 7. 1919

Zväz čs. rotmajstrov čj. 30.116/prez. voj. z 9. 7.1919

Združenie vojenských zverolekárov 
z povolania v RČS č.j. 37.207/prez. voj. z 9. 12. 1924

Organizácia čs. vojenských invalidov čj. 38.628/prez. voj. z 18. 2. 1919

Kruh starodružníkov v Prahe čj. 37.121/prez. voj. z 23. 9. 1926

Združenie bratov bývalého pluku Slobody č. 3 
a ich priateľov v Brne

čj. 41.011/prez. voj. z 21.11.1926

Ústredná jednota čs. legionárov so sídlom v Prahe čj. 41.242/prez. voj. z 14. 1. 1927

Združenie talianskych legionárov v Prahe čj. 11.344-prez./1. oddeľ z 15. 2. 1927

Združenie slovenských legionárov čj. 16.360-prez./1. oddeľ z 3. 5. 1927

Zväz ozbrojených jednôt republiky 
Československej a ozbroj, jednoty čj. 2023-prez./1. oddeľ z 10. 6. 1927

Obec čs. jadranského odboja so sídlom v Prahe čj. 32.261-prez./1. oddeľ 1927 z 31. 1. 1928

Sedliacka jazda v RČS čj. 4064-prez./1. oddeľ zo 7. 11. 1928
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III. kapitola

Vzájomne sa podporujúci spolok bývalého
31. Domobraneckého práporu „Foligno“ 

z Talianska so sídlom v Prahe
č.j. 18.491-prez./1. oddeľ 1929

Zväz príslušníkov bývalých 
čs. domobraneckých práporov 
z Talianska so sídlom v Prahe

č.j. 7.098-prez./1. oddeľ 1930

Kruh srbských legionárov č.j. 9.690 - prez./1. oddeľ 1930

Združenie slovenských dobrovoľníkov 
z rokov 1918 -1919 so sídlom v Bratislave

č.j. 19.540-prez./1. oddeľ 1931

Čs. obec strelecká č.j. 13.745 - prez./1. oddeľ 1932

Združenie legionárskeho dorastu 
so sídlom v Prahe

č.j. 19.631 -prez./1. oddeľ 1933

Kruh čs. legionárov židovského pôvodu 
so sídlom v Prahe

č.j. 26.689 - prez./1. oddeľ 1933

Národné gardy združené 
vo Zväze národných gárd RČS č.j. 33.773 -prez./1. oddeľ 1934

Združenie bratov bývalého II. pluku Stráže 
slobody a ich priateľov v Českých Budejoviciach č.j. 34.150 -prez./1. oddeľ 1934

Dunajská stráž so sídlom v Bratislave 
a jej miestne pobočky

č.j. 15.554 - prez./1. oddeľ 1935

Združenie príslušníkov - dobrovoľníkov
1. čs. pešieho pluku na Slovensku a bývalých 

vojenských účastníkov národného oslobodenia 
so sídlom v Prahe a jeho miestne pobočky

č.j. 16.736 - prez./1. oddeľ 1935

Všetky združenia čs. dobrovoľníkov 1918 - 1919, 
organizované v Čs. obci dobrovoľníkov 

z rokov 1918-1919 so sídlom v Prahe
č.j. 20.493 - prez./1. oddeľ 1936

Združenie bratov plukov Stráže slobody, 
sokolských práporov a stotín (rôt) 1918 -1919

so sídlom v Prahe a jeho pobočky
č.j. 33.363-prez./1. oddeľ 1936

Branný zbor čs. motoristov (BZČM)
so sídlom v Prahe

č.j. 1.195 — prez./1. oddel. 1938

Spracované podľa: Věcný věstník MNO, r. IX., 1926, č. 43, 4. 9.1926, ČI. 450 (spolu s opravami a dodatkami do roku 
1928); Služební kniha čs. branné moci, Prir. 66. MNO 1934 (spolu s opravami a dodatkami do roku 1938).

5. Dramatický rok 1938

Vojenské orgány brannej výchovy, ktoré boli ustanovené osobitným výnosom MNO (čj. 
24.067/dôv. hl.št. odd.br.vých 1937), začali naplno pracovať od 1. januára 1938. Na zborových 
veliteľstvách vznikla osobitná zložka brannej výchovy na čele so zborovým dôstojníkom brannej 
výchovy a v rámci oblastnej pôsobnosti niekoľkých okresných úradov sa zriadili okrskové 
veliteľstvá brannej výchovy, vedené okrskovými dôstojníkmi brannej výchovy. Tieto orgány zas
trešoval a riadil Vojenský inšpektorát brannej výchovy (VIBV), ktorý bol zriadený pri MNO.64 Na
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spoločnej porade kompetentní zástupcovia MNO a HŠ 29. marca 1938 rozhodli, že v roku 1938 sa 
začne s budovaním táborov brannej výchovy, na čo sa vojenskej správe podarilo zabezpečiť 
v ministerskom rozpočte aj požadované Finančné prostriedky.65

Dňa 14. januára 1938 prednosta 2. spravodajského oddelenia Hlavného štábu, plk. gšt. František 
Hájek, odporučil prednostovi oddelenia brannej výchovy HŠ plk. gšt. Čeňkovi Kudláčkovi, aby sa 
jeho zástupcovia zúčastňovali na výročných schôdzach, resp. valných zhromaždeniach tých bran
ných organizácií, ktoré sa podieľali na organizovaní povinnej brannej výchovy. „...Domnívám se, 
že by mohlo být v zájmu branné výchovy, aby Vaše oddělení se informovalo přímou účastí při těch
to valných hromadách o záležitostech a činnosti těchto korporací... Tímto oficielním obesláním val
ných hromad nejen, že se zvýši snaha vedoucích činitelů při přednášení (zpracování) svých referátů 
po stránce přesnosti i objektivnosti, ale hlavně docílí určitého zvýšení pozornosti o zájem vojen
ských orgánů (branné výchovy) o celkovou činnost ať sportovců výkonných nebo jejích vedoucích 
činitelů - organisátorů...“66

Záujem Oddelenia brannej výchovy HŠ sa však neobmedzil iba na účasť jeho zástupcov na 
výročných schôdzach a valných zhromaždeniach ústredných branných organizácií, ale svoju 
pozornosť zameralo aj na základné ciele ich činnosti, organizáciu, formy a metódy branného 
výcviku, rast členských základní a iné. Tak sa napríklad začiatkom roka 1938 Oddelenie brannej 
výchovy obrátilo na Ústredie Sedliackych jázd v Prahe s dotazníkom, ktorého cieľom bolo zistiť 
jeho organizačnú štruktúru a početný stav činných členov. V odpovedi na dotazník, ktorú Ústredie 
SJ odoslalo Oddeleniu brannej výchovy HŠ v polovici apríla 1938, sa okrem iného uvádzalo, že 
Ústredie SJ „...sdružuje 253 okresních Selských jízd, které tvoří na území celé republiky celkem 
38 krajských sborů...“67 V súhrnnej bilancii SJ bolo ďalej uvedené, že v týchto organizáciách 
aktívne v tom čase pracovalo 31 935 členov, z ktorých bolo 8524 vo veku od 14 do 17 rokov (z toho 
dievčat 1132) a 23 681 nad 17 rokov (žien 2010).68

Ministerstvo národnej obrany 30. mája 1938, pod číslom 109/1938 Zb., vydalo vykonávacie 
nariadenie к zákonu o brannej výchove, ktoré presne špecifikovalo jej obsah, formy a úlohy, kom
petencie orgánov čs. vojenskej správy, súčinnosť zväzkov územnej samosprávy pri jej realizácií 
a pod. Vykonávacie nariadenie okrem toho upravovalo, že branný výcvik mimo školu sa bude reali
zovať výhradne v strediskách brannej výchovy (branná výchova naďalej aj v určených branných 
spolkových organizáciách) a ďalej počítalo s tým, že v čo najkratšom čase sa zriadi celoštátna 
štruktúra výborov brannosti (vzostupne okresné a zemské výbory brannosti a ústredný výbor bran
nosti), ktorých hlavnou náplňou činnosti malo byť organizovanie a zapájanie občianskych zložiek 
do brannej výchovy.69 Narastajúce vnútropolitické napätie v republike, a najmä postupné oslabo
vanie jej zahraničnopolitického postavenia, ktoré v nasledujúcich mesiacoch predznamenávalo per
manentnú hrozbu vojenskej agresie zo strany hitlerovského Nemecka, však nakoniec znemožnilo 
dôsledné uplatnenie tohto vykonávacieho nariadenia v praxi.

Už prvé mesiace roka 1938 sa v českej a slovenskej spoločnosti niesli v znamení organizovania 
množstva branných akcií, ktoré mali vyburcovať verejnú mienku, vyvolať odpor a demonštrovať 
odhodlanie čs. občanov brániť svoju vlasť pred prípadnou fašistickou agresiou. Napríklad 
30. marca 1938 sa v aule Univerzity Komenského v Bratislave konala Manifestácia za obranu 
republiky a brannost’ studentstva, ktorú zorganizoval Zväz slovenského Studentstva. Na tomto 
podujatí vystúpil, popri iných rečníkoch, s prednáškou na tému Studentstvo a obrana štátu. doc. Dr. 
Branislav Varsík.70 Za najmasovejšiu brannú akciu roka 1938 možno celkom jednoznačne označiť 
X. Všesokolský zlet. Začal sa III. Rozostavným behom Sokolstva, organizovaným po celej repub
like v dňoch 26. - 28. októbra 193771, ďalej pokračoval zimnými zletovými hrami v Tatranskej 
Lomnici 5. - 12. februára 1938 a vyvrcholil 2. až 6. júla 1938 v Prahe na Strahove, kde sa v jed
notlivých vystúpeniach predstavilo viac ako 200 000 cvičencov.72 Okrem príslušníkov čs. armády, 
ústredných branných organizácií a iných spolkových korporácií, vystúpili na ňom aj malodohodoví 
spojenci, rumunskí a juhoslovanskí vojaci.73

Počas leta 1938 pokračovali v republike aktivity ústredných branných organizácií ačs. vojenskej 
správy, zamerané na brannú výchovu obyvateľstva a mládeže. Možno uviesť letný tábor brannosti

68



III. kapitola

vedený vo vojenskom duchu, ktorý zorganizovalo v priebehu júla a augusta 1938 pri ramene 
Dunaja neďaleko Šamorína Ústredie Dunajskej stráže74, alebo kurz veliteľov stredísk brannej 
výchovy (okolo 300 dôstojníkov v zálohe), ktorý sa uskutočnil od 1. do 14. augusta 1938 vo 
Výcvikovom tábore brannej výchovy pri Vigľaši neďaleko Zvolena.75

Posledná významná udalosť v živote ústredných branných organizácií v prvej republike sa usku
točnila niekoľko týždňov pred tragickým mníchovským diktátom veľmocí. Dňa 17. augusta 1938 
sa v Prahe na spoločnej porade so zástupcom vojenskej správy stretli predstavitelia štyroch najvýz
namnejších branných organizácií pestujúcich brannú výchovu a výcvik. Za vojenskú správu sa na 
nej zúčastnil prednosta Oddelenia brannej výchovy Hlavného štábu plk. gšt. Čeněk Kudláček a za 
jednotlivé branné organizácie starosta Čs. národného zväzu streleckého arm. gen. v. v. Josef Šnej- 
dárek (od roku 1937), starosta Čs. obce streleckej a senátor NZ za národnosocialistickú stranu 
Antonín Šolc, generál Zväzu národných gárd pplk. pech. Karel Kříž a zástupca Akademickej légie 
Dr. Červený. Cieľom porady bolo zlúčenie týchto branných organizácií do jednotnej organizácie 
Zväzu národných streleckých gárd, na čom sa ich predstavitelia predbežne dohodli už 8. augusta 
1938 na porade spoločného výboru. Za veliteľa Zväzu národných streleckých gárd bol zvolený arm. 
gen. v. v. Josef Šnejdárek, jeho prvým zástupcom sa stal pplk. pech. Karel Kříž a sekretárom škpt. 
pech. Josef Mautner, ktorý mal zároveň plniť úlohu styčného dôstojníka medzi týmto zväzom 
a MNO.76 Udalosti septembra 1938 však napokon viedli k tomu, že jedinou akciou nového zväzu 
bola výzva k dobrovoľníkom v čase septembrovej všeobecnej mobilizácie čs. brannej moci (25. - 
29. septembra 1938). Zväz národných streleckých gárd sa v nej obrátil na všetkých dobrovoľníkov, 
na ktorých sa nevzťahovala vojenská povinnosť, aby sa prihlásili do služieb občianskej obrany 
v národných streleckých gardách a tiež na ženy, aby sa prihlásili do dobrovoľnej a bezplatnej 
pomoci v tomto zväze.77 Táto výzva našla pozitívny ohlas v českej spoločnosti, avšak už nie v takej 
miere v spoločnosti slovenskej.
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MNO - Hlavný štáb, 5. školské a výcvikové oddelenie 1919-1939, kr. č. 198, 1937, sign. 59 2/3-6.)

74 Podrobnejšie SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kŕ č. 211, Mat. 
40/12.

75 VHA Trnava, f. ZVV Bratislava 1919-1939, kr. č. 176, 1938, sign. 85 2/1-6.
76 VHA Praha, f. MNO-Hlavný štáb, Oddelenie brannej výchovy 1937-1939, kr. č. 343, 1938, sign. 

68 3/8-2.
77 Důstojnické listy, 22. 9. 1938.
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IV. KAPITOLA: BRANNÉ ORGANIZÁCIE 
V DRUHEJ REPUBLIKE 
(OKTÓBER 1938 - MAREC 1939)

Jeseň 1938 znamenala začiatok konca dvadsaťročnej existencie medzivojnového Českoslovens
ka. Po odstúpení českého pohraničia hitlerovskému Nemecku a beckovskému Poľsku v októbri 1938 
a južného Slovenska hortyovskému Maďarsku v novembri 1938, vznikla situácia, ktorá priniesla 
prvú radikálnu zmenu aj v organizačnej štruktúre všetkých branných organizácií s celoštátnou 
pôsobnosťou. S odstúpeným územím prišli o veľkú časť svojich členských základní a majetok. 
Najviac postihnutou telovýchovnou brannou organizáciou bola Čs. obec sokolská, ktorá zo 43 sokol
ských žúp v Čechách, na Morave a Sliezsku po okupácii českého pohraničia stratila 26 žúp s 370 
jednotami a 79 pobočkami s celkovým počtom 103 808 členov.1 Zväz čs. dôstojníctva na území 
odtrhnutom od Československa prišiel o 65 pobočiek a ich počet sa tak znížil na 189.2 Rovnako boli 
postihnuté aj ďalšie vojenské stavovské, telovýchovné a polovojenské branné organizácie - Čs. obec 
legionárska, Zväz čs. rotmajstrov, Čs. orol, Zväz národných streleckých gárd a iné.

Zahraničnopolitický izolované Česko-Slovensko (tzv. druhá republika) sa v nasledujúcich 
mesiacoch dostávalo pod čoraz výraznejší vplyv nacistického Nemecka. Vo vnútornej politike stáli 
pred najvyššími politickými predstaviteľmi pomníchovskej republiky a celou spoločnosťou 
neľahké úlohy, akými napríklad bolo riešenie zložitých hospodárskych problémov, hľadanie opti
málnej proporcionality medzi centrálnou správou v Prahe a autonómnymi správami na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi (od 22. novembra 1938 Karpatskej Ukrajiny) a v neposlednom rade odolá
vanie. či naopak podrobovanie sa narastajúcemu tlaku fašizujúcich a separatistických síl, ktoré sa 
etablovali hlavne vo východnej polovici okliešteného štátu.

V čs. brannej moci, demoralizovanej kapitulačným rozkazom arm. gen. Jana Syrového zo 
6. októbra 19383, pokračovala jej demobilizácia rozdelená do štyroch etáp a v tlači sa čoraz častej
šie objavovali útoky voči komunistom, Židom, stúpencom či blízkym spolupracovníkom bývalého 
prezidenta Dr. Edvarda Beneša a i. Okrem toho medzi dvoma štátotvornými národmi, Čechmi 
a Slovákmi, stále častejšie vystupovali do popredia obojstranné prejavy nedôvery, na čom mali 
hlavný podiel predstavitelia radikálneho krídla Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany (ďalej aj 
HSĽS), ktorí už v októbri 1938 v rozhovoroch s nacistickými predstaviteľmi forsírovali myšlienku 
vytvorenia samostatného Slovenského štátu v blízkej budúcnosti.

1. Etablovanie Hlinkovej gardy a likvidácia ústredných 
branných organizácií na Slovensku

Po vyhlásení autonómie Slovenska 6. októbra 1938 v Žiline, si svoje mocensko-politické 
postavenie na Slovensku upevnila HSĽS, pod vedením Msgr. Dr. Jozefa Tisa. Žilinská dohoda 
slovenských politických strán a následne prijatý ústavný zákon o autonómií Slovenskej krajiny 
19. novembra 1938 v Národnom zhromaždení v Prahe (publikovaný v Zbierke z. a n. 22. novem
bra), znamenali realizáciu zásad obsiahnutých v Pittsburskej dohode. Na druhej strane však aj 
začiatok budovania autoritatívneho režimu, čo sa prejavovalo v odbúravaní demokratických práv 
a slobôd. Tento proces sa postupne dotýkal nielen existencie politických strán, ale aj spolkov bran
ného charakteru.

Už v júni 1938 radikálne krídlo v HSĽS, zoskupené okolo Alexandra Macha, založilo ilegálnu 
polovojenskú organizáciu Hlinkovú gardu (ďalej aj HG), ktorá nielen ideovo a programovo, ale
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čiastočne aj personálne nadviazala na činnosť militantne profašistickej Rodobrany z 20. rokov. 
Ciele novej gardy formuloval Alexander Mach v deň obecných volieb v Československu 12. júna 
1938: „...1. gardy usporiadateľov, na starosti ktorých budú zhromaždenia, kultúrne akcie a pod., 
2. gardy obrancov, ktoré by vystupovali len pri väčších manifestáciách a len pod zástavou strany, 
ako stráž poriadku. Boli by súčasne strážou našej zástavy a boli by strážou nášho vodcovstva 
a všetkého, čo je národu sväté...“4 Prvá dôslednejšie organizovaná jednotka HG vznikla 2. augusta 
1938 v Trnave.5 „...Jej iniciátorom bol mladý akademik Jozef Závarský (neskoršie redaktor 
Slovenskej pravdy). On načrtol aj prvé stanovy, v ktorý ch určuje, že cieľom HG bude „Síriť idey 
Hlinkové v Sidorovej interpretácii...“6 S výnimkou Alexandra Macha bol však postoj popredných 
predstaviteľov HSĽS k existencii HG až do jesene 1938 rezervovaný. Vyznačoval sa nepriamou 
podporou novej polovojenskej zložky strany, „...s opatrným prihliadaním štvavému extrémizmu 
gardistických akcií... Takmer 74-ročný predseda strany Msgr. Andrej Hlinka, nemal už na situáciu 
reálny vplyv. Zomrel 16. augusta 1938...“7

Organizovanie Hlinkovej gardy legalizovala Tisová slovenská autonómna vláda v októbri 1938. 
V rámci totalizácie slovenského verejného a spoločenského života, tzv. „zjednodušovania politic
kých pomerov“, vydala autonómna vláda Slovenskej krajiny nariadenia č. 15 z 28. októbra a č. 70 
z 5. decembra 1938. ktorými sa s okamžitou účinnosťou rozpustili všetky občianske polovojenské 
a telovýchovné branné organizácie (Národné gardy RČS, Zväz stráže slobody. Strelecké jednoty, 
Sedliacku jazdu, Dunajskú stráž, ozbrojené formácie Sokola, RTJ, Čs. orla a ďalšie) „...účinkujúce 
na území Slovenskej krajiny.“8 Osud ústredných branných organizácií s celoštátnou pôsobnosťou 
sa tak vo východnej polovici pomníchovského Česko-Slovenska definitívne spečatil.9 Všetok ich 
majetok prepadol v prospech Hlinkovej gardy, ktorá sa zároveň podľa týchto nariadení stala jedi
nou „legitímnou“ brannou organizáciou na území celého Slovenska.

Ústavnými zmenami v Česko-Slovensku sa v novembri 1938 v zásade neporušilo unitaristické 
usporiadanie čs. brannej moci a rezort národnej obrany naďalej patril výlučne pod právomoc 
ústrednej čs. vlády v Prahe. Tieto zmeny však upevnili pozíciu HG na Slovensku a vytvorili priestor 
na zdokonalenie jej organizačnej štruktúry. Ďalšie budovanie tejto paramilitámej organizácie sa tak 
mohlo realizovať ruka v ruke s vymedzovaním jej miesta, úlohy a vplyvu na politický i verejný 
život Slovenska. Zvýšená pozornosť sa pritom venovala ideovej a brannej stránke výchovy gardis
tov. „...V Hlinkovej garde mala vládnuť vojenská disciplína a jej členom mohol byť len príslušník 
slovenského národa, ktorý sa dobrovoľne podrobil presne stanoveným organizačným a ideovým 
pravidlám.“10

Začiatkom decembra 1938 slovenská autonómna vláda schválila stanovy HG a za jej hlavného 
doživotného veliteľa vymenovala Karola Sidora. Ten 15. decembra 1938 vydal Organizačný rozkaz 
č. 5. v ktorom sa uvádzalo že, „...Hlinková garda je jednoliatym celkom, sledujúcim jednu 
myšlienku, jednu ideu, jednu úlohu a jeden cieľ pod vedením jedného veliteľa. Touto myšlienkou, 
úlohou a cieľom je: povznesenie slovenského národa mravne-nábožensky, hospodársky, sociálne 
a nadovšetko branné v jednom pojme štátnosti.“11 Na základe tohto rozkazu sa Sidorovym zástup
com stal šéf úradu propagandy Alexander Mach a politickým náčelníkom Karol Murgaš. Veliteľom 
Hlinkovej mládeže bol menovaný minister školstva autonómnej vlády Matúš Čemák a na čele 
Akademickej HG stál Jozef Kirschbaum. Veliteľom Rodobrany, ktorá bola obnovená 13. decembra 
1938 ako osobitná zložka Hlavného veliteľstva HG, sa stal prof. Vojtech Tuka, ktorému pripadla aj 
funkcia čestného predsedu HG.12

Predstavitelia radikálneho ľudáckeho krídla, Tuka, Mach. Murgaš a ďalší, si tak ešte viac 
upevnili nadobudnuté významné pozície v HG a toto „spoľahlivé stranícke vojsko organizované 
podľa vzoru Sturmabteilung“ (SA - úderných oddielov Hitlerovej NSDAP), postupne pretvárali na 
výbojnú a netolerantnú polovojenskú organizáciu. Do praxe sa snažili presadzovať diskriminačné 
opatrenia najmä voči Židom13, Čechom, Maďarom, tzv. Čechoslovákom, komunistom a i. 
(hospodárske, národné, politické, rasové). Nacionálna a náboženská výnimočnosť sa stali urču
júcim hľadiskom pre členstvo v HG. Medzi gardistami sa čoraz častejšie objavovala tendencia 
neskrývane podnecovať a vykonávať represívne zákroky' proti odporcom nového režimu na
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Slovensku. Tie sa vystupňovali na prelome rokov 1938-1939, čo vzbudzovalo najmä na českej 
strane a v najvyšších armádnych kruhoch oprávnené znepokojenie. Napokon pochopiteľnú českú 
averziu voči HG ešte prehĺbil okázalý celoslovenský nástup MG v Bratislave 18. januára 1939, 
ktorý sa uskutočnil pri príležitosti otvorenia prvého zasadania Slovenského snemu. Tento nástup 
gardistov mal prítomnému predsedovi ministerskej rady (oficiálny názov pre ústrednú čs. vládu) 
Rudolfovi Beranovi a ministrovi národnej obrany, armádnemu generálovi Janovi Syrovému, 
očividne demonštrovať skutočnú „silu“ Slovenska. Hlavný veliteľ HG Karol Sidor. pohybujúci sa 
od 1. decembra 1938 z titulu svojej funkcie podpredsedu Beranovej čs. vlády aj v Prahe, musel 
v tomto ohľade odpovedať na mnohé oprávnené výčitky českých kolegov.

2. Aktivity Hlinkovej gardy v brannej výchove 
pod egidou orgánov čs. vojenskej správy

Pretože rozpustenie HG zo slovenskej strany neprichádzalo do úvahy, kompromisom sa mal stať 
jej postupný prechod pod dohľad čs. brannej moci. Myšlienku zapojiť armádu do aktivity HG, 
s ktorou prišiel už začiatkom novembra 1938 na Sidorov podnet styčný dôstojník pri vláde 
Slovenskej krajiny pplk. gšt Ferdinand Čatloš, si postupne osvojovalo aj pražské MNO.14 Rovnako 
reprezentanti umierneného krídla v HSĽS na čele s Jozefom Tisom, začali v posledných týždňoch 
roka 1938 prejavovať zvýšený záujem o čs. dôstojníkov - Slovákov, ktorých by mohla čs. vojen
ská správa poskytnúť HG, ako inštruktorov brannej výchovy a vojenského výcviku. V tejto súvis
losti slovenská autonómna vláda 26. novembra 1938 požiadala MNO, aby plk. pech. v. v. 
Alexander Čunderlík a ďalší slovenskí dôstojníci v. v. (resp. v zálohe) boli reaktivovaní a pridelení 
ako poradcovia na HV HG v Bratislave.15 Ministerstvo národnej obrany tejto požiadavke nakoniec 
vyhovelo a už v polovici decembra 1938 začali na HV HG pracovať dvaja reaktivovaní dôstojníci 
slovenskej národnosti. Náčelníkom vojenského štábu HG sa stal plk. Čunderlík a jeho zástupcom 
plk. Anton Pulanich. Okrem toho 1. organizačné a osobné oddelenie Hlavného štábu HG viedol 
aktívny čs. dôstojník - škpt. Jozef Martin Kristín a III. výcvikové oddelenie škpt. Martin Strapák.16

Za účelom prerokovania spomínanej otázky, a to organizovania brannej výchovy v HG, prišiel 
4. decembra 1938 do Bratislavy na rokovania s kompetentnými predstaviteľmi slovenskej 
autonómnej vlády, prednosta Oddelenia brannej výchovy HŠ plk. gšt. Čeněk Kudláček. Jeho 
poslaním bolo zároveň inštruovať 40 aktívnych čs. dôstojníkov — Slovákov, ktorí mali byť na zák
lade dohody medzi Karolom Sidorom a ministrom národnej obrany arm. gen. Janom Syrovým, 
určení pre HG ako inštruktori brannej výchovy.17 Títo dôstojníci sa 5. a 6. decembra 1938 hlásili 
u styčného dôstojníka čs. vojenskej správy pri vláde Slovenskej krajiny pplk. gšt. F. Čatloša a do 
konca decembra 1938 boli pridelení na H V HG a všetky jej oblastné veliteľstvá.18

Týchto 40 aktívnych slovenských dôstojníkov čs. armády si zároveň plnilo aj poslanie zástupcov 
čs. vojenskej správy pri HG. Naďalej však služobne podliehali MNO, ktoré v súlade s vládnym 
nariadením trvalo na tom, že dôstojníci v činnej službe nesmú byt členmi HG a nesmú nosiť na 
vojenskej rovnošate jej insignie. Ich kompetencie boli vymedzené do šiestich okruhov: 1.) - na 
veliteľstvách HG zastupovali po všetkých stránkach záujmy vojenskej správy; 2.)-boli poradným 
orgánom veliteľa HG v úlohách uložených vojenskou správou; 3.) - pôsobili ako styční dôstojníci 
medzi vojenskou správou a veliteľstvom HG, resp. opačne; 4.) - mali právo zúčastňovať sa 
všetkých porád a zasadaní orgánov veliteľstva HG; 5.) - pokiaľ sa to dotýkalo záujmov vojenskej 
správy, mali právo dohľadu, resp. kontroly nad materiálnym a finančným hospodárením HG; 6.) - 
boli odborným poradcom vo veciach organizačných a taktiež riadili technický výcvik jednotiek 
HG.19 V dôvernom prípise Krajinského vojenského veliteľstva v Bratislave, adresovanom 
Vojenskej kabinetnej kancelárii pri Slovenskej autonómnej vláde 13. januára 1939, sa k otázke čs. 
dôstojníkov pridelených k HG doslova píše: „...Vojenská správa, jako dohlédací orgán nad všemi 
výkony důstojníků armády, musí dbáti toho, aby také důstojnici, přidělení dočasně k HG, kteří jsou
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aktivními důstojníky armády a nepřestávají tudíž podléhat vojenským předpisům a vojenským 
zákonným ustanovením, nepřišli na svém nynějším exponovaném postavení mimoděk s těmito 
ustanoveními do rozpom. Na druhé straně záleží však vojenské správě velmi na tom, aby tito důs
tojníci pracovali v plné shodě s představiteli HG. Je proto třeba a v zájmu věci, aby vojenská sprá
va znala zavčas ta přání velitelství HG, která by na tyto důstojníky byla činiteli HG kladena a mohla 
к nim zaujmouti své stanovisko, aby tak přání velitelství HG oproti těmto důstojníkům mohla mít 
ráz nařizovací, když za přísl. věci bude stát též opora vojenské správy - armády... Má-li v HG být 
branná výchova úspěšnou a v souladu se zájmy armády, je nutné, aby к programu branného výcviku 
v HG mohla včas zaujmout své stanovisko voj. správa, která chce branným snahám HG vyjit vše
stranně vstříc.‘‘20

Dňa 30. januára 1939 bola na všetkých českých vysokých školách zavedená povinná branná 
výchova, ktorů však už 7. februára 1939 MNO v súvislosti s pripravovanou novelizáciou zákona 
obrannej výchove č. 184/1937 Zb. z. a n. prerušilo.21 Novelizáciou sa malo zveriť vykonávanie 
brannej výchovy na Slovensku výhradne Hlinkovej garde. Vojenské ústredie v Prahe sa pritom 
spoliehalo na to, že prostredníctvom dôstojníkov - inštruktorov pri HG, síce slovenskej národnosti, 
ale na čs. vojenských školách vychovávaných v duchu čechoslovakizmu, bude môcť kontrolovať 
a ovplyvňovať aktivitu gardistov. Podľa predstáv MNO a v súlade s požiadavkami čs. vojenskej 
správy sa už v druhej polovici januára 1939 rátalo s perspektívnym začlenením HG do jednotnej 
organizačnej štruktúry, podriadenej veliteľstvám zborov (V. - VII.). Hlinková garda sa takto mala 
stať nielen realizátorom brannej výchovy na území Slovenskej krajiny, ale mala byť aj k dispozícii 
ako platná branná zložka v prípade vyhlásenia mobilizácie. Svedčí o tom napríklad dôverný prípis 
brig. gen. Jindřicha Bejla, prideleného na Zemské vojenské veliteľstvo v Bratislave, ktorý zaslal 
20. januára 1939 na 4. etapné oddelenie Hlavného štábu. Okrem iného sa v ňom uvádzalo: „...Pokud 
jde o organizaci branné výchovy na Slovensku je třeba, aby pronikl u hlav. velitelství HG názor, že 
má-li HG. splnit své poslání nejen ve věcech branné výchovy občanstva, ale být též platnou a účel
nou složkou brannosti Slovenska v případě mobilizace, pak že je nutné, aby HG zúčastnila se ochot
ně a ráda spolupráce na přípravách obrany státu na území Slovenska podle požadavků vojenské

ČS. DÔSTOJNÍCI - SLOVÁCI PRIDELENÍ NA HLAVNÉ VELITEĽSTVO HLINKOVEJ GARDY 
AKO INŠTRUKTORI BRANNEJ VÝCHOVY V DECEMBR11938

(TABUĽKA č. 10)

рог. č. hodnosť meno a priezvisko kmeňové teleso pridelený na HV HG

1. mjr. pech. Pavel Kuna p. pl. 37 HV HG Bratislava
2. mjr. del. Jozef Turanec del. pl. 110 HV HG Bratislava
3. škpt. pech. Jozef M. Kristín vel. VII. zboru HV HG Bratislava
4. škpt. pech. Rudolf Noskovič p. pl. 41 HV HG Bratislava
5. škpt. pech. Rudolf Štukovský p. pl. 12 HV HG Bratislava
6. škpt. pech. Alojz Králik p. pl. 28 HV HG Bratislava
7. škpt. del. Štefan Majerčík deľ pl. 54 HV HG Bratislava
8. škpt. jázd. Štefan Bella drag. pl. 10 HV HG Bratislava
9. npor. pech. Jozef Fickuliak p. pl. 25 HV HG Bratislava

10. npor. pech. Ján Urminský p. pl. 46 HV HG Bratislava
11. npor. pech. Ján Fratrič p. pl. 25 HV HG Bratislava
12. npor. jázd. Štefan Šimko drag. pl. 10 HV HG Bratislava
13. por. pech. v. d. sl. Jozef Repko p. pl. 32 HV HG Bratislava
14. por. del. v d. sl. Boris Horváth deľ pl. 110 HV HG Bratislava
15. ppor. pech. v d. sl. Eugen Surovčík p. pl. 17 HV HG Bratislava
16. ppor. pech. v d. sl. Ján Juhász cykl. práp. 5 HV HG Bratislava
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ČS. DÔSTOJNÍCI - SLOVÁCI PRIDELENÍ K OBLASTNÝM VELITEĽSTVÁM HLINKOVEJ GARDY 
AKO INŠTRUKTORI BRANNEJ VÝCHOVY V DECEMBR11938

(TABUĽKA č. 11)

por. č. hodnosť meno a priezvisko kmeňové teleso pridelený k OV HG

17. mjr. pech. Ján Imro p. pl. 26 OV Bratislava
18. škpt. pech. Martin Palkovič cykľ práp. 3 OV Malacky
19. škpt. pech. Karol Hrabec hran. práp. 9 OV Spišská N. Ves
20. škpt. pech. Štefan Schwartz hran. práp. 9 OV Prievidza
21. škpt. pech. Rudolf Singhofer p. pľ 12 OV Ban. Štiavnica
22. škpt. pech. Oto Klement p. pľ 26 OV Turč. Sv. Martin
23. škpt. pech. Vojtech Klement p. pľ 25 OV Bratislava
24. škpt. pech. Jozef Gembala p. pľ 32 OV Pov. Bystrica
25. škpt. pech. Ondrej Zverin p. pľ 12 OV Michalovce
26. škpt. pech. Mikuláš Markus PV B. Bystrica OV Banská Bystrica
27. škpt. pech. Rudolf Tesárek p. pľ 41 OV Žilina
28. škpt. deľ Emil Perko deľ pľ 202 OV Kežmarok
29. škpt. jázd. Štefan Hrubiško PÚV 1 OV Trenčín
30. kpt. pech. Ján Šmigovský p. pľ 41 OV Ružomberok
31. kpt. pech. Emil Kolener p. pľ 42 OV Trnava
32. kpt. pech. Ernest Spišiak cykľ práp. 1 OV Nitra
33. kpt. jázd. Tibor J. Dualský PÚV 1 OV Piešťany
34. npor. pech. Anton Ciprich p. pľ 13 OV Zlaté Moravce
35. npor. pech. Emil Botka p. pľ 25 OV Tisovec
36. npor. pech. Michal Kolpak p. pľ 22 OV Prešov
37. npor. pech. Štefan Magyar p. pľ 6 OV Zvolen
38. npor. pech. Štefan Humay p. pľ 28 OV Vranov
39. npor. pech. Viktor Haverlík p. pľ 28 OV Námestovo
40. por. pech. v d. sl. Ján Heer hor. p. pľ 1 OV Humenné

Vysvetlivky: p. pl. - peši pluk; deľ pl. - delostrelecký pluk; veľ - veliteľstvo; drag, pľ - dragúnsky pluk; cykľ práp. - cyklis
tický prápor; v d. sľ - v ďalšej službe; hrán. práp. - hraničiarsky prápor; PV - posádkové veliteľstvo; PÚV - pluk útočnej 
vozby; hor. p. pľ - horský peši pluk.

Spracované podľa: VHA Praha, f. MNO - Hlavný štáb, Oddelenie brannej výchovy 1937-1939, kr. č. 340,1938, sign. 46 
2/6-3, Príloha č. 1-3.

správy... Proto nemůže HG ve věcech brannosti postupovat odděleně, ale musí v zájmu Slovenska 
pracovat v souladu se zájmy vojenské správy a zaručit též, že požadavky, které na HG. bude vojen
ská správa klást ve věcech obrany státu na Slovensku, že tyto požadavky také 100 % splní...“22 

Svoje ciele však sledovali i viacerí slovenskí politickí reprezentanti, ktorým rozhodnutie urobiť 
z jednotiek HG jediné centrum brannej výchovy mládeže na Slovensku taktiež vyhovovalo. Pravda 
s odlišnou pohnútkou - a to pokusom využiť vojenské velenie HG na vytvorenie základov budúcej 
slovenskej armády. Uznesenie Tisovej slovenskej autonómnej vlády zo 14. februára 1939 na to jed
noznačne poukazuje. Ako krajný termín vydania smerníc o slovenskej armáde určilo 1. máj 1939. 
V tomto uznesení sa „...nástojčivo požadovalo, aby MNO vydalo nariadenie o vydávaní rozkazov 
v slovenčine, o používaní slovenského jazyka v administratíve a v útvaroch s prevahou slovenského 
mužstva, ako úradného jazyka vo všetkých veliteľstvách vyšších jednotiek, aj ako veliacej reči 
v slovenských útvaroch, vrátane zrušenia pozdravu „Na zdar!“ na Slovensku...“23 Slovenská vláda 
vo svojich požiadavkách zašla až tak ďaleko, že žiadala povoliť členstvo v HG poddôstojníkom
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v ďalšej činnej službe, aktívnym dôstojníkom i rotmajstrom slovenskej národnosti a 27. februára 
1939 sa dokonca vyslovila za vytvorenie slovenských vojenských jednotiek len pod ľudáckym 
velením.24

3. Pôsobenie ústredných branných organizácií v českých krajinách a 
činnosť Oddelenia brannej výchovy HŠ v druhej republike

Napriek tomu, že v západnej polovici oklieštenej republiky bol postupne na sklonku roku 1938 
nastoľovaný režim autoritatívnej demokracie, ktorý vyžadoval veľké zmeny v politickom, verej
nom a spoločenskom živote, centrálne branné organizácie si ešte dočasne zachovali svoju existen
ciu a naďalej pokračovali v predchádzajúcich intenciách programu svojho pôsobenia. Napríklad 
predstavitelia Zväzu čs. dôstojníctva pod vedením Dr. Ivana Markoviča sa snažili pokračovať 
v brannej výchove v tom duchu, že žiadali dôstojníkov vo výslužbě, ktorí slúžili u protilietadlových 
útvarov, aby sa hlásili ako inštruktori brannej výchovy mládeže v Civilnej protileteckej obrane.25

V snahe uplatniť čo najlepšie postavenie legionárov v druhej republike, „...k přirozenému 
soustředění a spolupráci všech zdravých a národních sil bez rozdílu stavu, povoláni, náboženského 
vyznáni nebo politické příslušnosti...“, sa 16. novembra 1938 zástupcovia všetkých jedenástich 
dovtedy existujúcich legionárskych organizácii na spoločnej schôdzi dohodli založiť jednotnú 
legionársku organizáciu. V záujme tohto cieľa prijali uznesenie vytvoriť prípravný výbor, ktorý mal 
vypracovať programové zásady novej všelegionárskej organizácie. Za predsedu tohto výboru bol 
zvolený brigádny generál Matěj Němec. Zároveň boli zriadené aj štyri pracovné komisie, ktoré 
začali svoju činnosť 21. novembra 193 8.26 Takouto cestou unifikácie, čiže zlučovania, sa v českých 
krajinách postupne vydali aj ďalšie ústredné branné organizácie, ktorých spájala nielen podobná 
členská základňa, ale predovšetkým programové zameranie a charakter činnosti. Napríklad pred
stavitelia telovýchovných organizácii - Čs. obce sokolskej. Zväzu RTJ, Čs. orla a Zväzu junákov 
skautov RČS, ktoré po strate pohraničných oblastí a ich rozpustení vo východnej polovici repub
liky prišli o veľkú časť svojho členstva a majetku, sa spoločne rozhodli vytvoriť jednotnú telový
chovnú organizáciu.27 Ako ďalší z takýchto príkladov môžeme uviesť valné zhromaždenie Zväzu 
čs. záložníkov a bývalých vojakov 8. januára 1939 v Prahe, na ktorom vstúpili do tohto zväzu štyri 
dovtedajšie obdobné organizácie.28

Začiatkom roka 1939 prebiehala činnosť ústredných občianskych polovojenských, vojenských sta
vovských a telovýchovných branných organizácii v západnej polovici okliešteného Česko-Slovenska 
v súlade so zákonnými podmienkami zamerania svojej činnosti a požiadavkami čs. vojenskej správy. 
V rámci praktického uplatnenia brannej výchovy zorganizoval Zväz čs. dôstojníctva 5. februára 1939 
v Novom Meste na Morave VI. celoštátne lyžiarske hliadkové preteky' brannosti29 a v tom istom 
mesiaci usporiadala Čs. obec sokolská v Tyršovom dome v Prahe školu brannej výchovy pre sokol
ských vzdelávateľov. °

V aktivitách na úseku brannej výchovy nepoľavovali ani najvyššie orgány čs. brannej moci a to 
aj napriek tomu. že v najvyšších politických kruhoch druhej republiky sa ozývali hlasy spochyb
ňujúce význam povinnej brannej výchovy obyvateľstva. V januári 1939 sa Oddelenie brannej 
výchovy HŠ, na čele s prednostom plk. gšt. Čeňkom Kudláčkom, rozhodlo vykonať úpravy v dov
tedajšom prídele zbraní pre potreby organizovania brannej výchovy. Počítalo s pridelením 10 kusov 
pušiek na každé z 3000 stredísk brannej výchovy a taktiež s výmenou a doplnením pušiek pre Zväz 
národných streleckých gárd a to pre každého člena, ktorých bolo v tom čase okolo 22 000. 
Predpokladalo sa však, že v dohľadnom čase ich počet vzrastie na 100 000. Z tohto dôvodu sa
4. januára 1939 obrátilo na 2. zbrojno-materiálne oddelenie II. delostreleckého a zbrojného odboru 
MNO, od ktorého požadovalo prideliť na tento účel Oddeleniu brannej výchovy 130 000 kusov 
pušiek Mannlicher vz. 95. ’1 Nakoniec však v súvislosti s uvedeným prerušením povinnej brannej 
výchovy 7. februára 1939 sa tento zámer Oddelenia brannej výchovy nepodarilo zrealizovať.
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Naopak, o deň neskôr bolo vykonávanie brannej výchovy dočasne pozastavené aj v strediskách 
brannej výchovy. K tomuto pozastaveniu vydalo Oddelenie brannej výchovy 8. februára 1939 naria
denie adresované všetkým okrskovým veliteľstvám brannej výchovy, v ktorom sa uvádzalo, že 
„...zákon o branné výchově a prováděcí nařízení k němu bude nutno přizpůsobit změněným 
poměrům. Branná výchova bude řešena na základě nových předpokladů (sloučení tělovýchovných 
organizaci). Přerušte proto dočasně vhodným způsobem brannou výchovu ve střediscích. Je velmi 
důležité, aby se toto přerušení činnosti neodrazilo nepříznivě v náladě cvičitelů a cvičenců...“32 Ďalej 
nariadenie obsahovalo aj inštrukciu pre okrskových dôstojníkov brannej výchovy, aby všetky 
prípravy na neskoršie pokračovanie brannej výchovy vykonávali naďalej, a tam kde to pomery dovo
lia sa venovali ďalšiemu výberu a inštruovaniu cvičiteľov, hlavne však na brannú prípravu mravnú, 
náučnú a telesnú. Na prechodnú dobu sa mali cvičitelia dobre uplatniť v niektorej z branných orga
nizácii, pričom ako príklad sa v nariadení uvádzal Zväz národných streleckých gárd. Junák a pod.33

Následne Oddelenie brannej výchovy 10. februára 1939 povolalo (na základe výnosu MNO č.j. 
1224/dôv.br.vých.l938) do päťtýždňového kurzu brannej výchovy 60 dôstojníkov v hodnosti štáb
neho kapitána až podplukovníka. Z nich bolo 47 dôstojníkov pechoty, 5 dôstojníkov jazdectva 
a 12 dôstojníkov delostrelectva. Okrem toho boli do tohto kurzu zaradení ako hospitanti aj traja 
zboroví dôstojníci brannej výchovy (1., II. а VI. zboru) - pplk. gšt. Alois Pokorný, pplk. gšt. 
Theodor Lang a pplk. gšt Antonín Adamec. Kurz sa začal 15. februára 1939 na Vysokej škole 
válečnej v Prahe a od 15. do 22. marca 1939 mal pokračovať v Lutíně na Morave. Po ukončení 
tohto kurzu sa predpokladalo, že títo dôstojníci budú od 1. apríla 1939 pridelení na okrskové 
veliteľstvá brannej výchovy.34

4. Rozpustenie branných organizácií v Protektoráte Čechy a Morava

Dňa 10. marca 1939 ministerská rada republiky Česko-Slovenskej prijala uznesenie, že vláda 
zásadne trvá na zlúčení telovýchovných organizácií. K vyriešeniu tejto otázky mali ministerstvá 
národnej obrany, školstva, sociálnej správy a verejných prác spoločne pripraviť návrh zásadných 
smerníc.-35 Bola to však posledná aktivita najvyšších orgánov čs. politickej a vojenskej správy, 
vzťahujúca sa na pôsobenie branných organizácií. Nasledujúci vývoj udalostí doma i za hranicami 
oklieštenej republiky, ktorý vyústil 14. marca 1939 do vyhlásenia Slovenského štátu a následne, 
o deň neskôr, do okupácie českých krajín nemeckou armádou, znamenal definitívnu bodku za exis
tenciou pomníchovského Česko-Slovenska.

Po zriadení Protektorátu Čechy a Morava výnosom vodcu a ríšskeho kancelára Adolfa Hitlera zo 
16. marca 193936, bolo organizovanie povinnej brannej výchovy obyvateľstva postupne zastavené 
a spolkové organizácie branného charakteru v západnej polovici bývalého čs. štátu speli k úplné
mu zániku. Otázka zjednocovania telovýchovných organizácii sa však prejednávala aj v protek
toráte, keď výbor Národního souručenství37 zriadil komisiu, zloženú zo zástupcov Sokola, RTJ, 
Orla a Junáka, ktorá mala zintenzívniť spôsob vzájomnej spolupráce a v konečnej fáze koordino
vať zjednocovací proces.38

V júni 1939 bol Zväz čs. dôstojníctva pretvorený na Podporný zväz dôstojníkov bývalej čs. 
armády, ktorého úlohou bolo iba riešenie sociálnych otázok členov a zameranie na spoločenskú, 
kultúrnu, športovú, rekreačnú a liečebnú činnosť.39 Rovnako aj ostatné branné organizácie 
sústredili svoje poslanie obdobným smerom a v medziach, ktoré povolili protektorátne úrady.40 
Vedenie Podporného zväzu dôstojníkov bývalej čs. armády prevzali bývalí členovia pražskej 
pobočky Zväzu čs. dôstojníctva, pod vedením gen. šéfa justičnej služby JUDr. Adolfa Zeleného, 
ktorý pred rozpadom republiky zastával post prezidenta Najvyššieho vojenského súdu. Pokiaľ ešte 
v roku 1937 vykazoval Zväz čs. dôstojníctva 238 pobočiek s 30 866 členmi41, počet pobočiek 
Podporného zväzu dôstojníkov bývalej čs. armády klesol oproti svojmu predchodcovi v lete 1939 
na 127 a počet členov na 14 500.42
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Činnosť občianskych polovojenských, vojenských stavovských a telovýchovných branných 
organizácií vo sfére brannej výchovy obyvateľstva a predvojenskej prípravy mládeže v Protektoráte 
Čechy a Morava definitívne zanikla vydaním nariadenia protektorátnej vlády č. 105 z 31. marca 
1939. ktoré zrušilo platnosť zákona č. 184 o brannej výchove z 1. júla 1937 a jeho vykonávacie 
predpisy.43 Napokon všetky branné organizácie, ktoré sa nepripojili ku kolaborantskému fašistic
kému hnutiu, boli na základe nariadení ríšskeho protektora rozpustené.44 Väčšina ich vedúcich 
predstaviteľov a tisíce radových členov sa však aktívne zapojilo, či už do čs. zahraničného odboja, 
alebo domáceho ilegálneho protifašistického hnutia odporu. Mnohí z nich, ako napríklad bývalý 
starosta Čs. obce sokolskej Dr. Stanislav Bukovský, predseda Čs. obce legionárskej Dr. Josef 
Patejdl, alebo predseda Zväzu čs. dôstojníctva a podpredseda Čs. obce legionárskej Dr. Ivan 
Markovič, za to zaplatili daň najvyššiu - svojimi životmi 45
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22 Podrobnejšie Přípravy pro úkoly etap. služby za války v součinnosti se složkami branné výchovy 

na Slovensku. (VHA Praha, f. MNO - Hlavný štáb, 4. etapné oddelenie 1919-1939, kr. č. 385, 
1939, sign. 32 3/1-3.)

23 HRONSKÝ, M. - KRIVÁ, A. - ČAPLOVIČ, M.: Vojenské dejiny Slovenska, IV. zv., c. d., s. 240.
24 TOMÁŠEK, D.: Deník druhé republiky, c. d., s. 200.
25 Důstojnické listy, 24. 11. 1938.
26 Podpredsedami tohto prípravného výboru boli zvolení Josef David (tajomník Čs. obce 

legionárskej) a Vojtěch Holeček (za Nezávislú jednotu čs. legionárov), konateľmi sa stali Jiří Ryba 
(aktivista Kruhu francúzskych legionárov), František Šišma a J. Sadílek. (Porovnaj tamže, 28. 11. 
1938; Pozri tiež článok Legionáři se sjednotili. Národní osvobození, 17. 11. 1938.)

V snahe urýchliť zlučovanie legionárskych organizácií boli napríklad Záujmové skupiny vojen
ských a četníckych gážistov pri Čs. obci legionárskej likvidované do 31. decembra 1938. Ich 
ústredie v Prahe, pod vedením predsedu brig. gen. Františka Lanča a konateľa pplk. dopi. 
Wítčzoslava Weinsteina, vykonalo riadnu likvidáciu dňom 10. marca 1939. (VHA Praha, f. MNO 
- Prezídium 1927-1939, kr. č. 13 028, 1939, sign. 68 2/7.)

27 Činovníci Čs. obce sokolskej, vedení starostom Dr. Stanislavom Bukovským, však mali predstavu, 
že práve sokolstvo bude mať po zlúčení telovýchovných organizácií najvýznamnejšie postavenie 
a jej sokolským jednotám bude výhradne zverené organizovanie brannej telovýchovy v českých kra
jinách. O týchto tendenciách ČOS svedčí napríklad článok Dr. Františka Bláhu Sokolská spolupráce 
s armádou z februára 1939, v ktorom o. i. napísal, že „...výchova sokolská všestranná a obecná dala 
pro všechny i nepředvídané situace našim lidem hodnoty, které ve výchově branné v dnešním slova 
smyslu jsou nezbytné a nepostradatelné. Loňský slet, závody, doba mobilizace a pohotovosti sokol
ských jednot a lidí, mládeže i dospělých ukázaly všude v celku i podrobnostech, že práce a výcho
va sokolská se osvědčila, že armáda, národ a stát může a musí s ní počítat, že může na ni stavět 
i v budoucnu, že nezklame. V této vzájemné důvěře chceme a musíme jít ruku v ruce, všichni, kteří 
s vírou jdeme do budoucích časů. Z těchto předpokladů a poznání vycházejíc, Sokolstvo může jedi
né prohlásit ochotu a pohotovost vychovat celý národ, připravit ho a vést po cestě, která dnes nám 
jedině zbývá: vydržet a pokračovat.“ Publikovanie článku v takomto znení však Oddelenie brannej 
výchovy HŠ 27. februára 1939 nedoporučilo uverejniť v dennej tlači s odôvodnením, že by spôso
bil problémy pri zjednocovaní telovýchovných spolkových organizácií. (Podrobnejšie pozri tamže, 
f. MNO - Hlavný štáb, Oddelenie brannej výchovy 1937-1939, kr. č. 406, 1939, sign. 24 6/9.)
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28 TOMÁŠEK, D.: Deník druhé republiky, c. d„ s. 142-143.
29 Podrobnejšie Důstojnické listy, 12. 1. 1939 a 26. 1. 1939.
30 POKORNÁ, A: Branné organizace, c. d„ s. 86.
31 VHA Praha, f. MNO - Hlavný štáb, 4. etapné oddelenie 1919-1939, кг. č. 390, 1939, sign. 89 8/1.
32 Tamže, sign. 85 1/1-3. Pozri tamže, f. MNO-Hlavný štáb. 5. školské a výcvikové oddelenie 1919- 

1939. kr. č. 401, 1939. sign. 86 2/1-2.
33 Tamže.
34 Podrobnejšie tamže, f. MNO - Hlavný štáb, 4. etapné oddelenie 1919-1939, kr. č. 386, 1939, sign. 

32 3/7.
35 Tamže. f. MNO - Prezídium 1927-1939, kr. č. 13 028, 1939, sign. 68 3/2.

Pri príležitosti 89. výročia narodenia prvého prezidenta republiky T. G. Masaryka sa krátko pred 
rozpadom Česko-Slovenska, 7. marca 1939, uskutočnila najväčšia protifašistická demonštrácia 
v druhej republike, napoly vynútená vôľou ľudu. Pri jeho hrobe na cintoríne v Lánoch sa zišli 
tisícky občanov, vrátane delegácií legionárov a telovýchovných branných organizácii. (TOMÁ
ŠEK, D.: Deník druhé republiky, c. d., s. 210.)

36 Článok 7 tohto výnosu sa dotýkal likvidácie čs. brannej moci, ktorá sa skončila v decembri 1939 
likvidáciou MNO.

„...Článek 7.
(1) Říše poskytuje protektorátu vojenskou ochranu.
(2) Vykonávajíc tuto ochranu, udržuje Říše v protektorátu posádky a vojenská zařízeni.
(3) Pro udrženi vnitřní bezpečnosti a pořádku může protektorát zřiditi vlastni sbory. Organised, 

početní sílu a výzbroj určí říšská vláda...“ (Sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy 
a Morava, ročník 1939, částka 28, č. 75, s. 376.)

Pozri tiež Vládni nařízení ze dne 21. prosince 1939 o rozpuštění bývalé česko-slovenské bran
né moci. (Tamže, částka 111, č, 317, s. 933-934.)

37 Národní souručenstvi bolo jedinou legálnou politickou organizáciou v Protektoráte Čechy a Morava. 
Ustanovené bolo 21. marca 1939, ako masová platforma politickej linie protektorátnej vlády.

38 MUCHA, V.: Dějiny dělnické tělovýchovy, c. d., s. 227. Porovnaj článok Konečně jasno v časopise 
Tělocvičný ruch, 1.10. 1939.

39 Pozri Zprávy Podpůrného svazu bývalých českých důstojníků, 1939, č. 1, s. 1.
40 POKORNÁ, A: Branné organizace, c. d.. s. 86.
41 SČD vybízí к spolupráci. Praha 1938, s. 4.
42 VHA Praha, Zbierka Domáci odboj 1939-1945 (1965), kr. č. 55, sign. 1/6.
43 Sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava, ročník 1939, částka 37, č. 105, s. 482.
44 Napríklad Zväz národných streleckých gárd bol rozpustený nariadením ríšskeho protektora 

Konstantina von Neuratha č. 996/39 zo dňa 17. augusta 1939. (Tamže, f. MNO - Prezídium 1927- 
1939, kr. č. 13 028, sign. 68 3/5.)

45 Stanislav Bukovský sa v čase nacistickej okupácie českých krajín zúčastnil domáceho sokolského 
protifašistického odboja. V októbri 1941 bol uväznený a deportovaný do Osvienčimu, kde 
8. októbra 1942 zahynul. Josef Patejdl po okupácii v marci 1939 organizoval legionársky odboj. 
Krátko na to bol však zatknutý' a väznený v koncentračných táboroch Oranienburg a Dachau, kde 
7. októbra 1940 zahynul. Slovenský sociálnodemokratický politik Ivan Markovič odišiel v marci 
1939 s rodinou do Prahy, kde nadviazal kontakty s ilegálnym Politickým ústredím. V septembri 
1939 ho zatklo gestapo, väznený bol na Pankráci, v Dachau a od roku 1940 v Buchenwalde, kde 
16. februára 1944 zahynul. (Porovnaj KOLÁŘ. F. a kol: Politická elita meziválečného Českosloven
ska, c. d., s. 29, 156-157, 189.)

„...Na tři tisíce šest set legionářů zaplatilo životy aktivní odpor k nepříteli, tisíce jich trpělo v žalářích 
a koncentračních táborech. Jména Dr. Patejdla, Dr. Markoviče, Dr. Kudely, Antonína Pešia, Eduarda 
Nopa, Dr. Viktora Svobody, pluk. Svitáka, prof. Nypla, Josefa Prokeše, Jaroslava Davida a set dalších 
činovníků Čs. obce legionářské mluví za ty, kteří nezradili a svou krví platili boj za naši svobodu...“ 
(Památník IV. manifestačního sjezdu Československé obce legionářské. Sestavil redakční kruh: Josef 
Svatoš, Ladislav Sýkora. Vladimír Třeštík. Praha, Čs. obec legionářská 1948, s. 22.)
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V. KAPITOLA: RODOBRANA NA SLOVENSKU 
V ROKOCH 1923 - 1929

K prenikaniu talianskych fašistických idei do slovenského politického a verejného života, 
prispôsobených miestnym pomerom, došlo v novembri 1922 najprv z obnovenej Slovenskej 
národnej strany. Stalo sa tak onedlho potom, ako stranu opustili odporcovia slovenskej 
autonómie Milan Ivanka a Viliam Paulíny.1 V oslabenej strane, vedenej JUDr. Emilom Stodolom 
(v novembri 1922 však z funkcie predsedu abdikoval), sa tak omnoho ľahšie presadilo radikálne 
nacionalistické krídlo na čele s jej vtedajším ústredným tajomníkom Milošom Kolesárom, 
právnikom a redaktorom časopisu Slovenská národná jednota JUDr. Ľudovítom Bazovským 
a hlavným redaktorom týždenníka Národnie noviny Júliusom Turanom. Z tohto krídla vyšla faši- 
zoidne orientovaná organizácia Slovenskí národní fašisti a spolok Jednota slovenských junákov 
(ďalej aj JSJ), tzv. Junobrana.2 Organizáciu Slovenských národných fašistov založili 19. novem
bra 1922 v Lučenci a hneď v prvých dňoch svojej existencie rozšírila svoju pôsobnosť do 
Bratislavy, Košíc, Ružomberka, Trenčína, Turčianskeho Svätého Martina a Zvolena.3 
Organizácia však mala veľmi krátke trvanie a svoju činnosť ukončila oveľa skôr, než stihla 
razantnejšie osloviť slovenskú verejnosť.

Podobný osud nakoniec stihol aj Jednotu slovenských junákov, ktorej prípravný výbor vznikol 
už v prvej dekáde novembra 1922 v Turčianskom Sv. Martine.4 Tento spolok sa mal orientovať na 
boj proti predpokladanému odnárodňovaniu slovenského obyvateľstva, za jeho jazykovú čistotu 
a vytýčil si cieľ „...povznesenie národných a mravných síl, sebavedomia a vzdelanosti, zachová
vanie kresťanského rázu, šíriť v národe myšlienku jednoty a povedomie o povinnostiach a vernosti 
oproti národu a štátu.“5 Prvá miestna pobočka JSJ bola založená 10. decembra 1922 vo Vrútkach6 
a ako vyplýva z dobovej tlače a archívnych dokumentov, išlo o jedinú pobočku, ktorej existencia 
bola zaznamenaná.7 Nepolitický program Jednoty slovenských junákov a jej vedenie zvolené len 
z riadnych členov SNS vzbudil nedôveru u vládnych strán, a keď agilný Miloš Kolesár zo SNS 
vystúpil, bol jej osud definitívne spečatený. Jedna z policajných správ z roku 1923 o JSJ hovorí, 
že „...nezmohla sa na viacej, než na prijatie stanov a od tých čias v činnosti alespoň verejnej 
nepokračuje.“8

Vznik prvých fašizoidne orientovaných organizácií na Slovensku jednoznačne privítala 
Slovenská Ľudová strana. Napríklad 31. decembra 1922 v jej tlačovom orgáne Slovák, bol pub
likovaný článok pod názvom Slovenskí fašisti a politické strany, v ktorom sa okrem iného píše: 
„...Naše stanovisko k fašistom slovenským je jasné: Sme s nimi ak sú z národa, s národom a pre 
národ slovenský...“9 Napokon očakávanie, ktoré do týchto fašizoidných organizácií vkladalo 
formujúce sa radikálne krídlo s niektorými profašistickými črtami vnútri SĽS, zlyhalo. Súviselo 
to najmä s tým, že obe organizácie, aj keď od začiatku autonomistické, boli evanjelické, sloven
ské a slovanské, otvorené všetkým čs. štátnym občanom bez rozdielu sociálneho postavenia, 
náboženského (okrem židov) a politického presvedčenia (okrem členov KSČ).

Hlavná príčina skorého zániku týchto fašizoidných organizácii spočívala vo vzájomných roz
poroch jej vedúcich predstaviteľov, v neujasnenom programe a tiež v tom, že mali len malú pod
poru členskej základne materskej Slovenskej národnej strany. Môžeme len predpokladať, že 
tento radikálny prúd, ktorý vyšiel zo SNS, by dosiahol omnoho väčšie úspechy, ak by bol 
cieľavedomejšie vedený a mal vlastný, hlbšie prepracovaný politický program. Navyše, vo 
vedení obidvoch organizácií neboli dostatočne agilné osobnosti. Ich význam sa nakoniec 
potvrdil v činnosti polovojenského krídla Slovenskej ľudovej strany - Rodobrany, ktorej vznik 
bol úzko spätý aj s nezanedbateľnou skupinou politických špičiek tejto strany. Jej založeniu 
však predchádzali viaceré udalosti, ktoré sa výrazne prejavili vo formovaní a ďalšom smerovaní 
politiky SĽS.
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1. Vznik Rodobrany

V júni 1921 boli v slovenskej ľudáckej tlači publikované prvé návrhy SĽS na autonómiu 
Slovenska z pera ThDr. Ferdinanda Jurigu, JUDr. Ľudovíta Labaja a JUDr. Vojtecha Tuku. Tie sa, 
samozrejme, dostali na pretras do čs. parlamentu, kde 20. októbra 1921 prvýkrát oficiálne obhajo
val slovenskú administratívnu autonómiu predseda SĽS Msgr. Andrej Hlinka. Základnými autono
mistickými požiadavkami bolo uznanie slovenského národa, zrušenie Ministerstva s plnou mocou 
pre správu Slovenska a vyriešenie otázky Slovákov na úradníckych a učiteľských postoch. Okrem 
toho v rámci spoločného parlamentného klubu s českými lidovcami pod vedením Msgr. Jana Šrám
ka. ktorí boli jednou z piatich koaličných strán vo vládnom kabinete, sa už od aprílových parla
mentných volieb roku 1920 prejavovali čoraz väčšie rozpory. Tieto okolnosti nakoniec viedli 
k úplnému rozchodu s poslancami SĽS, ktorí 26. novembra 1921 vystúpili zo spoločného Klubu 
lidových poslanců česko-slovenských a vytvorili nový parlamentný Klub slovenských ľudových 
poslancov na čele s Andrejom Hlinkom.10

V praktickej politike SĽS to de facto znamenalo, že oficiálne prešla do opozície. V tejto súvis
losti sa v najvyšších orgánoch ľudovej strany uskutočnili viaceré personálne a organizačné 
zmeny. V roku 1922 sa konateľom správneho výboru SĽS a hlavným redaktorom jej oficiálneho 
tlačového orgánu Slovák stal Dr. Vojtech Tuka, bývalý profesor maďarskej Alžbetínskej univer
zity v Bratislave. Pravdepodobne na jeho podnet prijala SĽS nový rokovací poriadok miestnych, 
okresných a župných organizácií. V § 3 tohto poriadku sa o ľudových zhromaždeniach strany 
hovorilo: „V každom okrese aspoň raz do roka má sa vydržiavať - dľa možnosti - verejné ľudové 
zhromaždenie... Miestna organizácia má sa postarať a organizovať vopred poriadateľov, ktorí 
potom na shromáždění, porade, alebo slávnosti, zábave dbajú o udržanie poriadku...“11 Títo 
usporiadatelia sa však veľmi neosvedčili, pričom priebeh viacerých politických schôdzí a zhro
maždení SĽS narušovala nielen agresivita jej politických odporcov (najmä prívržencov agrárnej 
a sociálno-demokratickej strany), ale predovšetkým nedisciplinovanosť jej vlastných členov 
a sympatizanlov. Začiatkom roka 1923 očakávanie volieb do obecných a župných zastupiteľstiev 
na Slovensku, ešte viac vyburcovalo nálady na verejných zhromaždeniach jednotlivých politic
kých strán.

Dňa 13. januára 1923 zasadal Správny výbor SĽS, ktorý prijal „Úpravu poriadateľov na shro- 
maždeniach, poradách a slávnostiach.“ O sedem dní neskôr, 20. januára 1923, túto Úpravu 
schválil aj klub poslancov a senátorov SĽS v Národnom zhromaždení. Okrem iného sa v nej písa
lo: „...Blíži sa doba veľkých politických pohybov. Politickí proroci prorokujú, že tento rok bude 
rokom volieb... Mnoho príležitostí a možností sa týmto poskytne slovenskému ľudu, aby svoj hlas 
uplatnil, ale tým stupňovanejšou mierou budú sa usilovať i nepriatelia, aby terorom a provokáciou 
naše zhromaždenia rozbíjali a vyjadrenie ľudu znemožnili. Ako pod rúškom „československého 
fašizmu“ nepriatelia sa pripravujú, tak musíme sa aj my chystať na obranu najsvätejších práv slo
body... Takouto „dobrovoľnou políciou“ majú byť naši „poriadatelia“, alebo ako sa niekde sami 
volajú „rodobranci“. Ich úlohou je: dbať o poriadok. To jest: dať dobrý príklad zachovania poriad
ku a týmto príkladom a skutkami pomôcť vládnej svrchovanosti na udržaní verejného poriad
ku...“12 Predseda SĽS Msgr. Andrej Hlinka uvedenú Úpravu podpísal 31. januára 1923 
v Ružomberku a ako z jej ďalšieho textu vyplývalo, rodobranci mali pôvodne vzniknúť oddelene 
od usporiadateľov.1- Avšak narastajúci radikalizmus, hlavne medzi slovenskou vysokoškolskou 
mládežou, chcela časť vedenia SĽS využiť na svoje ciele. Preto netrvalo dlho a usporiadatelia boli 
zlúčení s rodobrancami.

Idea založenia Rodobrany, organizácie od začiatku budovanej výrazne na vodcovskom princípe, 
údajne pochádzala od vtedajšieho študenta právnickej fakulty Bratislavskej univerzity JUC. 
Vojtecha Hudeca, ktorý sa po jej absolvovaní roku 1924 zamestnal v advokátskej kancelárii ľudác
keho politika JUDr. Viktora Ravasza v Leviciach.14 Duchovným tvorcom a vodcom Rodobrany bol 
však nepochybne Dr. Vojtech Tuka. Ako skúsený právnik mal hlavný podiel na vypracovaní jej 
ideového programu, ktorého hlavnými piliermi sa postupne stali: vypätý nacionalizmus (namierený
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protimaďarsky a protičesky), primitívny antiseminizmus, militantná neznášanlivosť (podľa vzoru 
talianskeho fašizmu), ale aj náboženská demagógia.15

Za jeden z motívov na zriadenie Rodobrany považovala SĽS predovšetkým predpokladaný 
záujem širších slovenských ľudových vrstiev o taliansky fašizmus, resp. o slovo fašista, ako 
také. Ďalej si ľudácki politickí predstavitelia všimli, že ich prívrženci na politických zhro
maždeniach strany boli často nedisciplinovaní, dochádzalo k výtržnostiam, čo malo za následok 
ich rozpustenie. Rovnako aj spomínané voľby do obecných a župných zastupiteľstiev na 
Slovensku (16. a 30. septembra 1923) boli dôvodom, aby si strana zriadila zbor odhodlaných, 
presvedčených straníkov - akési úderné oddiely podľa vzoru talianskej fašistickej organizácie 
Squadre ď Azione (Čierne košele). Tie mali pre samotnú Slovenskú ľudovú stranu získavať 
ďalších prívržencov a zároveň zastrašovať jej politických protivníkov. Zakladateľ Rodobrany 
Vojtech Тика k motívom jej vzniku neskôr povedal: „Centralistické strany rozbíjali naše shro- 
maždenia, kdekoľvek sme sa objavili, hádzali sa kamene, bola bitka, tiekla krv. Na spôsob 
zahraničných organizácií žiadali ma niektorí naši mladíci, aby sme i my založili slobodné orga
nizácie. To sa aj stalo a pod názvom Usporiadatelia organizovali sme našich horlivých mužov, 
aby chránili naše shromaždenia, rečníkov, ľud. Z názvu usporiadatelia akosi samo-sebou vyvi
nul sa názov Rodobrana.“16

2. Formovanie rodobraneckého programu podľa fašistického príkladu

Rodobranci na začiatku svojho vlastného organizovania mali veľmi nejasný program. Podľa 
neho mali byť obrancami rodu, slovenskej svojskosti, akousi avantgardou autonomistickej 
myšlienky. Na rozdiel od Jednoty slovenských junákov bola Rodobrana výlučne katolícka a sloven
ská. Silný konfesionálny moment sa výrazne prejavoval na zhromaždeniach Rodobrany, na ktorých 
sa často zúčastňovali aj katolícki duchovní. Rodobrana, ktorej exponenti sa otvorene hlásili 
k ideálom talianskeho fašizmu a obdivovali Mussoliniho fašistický režim, zamerala svoju hlavnú 
činnosť na zastrašovanie politických protivníkov, predovšetkým komunistov. V tomto duchu sa 
v júli 1926 otvorene vyznal kanonik ThDr. Karol Kôrper: „...Rodobrana vznikla preto, lebo sa na 
nás valili červené voje nám nepriateľských robotníckych organizácií... Rodobrana ani v iných štá
toch nefilozofovala, ale sorganizovala robotníctvo do svojich šíkov, postarala sa o prácu a chlieb, 
a takým činom zlikvidovala mor dnešného ľudstva: červený socializmus. Červené zástavy musia 
zmiznúť, keď nastúpia čierne košele!“17 Rovnako ostro vystupovala Rodobrana aj proti priazniv
com strán vládnej koalície (najmä socialistom). Jej vedúci predstavitelia vtedajší politický systém 
parlamentnej demokracie v ČSR nazývali diktatúrou a volali po jeho zvrhnutí, čo odôvodňovali 
tým, že aj na Slovensku vládnu „...socialistické, židovské a legionárske kruhy... My začneme boj 
a kto sa postaví proti toho odstránime, všetko a každého. Nebudeme pozerať na zásluhy, na 
demokraciu, na humanitu, na prezidenta, na záujmy synagóg a slobodomurárskych lóži... ani na 
Hrad ... všetko zmetieme, aby sme mohli pochodovať ... Voláme i spievame heslom hrdinu krásnej 
Itálie (Bennita Mussoliniho). „La terna dei fiori, dei cami, Ritorni qual era, la terna del ármi.“ Zem, 
kvetov, hudby a poézie, Buď zas, akous’ bola, zemou zbraní....“18

O úlohách Rodobrany, hovorila už spomínaná „Úprava poriadateľov na zhromaždeniach, 
poradách a slávnostiach“, ktoré boli zhrnuté do „Desatora prikázaní našich rodobrancov.“19 Tieto 
úlohy nemali však charakter programu, ale skôr išlo o priehľadné a každému zrozumiteľné poučky 
či heslá. Vyplýva však z nich evidentná snaha organizátorov Rodobrany, aby niektoré skutočnosti 
v jej organizácii zostali pred verejnosťou utajené. Veď predovšetkým z bodov 7, 8 a 9 uvedeného 
„Desatora“ - „Zadrž disciplínu“, „Zachovaj mlčanlivosť“ a „Získavaj nových Rodobrancov“ - je 
príznačné, že nešlo len o usporiadateľské orgány chrániace pokojný priebeh verejných zhromaždení 
SĽS, ale že cieľ Rodobrany bude aj iný. Takto obostretá mýtom tajomnosti, výnimočnosti a určitej 
romantiky mala byť príťažlivá hlavne pre mladých ľudí.
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3. Prvá etapa organizačného budovania a činnosti Rodobrany

Ústredná správa SCS dekrétom číslo 236 z 15. marca 1923, ktorý podpísal konateľ správneho 
výboru strany Dr. Vojtech Tuka a jej generálny tajomník Msgr. Pavol Macháček, poverila Vojtecha 
Hudeca organizovaním „rodobraneckých poriadateľských sborov.“20 Dekrét rozoslala všetkým 
miestnym organizáciám SĽS z výzvou, aby Hudeca vo všetkom podporovali a aby tieto zbory, 
v zmysle § 3 rokovaciaho poriadku SĽS, boli zriadené pri každej straníckej skupine. Hudec bol 
však už od začiatku presvedčený, že sa mu vlastnými silami nepodarí sformovať organizáciu 
Rodobrany „...v každej dedinke slovenskej krajiny.“ Preto niekedy pred 15. aprílom 1923 vydal 
obežník s pokynmi, ako majú príslušníci SĽS organizovaniu Rodobrany napomáhať. V obciach, 
kde už vznikli prvé organizácie Rodobrany „...majú jedon - dva rodobranci sa odobrať do sused
ných dedín a tam vybrať šesť - sedem smelých a oddaných ľudákov mládencov. Týmto majú sdeliť 
ich povinnosti, spísať ich mená a menovať najšikovnejšieho za obecného náčelníka.“21 Vďaka 
šikovnej ústnej agitácii, rôznym letákom, obežníkom a článkom v straníckej tlači (Slovák, 
Slovenské ľudové noviny), ale aj cieľavedomejšiemu vedeniu a hlbšie prepracovanému programu, 
sa vodcom tejto polovojenskej organizácie podarilo postupne osloviť predovšetkým Slovákov 
katolíckej konfesie, najmä z jej mladších radov.

Popri Tukoví a Hudecovi k propagátorom a organizátorom Rodobrany patrili takí významní 
predstavitelia Slovenskej ľudovej strany ako prof. Jozef Joštiak, Dr. Viktor Ravasz, Dr. Karol 
Kôrper, Florián Tománek, Michal Samuhel. Neskôr k ním pribudol Ján Farkaš, Karol Danihel. 
Alexander Mach, Martin Sokol, Karol Sidor, Augustín Način, Štefan Onderčo, Dr. Gejza Fric 
a ďalší. Nezanedbateľná bola aj skutočnosť, že sa v nej výrazne angažovali niektorí bývalí sloven
skí dôstojníci c. a k. armády a čs. armády. Najmä však npor. vo výslužbě Anton Snaczký, škpt. v. v. 
Ján Stenzinger a kpt. v. v. Karol Belanský.22

Šíky rodobrancov sa rozrastali a na verejných zhromaždeniach SĽS, cirkevných pobožnostiach, 
procesiách a pútiach chránili rečnícke tribúny. Vykonávali „...čestné stráže, osihoťovali (izolovali) 
podozrivé osoby a ak bolo treba, nezodpovedným existenciám dali poznať aj tvrdosť slovenskej 
ruky a pre urážku národa sa vedeli pobiť aj s četníkmi.“23 Prvú miestnu organizáciu Rodobrany 
založili v priebehu Veľkonočného týždňa roku 1923 v Žarnovici. Títo rodobranci pod vedením 
Vojtecha Hudeca zložili prísahu vo Svätom Beňadiku.24 K prvým verejným vystúpeniam rodobran
cov došlo v máji 1923, keď už boli dobudované niektoré miestne skupiny. Tieto vystúpenia mali 
pokojný charakter a boli spojené s organizovaním ľudových a cirkevných zhromaždení SĽS. 
Z doposiaľ dostupnej dobovej tlače a archívnych dokumentov vyplýva, že jej úplne prvé verejné 
vystúpenie sa uskutočnilo v Bratislave 1. mája 1923. „...Po sv. omši členovia miestnej organizácie 
(SĽS) vo veľkom sprievode - na čele 50 rodobrancov v čiernych košeliach - tiahli cez mesto 
a usporiadali prvýkrát v hlavnom meste Slovenska veľkolepé shromaždenie, na ktorom hovorili 
naši obľúbení rečníci Juriga a Tománek.“25

Dňa 5. júna 1923 vydal Vojtech Hudec obežník č. 3,4,5-1923., v ktorom boli špecifikované 
presné rozkazy, akým spôsobom majú ďalej postupovať rodobraneckí organizátori miestnych 
skupín. „...Bratia Rodobranci ! Pristúpiac k zdokonaleniu nášho hnutia nariaďujem vám nasle
dovné: 1. Udajte mi, kde ste previedli sami organizáciu rodobrancov na vašom okolí jak ste to 
ešte neučinili. V sozname udajte: a) obec a župu, b) deň založenia org. rodobrancov, c) mená 
všetkých, rok narodenia, zamestnanie, d) kto je náčelníkom, e) jaký je život rodobr. u vás. 
2. Sdeľte mená susedňajších obcí a či je v nich založená organizácia rodobr., keď áno, v ktorých 
a v ktorých nie. 3. V susedných obciach založte rodobr. organizáciu a ohľadne nich sdeľte to, čo 
je uvedené v bode 1). 4. Počet rodobr. sa môže povýšiť 2-3 násobne, ale radšej menej dokona
lých, než mnoho nespoľahlivých...“26 Okrem toho sa v tomto obežníku presvedčivo dokumentu
je aj zámer priblížiť organizačnú štruktúru Rodobrany vojenskej organizovanosti. Rodobranci 
v jednej obci (miestnej skupine) sa mali organizovať do rodobraneckého krídla na čele s náčel
níkom, nazývaným „krídlar“. Viacero krídel malo tvoriť rodobraneckú tlupu vedenú predákom 
rodobraneckej tlupy.27
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4. Radikalizácia Rodobrany

S rastom členskej základne sa vystúpenia rodobrancov na verejnosti začali čoraz viac radikali
zovať. Organizácie nadobúdali polovojenský charakter a aj ich poslanie sa neobmedzovalo len na 
ochranu politických predstaviteľov SĽS a zabezpečenie pokojného priebehu straníckych 
a cirkevných zhromaždení. Napríklad na zakladajúcej schôdzi miestnej skupiny rodobrancov 29. 
júna 1923 v Zlatých Moravciach sa hovorilo o tom, že úlohou Rodobrany je „...sledovať činnosť 
ostatných politických strán, ich agitátorov, agitačných ciest, a znemožňovať túto činnosť každým 
spôsobom.“28 Dňa 1. júla 1923, sa v Senici nad Myjavou uskutočnilo veľké ľudové zhromaždenie. 
Jeho organizátorom bola SĽS spolu so Všeodborovým združením slovenských kresťanských 
socialistov. Zhromaždenie bolo spojené s posviackou zástavy uvedeného všeodborového 
združenia. Pri tejto príležitosti došlo k akejsi „mobilizácii práve organizovaných rodobrancov“, 
a skutočne ich do Senice pod velením Vojtecha Hudeca prišlo okolo 180. Po skončení 
zhromaždenia rodobranci, na čele so senickým okresným rodobraneckým predákom Jozefom 
Lukáčom, prisahali pred posvätenou zástavou vernosť slovenskej ľudovej strane a jej vodcom 
sľúbili podporu „pri akcii budovania autonómie Slovenska.“29

V policajných hláseniach sa môžeme dočítať, že 7. júla 1923 zvolal Hudec na tanečnú zábavu do 
Hronských Kľačian približne 30 mladších príslušníkov SĽS. Tam ich vyzýval k spolupráci na 
dosiahnutie slovenskej autonómie. Založil z nich jedno rodobranecké krídlo a okrem iného vyhlá
sil, že sa majú „...pripravovať a cvičiť, aby mohli po dosažení autonómie Slovenska svoju vlasť 
chrániť proti Čechom...“30 Prítomných ďalej nabádal, aby sa po vyhlásení autonómie bez vyzvania 
ihneď odobrali do Levíc, kde mali obsadiť vojenské kasáme, odzbrojiť vojakov a vyhnať Čechov 
zo Slovenska.31 Dňa 29. júla 1923 sa uskutočnilo zhromaždenie SĽS vo Vrábľoch, na ktorom bol 
porušený verejný poriadok tým, že päť rodobrancov zo Zlatých Moraviec fyzicky napadlo tamoj
šieho okresného četníckeho veliteľa.32

Z archívnych dokumentov ďalej vyplýva, že niekoľko rodobraneckých tlúp zastrešovala 
rodobranecká skupina. Celé Slovensko sa v prvej etape činnosti Rodobrany delilo na tri takéto 
skupiny - s centrami v Bratislave, Ružomberku a Košiciach. V júli 1923 prišla na bratislavské 
Policajné riaditeľstvo dôverná správa z Košíc, podľa ktorej sa niektorí vedúci predstavitelia SĽS 
pripravovali vytvoriť z Rodobrany fašistickú organizáciu podľa talianskeho vzoru. Vedenie tejto 
organizácie sa malo premiestniť z Bratislavy do Ružomberka a rodobranecké skupiny sa mali 
reorganizovať na tri oblasti. Západnú oblasť so sídlom v Bratislave mal riadiť Vojtech Hudec, 
strednú oblasť v Banskej Bystrici Michal Samuhel a východnú oblasť v Košiciach prof. Jozef 
Joštiak. V správe sa ďalej uvádzalo, že „...Rodobranci sú určení k prvým službám - menovite 
bezpečnostným - keď dôjde k prehláseniu neodvislosti Slovenska.“33 Podľa dostupných 
archívnych dokumentov malo vedenie SĽS, spolu s rodobrancami, uvedené prehlásenie usku
točniť 8. septembra 1923, ale zrealizovať tento zámer sa napokon nepodarilo. Košická správa 
však nebola jedinou, ktorá policajným úradom avizovala snahy určitých kruhov v SĽS, pre
dovšetkým okolo Dr. Vojtecha Tuku, násilím konštituovať nielen autonómiu Slovenska, ale prí
padne prikročiť aj k opatreniu ďalekosiahlejšieho rozsahu, k vyhláseniu jeho úplnej 
samostatnosti.

Znakom rodobrancov, ktorým sa odlišovali od ostatných členov a sympatizantov SĽS na jej 
verejných vystúpeniach, bola rodobranecká čierna košeľa a klobúk. Košeľa bola šitá ako ruská 
rubaška, na ľavej náprsnej strane bol modrým hodvábom vyšitý dvojramenný kríž, okolo ktorého 
bol tŕňový veniec. Rodobranecký klobúk bol čierny a formou nápadne pripomínal skautský klobúk 
s obojčekom okolo tváre. Na spoločných vystúpeniach nosili rodobranci na košeli biely kovový 
odznak s rovnakým motívom, ako bol na nej vyšitý. Rodobranci niektorých miestnych skupín na 
verejných vystúpeniach používali vojenskú povelovú techniku (napr. rodobranecká organizácia 
v Slepčanoch) a čoraz častejšie boli ozbrojení. Ich obľúbenou zbraňou sa stala drevená tmavohnedá 
valaška s vyrezávaným rodobraneckým symbolom.34 Používali však aj drevené palice, rôzne 
železné predmety a gumené obušky.
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Svedči o tom napríklad zhromaždenie SĽS, ktoré sa konalo 26. augusta 1923 v Holíči.35 
V popoludňajších hodinách sa na Holičskom námestí začali zhromažďovať prívrženci SĽS, ale aj 
iných politických strán, predovšetkým sociálni demokrati. Medzi nimi a rodobrancami došlo ku 
krvavým zrážkam, pri ktorých bolo niekoľko osôb zranených. Podľa oficiálnej správy rodobranci 
boli ozbrojení valaškami, drevenými palicami, gumenými obuškami, drôtenými povrazmi a inými 
železnými predmetmi. Na zhromaždení strany ich bolo okolo 200, prevažne z okolitých obcí 
a dokonca ôsmi z nich prišli na koňoch. V tomto mestečku zložili rodobranci prísahu, pri ktorej 
používali vojenské povely.“36

5. Úradné zastavenie činnosti Rodobrany v roku 1923

Koncom augusta 1923 zaslalo prezídium ministerstva vnútra v Prahe vtedajšiemu ministrovi 
vnútra Janovi Malypetrovi, ktorý sa v tom čase nachádzal v kúpeľoch Sliač, obsiahlu správu o čin
nosti Rodobrany. Je v nej napríklad uvedené, že členmi Rodobrany „...se mohou státi jen příslušnici 
strany, pohlaví mužského, pokud možno tak svobodní. Rodobranci přisahají na autonomii, veřejně 
vystupují označeni černými košilemi o ozbrojeni valaškami, noži atp. Chovají se jako vojenské 
oddíly, provádějí též vojenská cvičení a rovněž velení a organisace je vojenská... Stále stupňující se 
zjevy porušování veřejného klidu, jež vyvrcholily případem holičským ze dne 26. srpna 1923, jsou 
vážným mementem zvláště к blížícím se volbám. Ministerstvo pro Slovensko má odůvodněné 
obavy, že teror a násilí rodobraneckých organised se v blízké budoucnosti bude ještě stupňovati a 
ohrožovati veřejný klid...“37 V tejto súvislosti sa v správe ďalej píše, že aj keď by nebol dôvod, že 
existencia Rodobrany môže ohroziť priebeh septembrových obecných volieb, už dovtedajšie prí
pady trestných činov, ktorých sa jednotlivé rodobranecké organizácie dopustili, boli dostatočné na 
to, aby sa proti Rodobrane úradne zakročilo/8

Činnosť Rodobrany, po holičských udalostiach a obdobných verejných výtržnostiach, bola 
nakoniec na základe výnosu Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska Jozeľa Kállaya 
č. 9720/D-prez. adm. zo dňa 30. augusta 1923 úradne zastavená.39 Úrad ministra odôvodnil svoje 
opatrenie tým, že organizácie rodobrancov svojou činnosťou vážne narušovali verejný pokoj 
a poriadok. Majetok a spisy rodobraneckých organizácií boli uložené do úradnej úschovy a na 
viacerých funkcionárov Rodobrany bolo podané trestné oznámenie.40

Po tomto ministerskom rozhodnutí sa rozprúdila široká vlna obhajoby Rodobrany na stránkach 
tlačového orgánu SĽS -Slováka, predovšetkým z pera redaktora Karola Sidora.41 Taktiež politické 
vedenie SĽS podalo oficiálne protesty a sťažnosti, ktoré adresovalo súdom, policajným orgánom 
a pod. So žalobou proti ministerskému nariadeniu sa 19. septembra 1923 obrátil na Najvyšší 
správny súd Československej republiky v Brne generálny tajomník SĽS Pavol Macháček. Uviedol 
v nej. že „...zastavenie ich účinkovania (rozumej rodobrancov) - a síce bez vypočutia právnych 
zástupcov organizácií SĽS - je urážkou politickej slobody a to tým viac, poneváč to nariadenie sa 
stalo počas volebnej doby... Urážka občianskej slobody je tým väčšia, že jednotlivé bezpečnostné 
úrady..., usporiadaly domovné prehliadky a shabaly súkromný majetok jednotlivých poriadateľov 
a úradne spisy Slovenskej ľudovej strany...“42

Vojtech Tuka sa po rokoch k tejto záležitosti vyjadril takto: „My pokladali sme Rodobranu podľa 
paragrafu štatútu strany za súčiastku Slovenskej ľudovej strany, preto sme neuznali ministerské 
rozpustenie za zákonné, ale videli sme v ňom krivdu.“43 Vzťah medzi politickým vedením SĽS 
a vedením Rodobrany však nebol celkom jednoznačný a bol neraz aj problematický. Predseda 
strany Msgr. Andrej Hlinka síce súhlasil s jej ochrannou funkciou na straníckych zhromaždeniach, 
ale často sa staval k nej nedôverčivo, hoci Karol Sidor nazval Rodobranu „čiernym vojskom“ 
Andreja Hlinku, jemu oddaným a poslušným.“44

V čase úradného zastavenia činnosti Rodobrany, bola táto polovojenská organizácia najviac 
rozšírená v Bratislavskej župe, predovšetkým v Bratislave, kde sídlilo hlavné vedenie Rodobrany
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a jej poprední organizátori, právnici Vojtech Hudec a Ferdinand Čimo a medik Jozef Špank. Podľa 
úradných zistení sa v tejto župe aktívne v Rodobrane angažovalo okolo 1200 mužov. Najviac, 720, 
ich bolo v Senickom okrese. V Košickej župe organizoval Rodobranu tajomník SCS Jozef Joštiak 
a súdny zamestnanec Ladislav Šindlery. V tejto župe bolo okolo 670 rodobrancov, pričom len 
v samotných Košiciach 150. Ďalšie rodobranecké organizácie aktívne vystupovali v župe 
Nitrianskej, kde hlavne zlatomoravecká skupina bola jednou z najagilnejších na Slovensku a tlač 
ľudovej strany to na svojich stránkach patrične zdôrazňovala. Organizátorom rodobrancov tu bol 
Vojtech Kunčer, tajomník SĽS v Zlatých Moravciach. Vo Zvolenskej župe sa najviac angažovala 
novobanská skupina a v Považskej župe zistili skupinu rodobrancov len v Kremnici, vedenú 
obchodníkom Alexom Ritterom. Je zaujímavé, že v župe Podtatranskej a menovite v „Hlinkovom“ 
Ružomberku nebola v roku 1923 zistená existencia žiadnej rodobraneckej skupiny.45

Podľa štatistiky čs. policajných orgánov bolo na sklonku augusta 1923 na Slovensku okolo 3000 
rodobrancov. Tento údaj je však skresľujúci, pretože štatistika sa opierala len o tie rodobranecké 
skupiny, ktorých činnosť na verejnosti bola zaznamenaná. Dá sa predpokladať, že okrem nich bolo 
ďalších 1000 - 2000 nezistených rodobrancov.46 Organizátorom Rodobrany, zásluhou ich vytrva
losti a cieľavedomosti, sa tak v priebehu piatich mesiacov (od apríla do augusta 1923), podarilo 
zorganizovať do 5000 rodobrancov. Táto skutočnosť nesvedčí len o ich šikovnosti, ale aj o púta
vosti rodobraneckej idey a vhodne zvolenom okamihu jej organizovania.

RODOBRANECKÉ SKUPINY NA SLOVENSKU V AUGUSTE 1923, 
KTORÉ BOLI ZISTENÉ ČS. POLICAJNÝMI ORGÁNMI

(TABUĽKA č. 12)

[rozdelenie podľa žúp, na základe zákona č. 126/1920 Zb. z. n. o zriadení župných 
a okresných úradov, ktorý sa vzťahoval len na územie Slovenska 

od 1. januára 1923 do 30. júna 1928]

Župa XV., Bratislavská - šidlo Bratislava

okresná centrála sídlo rodobraneckej skupiny (súčasný názov) - počet členov, veliteľ

Modra Modra - 40, Ján Šebo, Veľké a Malé Šenkvice - Jakub Pall, Častá - 8, Pavel 
Kožuch ml., Dubová — 11, Alexin Šikula, Pezinok - 26, Ambrož Hrachovský,
Vištuk - 8, Pavel Ochaba

Trnava Cifer - 10, Jozef Ambrožík

Malacky Miklhúf (Lakš. Nová Ves) - František Šišulák a Martin Jabloniek, Bílkové 
Humence - Štefan Černý, Burský (Borský) Sv. Jur - 60, Jozef Stvrtecký,
Sekule - 5, Štefan Mačura, Kuklov - 10, František Szomolányi, Moravský Sv.
Ján - Jozef Michalčiny

Bratislava Račišdorf (Rača) - 40, Sv. Jur

Skalica Holíč - 60, Pavel Jaborník a Jozef Holousek, Petrova Ves - 30, Ján Pochybý, 
Letničie - 7, Kúty - 22, Ján Kubica a František Sprušanský

Senica nad Myjavou Senica n./M. - 25, Jozef Lukáč, Sotina - 38, Rovensko - 34, Rohov - 18,
Rybky - 42, Kunov - 5, Smolinské - 60, Sobotište - 29, Častkov - 15, Kovalov 
- 100, Smrdáky -11, Dojč - 50, Štěpánov (Štefanov) - 45, Šaštín - 40, Čáry - 
50, Oreské - 100, Radošovce - 56, Jablonica, Hradiště pod Vrátnom, Cerová - 
Lieskové, Šandorf (Prievaly)
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Župa XVI., Nitrianska - šidlo Nitra

okresná centrála šidlo rodobraneckej skupiny (súčasný názov) - počet členov, veliteľ

Nitra Zbehy - 70
Prievidza Prievidza - Peter Briška
Vráble Vráble - 60, Eduard Hrabovský, Veľká Maňa (Maňa) - 16, Viliam Gajdoš,

Melek - Domin Macák, Rendva (Radava) - Adolf Melišek, Žitavská Nová Ves 
(Nová Ves n ./Ž.) - František Vavro

Zlaté Moravce Zlaté Moravce - Vojtech Kunčer, Nemce (Tekovské Nemce) - 27, Čaradice - 
10, Žikava - 25, Slepčany

Župa XVII., Považská - šidlo Martin

okresná centrála šidlo rodobraneckej skupiny (súčasný názov) - počet členov, veliteľ

Kremnica Kremnica - Alex Ritter

Župa XVIII., Zvolenská - šidlo Zvolen

okresná centrála sídlo rodobraneckej skupiny (súčasný názov) - počet členov, veliteľ

Hronský Sv. Kríž Hronský Svätý Kríž (Žiar nad Hronom), Ľútila, Bartošova Lehôtka
Krupina Nemce (Hontianske Nemce), Sebechleby, Badín, Rykynčice
Nová Baňa Tekovská Breznica - 24, Svätý Beňadik (Hronský Beňadik) - 10, Horné Hámre 

- 12, Žarnovica - 29, Voznica - 13, Hronské Rudno (Rudno n./H.), - 7,
Breznica - 11, Hliník (Hliník n./H.) - 13, Dolná Ždaňa- 13, Dolná Trnávka-6

Levice Rodobranecké skupiny boli zaznamenané v každej obci, kde mala SĽS 
miestne organizácie.

Župa XIX., Podtatranská - sídlo Liptovský Svätý Mikuláš

okresná centrála sídlo rodobraneckej skupiny (súčasný názov) - počet členov, veliteľ

V roku 1923 nebolo zistené jestvovanie nijakej rodobraneckej skupiny.

Župa XX., Košická - šidlo Košice

okresná centrála sídlo rodobraneckej skupiny (súčasný názov) - počet členov, veliteľ

Košice Košice -150, Nižná a Vyšná Myšľa, Ruskov- 15, Bohdanovce, Kalša,
Košická Belá - 30, Maloveska (Malá Vieska), Tepličany, Ťahanovce - 50,
Bologd (Blažíce), Budimír, Kostoľany nad Hornádom, Kahanovce 
(Kochanovce) - 17, Salanč (Slanec), Košické Hámre - 63, Košická Nová
Ves - 20

Poznámka: V Bratislave bolo sídlo hlavného vedenia Rodobrany na čele s dr. Vojtechom Tukom. Jej hlavnými organizátor
mi boli vtedy: Vojtech Hudec, Ferdinand Čimo a Jozef Špank. Po plánovanej reorganizácii Rodobrany v lete 1923 sa jej vede
nie malo premiestniť do Ružomberka a celé územie Slovenska rozdeliť na tri rodobranecké oblasti. Západnú oblasť so šidlom 
v Bratislave mal riadiť Vojtech Hudec, strednú oblasť so šidlom v Banskej Bystrici Michal Samuhel a východnú oblasť so šid
lom v Košiciach prof. Jozef Joštiak. Podfa štatistiky policajných orgánov bolo v čase prvého úradného zastavenia činnosti 
Rodobrany (30. augusta 1923) na Slovensku približne 3000 rodobrancov. Tento údaj však nie je presný, pretože táto štatis
tika sa opierala len o tie skupiny rodobrancov. ktorých činnosť bola na verejnosti zaznamenaná.

Spracované podľa: ŠOBA Košice, Policajné riaditeľstvo v Košiciach 1920-1938, kr. č. 5, Mat. 563 (2).
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6. Znovuoživenie Rodobrany a jej nový program

Úradným zastavením činnosti Rodobrany sa skončila prvá etapa jej oficiálneho jestvovania 
a prišlo obdobie, keď bola v ústraní, .lej bývalí príslušníci sa potom organizovali pod strechou 
katolíckej telovýchovnej organizácie Orol, ale aj v náboženských spolkoch, najmä v Spolku 
svätého Vojtecha. Keďže nebolo možné organizovať Rodobranu ako takú, predsedníctvo SĽS 
v zmysle § 3 svojho rokovacieho poriadku vydalo novú „Úpravu pre poriadateľov na shromažde- 
niach, poradách a slávnostiach“, ktorú predseda strany Andrej Hlinka schválil 31. januára 1924. 
Okrem iného sa v nej písalo, že povinnosť na udržanie poriadku pri zhromaždeniach a iných 
akciách organizovaných SĽS „...musia brať na seba poriadateľské sbory, utvorené pri každej miest
nej organizácii Slovenskej Ľudovej Strany, ktoré nemajú nič dočinenia s niekdajšími takzvanými 
„rodobrancami...“47 Takýmto spôsobom mal byť obídený zákaz činnosti Rodobrany. Svedčí o tom 
napríklad skutočnosť, že už 4. septembra 1923 Klub poslancov a senátorov SĽS poveril trojčlennú 
komisiu, zloženú z Floriána Tománka, Ferdinanda Jurigu a Vojtecha Tuku, aby tieto „poriadateľské 
sbory“ ďalej organizovala.48 Táto komisia 30. decembra 1924 podala predsedníctvu SĽS správu 
o svojej činnosti, v ktorej sa môžeme dočítať, že „...komisia od tej doby až do augusta 1924 
pokračovala vo svojej organizačnej práci. Univerzitní poslucháči a iní horliví mladíci /v počte 8/ 
pochodili a kontrolovali už jestvujúce poriadateľské skupiny... Bratislavská župa 101 obcí, 
Nitrianska župa 82 obcí, Považská župa 120 obcí. Pohronská župa 95 obcí. Dovedna 398 obcí. 
O založení novej miestnej skupiny poriadateľskej bol upovedemený okresný úrad. Okresné úrady 
väčšinou braly to v úradnú známosť, v tých pádoch, kde známosť vzatie okresný úrad odmietol, 
predostrelo sa odvolávanie na župný úrad... Od septembra ďalšia organizácia poriadateľských 
skupín pre nedostatok peňazí a pracovníkov sa dočasne zastavila...“49

Netrvalo však dlho a už na sklonku roka 1924 čs. policajné orgány zaznamenali opätovné organi
zovanie rodobrancov, ktorých v tom čase tajne, popri Vojtechovi Hudecovi, pomáhali organizovať 
redaktori Slováka Karol Sidor a Augustín Način (písal pod pseudonymom Borin).50 Po parlament
ných voľbách v novembri 1925 sa činnosť Rodobrany ešte výraznejšie zaktivizovala a otvorene 
vstúpila na scénu slovenského politického a verejného života. Na slovenskom vidieku to boli pre
dovšetkým vysokoškoláci, ktorí rodobraneckú ideu propagovali medzi mladšími členmi SĽS (od 
roku 1925 premenovanej na HSĽS).51 Práve vďaka nim sa členská základňa Rodobrany začala ešte 
výraznejšie omladzovať. Stále aktívnejšie sa v nej angažoval mladý, vtedy dvadsaťštyri ročný 
Alexander Mach. Už počas svojho pôsobenia na Ústrednom sekretariáte SĽS sa osobne zoznámil 
s vtedajším šéfredaktorom Slováka Vojtechom Tukom, ktorý si ho neskôr vybral za svojho spolupra
covníka pri ďalšom organizovaní tejto paramilitámej organizácie. Bol to práve Alexander Mach, 
ktorý v novoročnom čísle tohto tlačového orgánu HSĽS, 1. januára 1926, uverejnil úvodník pod 
názvom Láska a boj (Novoročné Rodobrancom. Prečo sme a prečo musíme byt).52

Opätovné vystúpenie Rodobrany na verejnosti v druhej polovici 20. rokov bolo charakteristické 
oveľa výraznejším profašistickým podtónom a prepracovanejším programom - v duchu hesla: 
Slovensko - Slovákom. Začiatkom roka 1926 predstavitelia českých fašistických organizácií 
vypracovali plán fašistického prevratu v Československu, ktorý sa mal realizovať počas pražského 
VIII. Všesokolského zletu 4. -6. júla 1926. V priebehu jeho príprav v rodobraneckej propagande 
na prechodný čas ustúpil do úzadia nacionalistický protičeský akcent. Jedným z hlavných 
dôvodov bola skutočnosť, že predstavitelia Rodobrany sa v záujme naplnenia vlastných ideových 
cieľov sústredili na možnosť kooperovať s otvorene fašistickými či pravicovo-radikálnymi orga
nizáciami v českých krajinách. Predovšetkým s Národnou obcou fašistickou a organizáciou 
Moravská Orlica, ktoré mali k rodobraneckej organizácii ideovo veľmi blízko. Dňa 27. júna 1926 
sa Dr. Vojtech Tuka stretol s bývalým ruským legionárom a div. gen. Radolom Gajdom, ktorý 
vtedy zastával jeden z najvyšších postov v čs. armádnom velení. Obaja dospeli k dohode 
o koordinácii akcií medzi českými fašistami a Rodobranou v prípade, že by k fašistickému vystú
peniu napokon došlo. S napätím očakávaný sokolský zlet však prebehol pokojne a dôstojne, bez 
provokácií a rušivých momentov.53
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V júli 1926 začal vychádzať vlastný časopis Rodobrany s identickým názvom. Zodpovedným redak
torom týždenníka Rodobrcma (neskôr mesačníka), ktorý však vychádzal nepravidelne, sa stal učitel 
a spisovateľ Peter Prídavok, no väčšinu redaktorských prác vykonával Alexander Mach, vtedy zod
povedný redaktor mesačníka Roľník. Hneď v prvom čísle uverejnili nový program tejto polovojenskej 
organizácie, ktorý- spolu s Vojtechom Tukom vypracovali Viktor Ravasz a poslanec Dr. Ferdinand 
Juriga. V IV. a V. bode tohto programuje okrem iného uvedené: „...Podstata fašizmu je zachovať národ 
a štát na zdravých a nacionalistických zásadách a náboženskom podklade. Len zdravý nacionalizmus, 
pevná náboženská morálka vie zachovať národ pred rozvratom, štát pred anarchiou... Túto fašistickú 
myšlienku chce na Slovensku uskutočniť Rodobrana. Očistnú prácu treba započať silnou rukou a pev
nou vôľou. V očiste treba postupovať odhodlane a bezohľadne... Násilníctvo netrpieť za žiadnych okol
ností. krivdy ihneď odplatiť, a to verejne.“54 Politickým základom nového programu Rodobrany (VI. 
bod) bolo „...postaviť sa rozhodne proti všetkým nepriateľom štátu. Vidíme, že zavinením dosiaľ vlád
nuceho režimu hrozí štátu úpadok, prípadne zánik. Chceme ratovať a udržať štát Čechov a Slovákov 
ajeho republikánsky charakter. Chceme zachovať osobitosť slovenského národa v rámci tohoto 
spoločného štátu Čechov a Slovákov. Toto je cieľom, podkladom našich snažení...“55 Samotná 
rodobranecká organizácia bola v VIII. bode programu definovaná ako všenárodná. ktorá podľa jeho 
tvorcov mala byť..... sebaobranným a defenzívnym prostriedkom národa...“56

Vedúci rodobraneckí predstavitelia však riešenie politického zriadenia v Československu videli 
vo fašizme, ako politickom smere budúcnosti, ktorý zachránil Taliansko pred záhubou a má poten
ciál zachrániť aj ostatné štáty Európy. „...Taliansky strom štátu už vyschýnal, dnes prináša ovocie 
zdravé: poriadok, pokoj, blahobyt. Dnes na tejto ceste sú všetky štáty. I republika naša.“57 Tieto 
fašizoidné tendencie potvrdil aj Peter Prídavok, keď v článku Fascismus regenerans (pod pseudo
nymom Orion58) tvrdil, že „...U nás je politická situácia dnes máločo utešenejšia, než v Taliansku 
vtedy, keď „Duce“ začal robiť poriadok, i u nás hrozí nebezpečie bolševizmu, a i u nás ozývajú sa 
hlasy po obrodzujúcom fašizme. Vládne, socialistické, legionárske a židovské kruhy sa ho zrejme 
boja, špinia ho, rady by ho udusili v zárodku, ale my, ak bude fašistické hnutie v ČSR hlásať takú 
mravnú obrodu, ako v Taliansku..., budeme ho u nás vítať !“59 V časopise Rodobrana vychádzala 
na pokračovanie Mussoliniho autobiografia C’ est moi (To som ja.), ajeho fašistický' režim kládli 
vodcovia a organizátori Rodobrany za vzor slovenským i českým politikom.

Pomer Rodobrany bol v tomto druhom období jej existencie najvyhranenejší ku komunistom, 
o ktorých sa v bode XII. rodobraneckého programu hovorilo, že chcú slovenský národ „...vrhnúť 
do mora ohňa a krvi, v ktorom je odsúdený na plné zaniknutie. Preto sme proti komunistom ako 
teroristom, ktorým nie je nič sväté...“60 Rodobraneckí agitátori na zhromaždeniach jej členov 
a prívržencov čoraz častejšie vybičovávali svoje vášne aj voči židovskej komunite, ktorú pova
žovali za nepriateľa slovenského národa.

7. Aktivity Rodobrany a jej organizačná štruktúra v rokoch 1926 - 1929

V priebehu rokov 1926 - 1929 nadobudla Rodobrana rozmery' masovej organizácie. Umožnila 
jej to aj tá skutočnosť, že 15. januára 1927 HSĽS vstúpila do deviatej čs. vlády, vedenej Antonínom 
Švehlom.61 Rodobranecká družiny sa postupne vytvárali vo všetkých slovenských mestách a ob
ciach, kde boli pobočky HSĽS. S rastom členskej základne sa prehlbovala aj jej radikalizácia, odva
ha a priebojnosť. Už to vôbec nebola organizácia, ktorú bolo vidieť len na zhromaždeniach HSĽS 
a cirkevných slávnostiach, ale čoraz častejšie vystupovala samostatne. Jej zhromaždenia nadobú
dali organizovaný charakter, so zreteľnými polovojenskými prvkami výcviku. Vykonávali sa vojen
ské pochody, prísahy pri rodobraneckých práporoch (zástavách) - novom to symbole Rodobrany. 
„...Rodobranecká myšlienka sa šíri. Od Skalice po Michalovce bude čoskoro celé Slovensko pod 
čiernym, slovenskou národnou trikolórou, trikolórou lemovaným dvojramenným krížom a tŕňovou 
korunou, ozdobeným práporom Slovenskej Rodobrany. Začína svitať.“62
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Počas jari a leta 1926 môžeme, na základe dobovej tlače a policajných správ, zaznamenať 
viacero masových vystúpení Rodobrany. Napríklad 16. mája 1926 v Šuranoch, ďalej vo Svätom 
(Hronskom) Beňadiku, kde bola 23. mája prvá krajinská porada rodobraneckých delegátov 
a 24. mája prísaha 2000 rodobrancov, koncom mája 1926 zasa prísaha okolo 800 rodobrancov 
v Zlatých Moravciach, na ktorej Alexander Mach vyhlásil Rodobranu za všenárodnú. „...Týmto sa 
stáva slobodnou samostatnou národnou armádou, ktorá je nad všetkými stranami a organizáciami; 
- pánom jej je výlučne Národ Slovenský a nik iný !“63 Vo Zvolene sa 5. júla 1926 uskutočnili 
„rodobranecké manévre“ a 30. júla bolo veľké zhromaždenie približne 800 rodobrancov v Mariatáli 
(Marianke), na ktorom sa ich prísaha po prvýkrát vykonala pred rodobraneckou zástavou. „...Prišlo 
i veľa ľudí, aby videli disciplinované národné vojsko... K sriadeným šíkom najprv prehovoril Šaňo 
Mach, ktorý spomenul krivdy páchané na Slovenskom Národe: Z neprávostí a krívd vyrástla 
Rodobrana a ona pôjde vybojovať prirodzené práva svojho národa. Keď bude treba i päsťou 
a valaškami...“64 V polovici augusta 1926 v Kútoch, pri príležitosti posviacky pomníka padlým 
v 1. sv. vojne, nastúpilo 520 rodobrancov a 22. augusta 1926 sa v Bošáci konala posviacka rodobra- 
neckého práporu. Na tejto slávnosti vystúpil za exekutívu Rodobrany Ján Farkaš.

Začiatkom augusta 1926 sa v Bratislave uskutočnili dôverné porady najvyšších predstaviteľov 
výkonného výboru Rodobrany (tzv. Ústredného direktória) na čele s Vojtechom Tukom.65 
Obsahom týchto porád boli predovšetkým otázky súvisiace s ďalším budovaním organizačnej 
štruktúry Rodobrany. Jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré z týchto porád vzišlo, bolo 
rozdelenie Rodobrany na západnú rodobraneckú skupinu so sídlom v Bratislave a východnú 
rodobraneckú skupinu, ktorej centrom sa stali Košice. Podľa dôverných policajných správ sa 
v tom čase odhadovalo, že západná rodobraneckú skupina pod velením bývalého dôstojníka 
čs. armády Antona Snaczkého66 mala približne 29 000 a východná skupina, ktorú viedol kpt. 
v zálohe Karol Belanský, asi 22 000 členov.67 V skutočnosti však nebola organizovaná 
v Rodobrane ani polovica, a ak zoberieme do úvahy jej všetkých prívržencov, tak vodcovia 
Rodobrany mohli rátať s počtom do 30 000 mužov.

Ďalší dôležitý výsledok z uvedených porád spočíval v tom, že sa Tuka postaral aj o začlene
nie Rodobrany do štruktúr HSĽS, čo 10. septembra 1926 potvrdil klub poslancov a senátorov 
HSĽS a vyhlásil Rodobranu za súčasť strany.68 Jeho účelom bolo v prvom rade poskytnúť 
Rodobrane ochranu pred zásahmi čs. štátnych orgánov, aby nedošlo k podobnému zastaveniu jej 
činnosti, ako sa stalo v prípade nariadenia Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska roku 
1923. Okrem toho sa 27. januára 1927 v Bratislave, v súvislosti s pripravovaným schválením 
zákona o krajinskom zriadení v ČSR, uskutočnil prvý Krajinský zjazd Rodobrany, na ktorom bol 
vypracovaný aj jej rokovací poriadok. V ňom bola zriadená Správna rada Rodobrany, zložená 
z najvýznamnejších reprezentantov HSĽS - senátorov a poslancov Národného zhromaždenia: 
Dr. Jozefa Budaya, Dr. Marka Gažíka, Dr. Jozefa Tisa, Dr. Ferdinanda Jurigu, Dr. Ľudovíta 
Labaja, Jána Hvozdíka, Dr. Viktora Ravasza, Ignáca Grebáča-Orlova, Antona Hancka, 
Ing. Júliusa Klimka a ďalších. Úloha správnej rady Rodobrany spočívala vo vypracovaní jej 
smerníc, v schvaľovaní pracovného poriadku, kontrolnej činnosti, v riešení najvážnejších vec
ných a osobných otázok a podobne. Výkonným orgánom Správnej rady bola Výkonná rada 
Rodobrany, ktorú tvorili: Pavol Macháček, Jozef Sivák, Dr. Gejza Fric, Florián Tománek, Štefan 
Surovjak, Štefan Onderčo, Dr. Róbert Kubiš a Dr. Ján Kovalík. Krajinským správcom Rodobrany 
bol vymenovaný Dr. Vojtech Tuka.69

Bezprostredne po tomto zjazde Krajinská správa Rodobrany zaslala 29. januára 1927 všetkým 
župným, okresným a miestnym rodobraneckým pracovníkom okružný rozkaz, v ktorom sa okrem 
iného píše: „...I. Miestna skupina rodobraneckú má sostaviť soznam /Č./ tých úradníkov a zamest
nancov vôbec, ktorí vo svojom úradnom účinkovaní vystupovali proti Slovákom neprajné, ktorí 
svojim súkromným pohoršlivým životom urážajú dobré mravy a slovenský národný cit. Nech 
dopodrobna udajú príčiny, ktorými je odôvodnené ich odstránenie zo Slovenska. II. Miestna 
skupina rodobraneckú nech sostaví soznam /В./ tých Slovákov, ktorí by sa uchádzali a boli oprav
du schopní zaujať uprázdnené miesta a služby...“70
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V rokoch 1926 - 1929 sa výcvik v Rodobrane už reguloval na vojenských, či prinajmenej 
polovojenských princípoch. Dokonca bol vypracovaný aj „Návrh na pokyny, ako prevádzať pred- 
vojenský výcvik v rámci Rodobrany“, v ktorom boli presne definované: úloha a cieľ Rodobrany. 
organizácia Rodobrany, trestné ustanovenia, praktické pokyny ako založiť a organizovať 
Rodobranu v obci, označenie rodobraneckých jednotiek, vzájomný pomer členov Rodobrany. 
atď.71 Najmenšou rodobranecku jednotkou bol roj, pozostávajúci zo šiestich rodobrancov 
a veliteľa. Tri roje tvorili čatu s veliacim čatárom. Štyri čaty v obci tvorili rotu, vedenú 
„kapitánom". Roje sa označovali arabskými číslicami, čaty rímskymi, roty podľa mena obce, 
v ktorej boli organizované. Krajinskí velitelia obidvoch skupín (západnej a východnej rodobra- 
neckej skupiny) podliehali členom Ústredného direktória Rodobrany. Nižší ľunkcionári boli 
volení a vyšší menovaní. Rovnako hodnosti, až po hodnosť nadporučíka vrátane, volili radoví 
členovia Rodobrany. V služobnom styku si rodobranci tykali a oslovovali sa „brat". Disciplinárne 
podliehali rodobranci právomoci príslušných veliteľov a o ťažších previneniach rozhodovali dis
ciplinárne rady.72 V takejto podobe, niektorými organizačnými úpravami čiastočne pozmenenej, 
existovala Rodobrana oficiálne až do roku 1929.

Na sklonku roka 1927 Krajinský' správca Rodobrany Dr. Vojtech Tuka obnovil vydávanie časopisu 
Rodobrana a na jar 1928 vydal pre členov Rodobrany malú vreckovú príručku pod názvom 
Rodobranecký katechizmus. Vo forme 58 otázok a odpovedi v nej ozrejmoval ciele Rodobrany, 
„práva" a povinnosti jej členov. Táto príručka pozostávala zo šiestich hlavných kapitol: 
„...L Rodobrana; 11. Obrana rodu; III. Duch Rodobrany: IV. Rodobranecké povinnosti; V. Ro- 
dobranecká služba a VI. Pomer Rodobrany k Slov. Ľud. Strane Hlinkovej...“ Prvé vydanie 
Rodobraneckého katechizmu však čs. policajné orgány v tlačiarni Únia v Bratislave skonfiškovali. Ešte 
v tom roku bolo vydané druhé opravené vydanie, v ktorom boli vynechané celé kapitoly IV.-VI.7-’

8. Zánik Rodobrany

V druhom období jestvovania Rodobrany jej organizátori, spolu s predstaviteľmi fašizoid- 
ného krídla v HSĽS. vyvíjali úsilie vytvoriť z nej zbor, ktorý by po dosiahnutí autonómie 
Slovenska tvoril základ jeho brachiálnej moci. Tento zbor mal byť v konečnom dôsledku strane 
k dispozícii aj v prípade, ak by v Československu nastal ozbrojený zápas o moc. To bolo jed
ným z dôvodov, prečo sa existencia Rodobrany nestretla s pochopením čs. vládnej politickej 
reprezentácie. Považovala ju za ozbrojený nástroj ľudákov na presadenie priority ich politic
kého programu - vyhlásenie autonómie Slovenska. Rastúci vplyv Rodobrany na slovenský 
verejný a politický život, osvojovanie si čoraz výraznejších ľašistických črt a vojenskej organi
zovanosti. bol alarmujúcim signálom. Rodobrana však po šiestich rokoch pôsobenia, po 
zatknutí jej hlavného vodcu prof. Vojtecha Tuku 3. januára 1929, prestala oficiálne pôsobiť. 
Nakoniec bol Tuka, spolu s ďalšími rodobraneckými exponentmi Antonom Snaczkým 
a Alexandrom Machom, 29. júla 1929 postavený pred bratislavský krajský súd a 5. októbra 
1929 odsúdený na 15 rokov väzenia a 3 roky straty občianskych práv za vlastizradu a špionáž 
v prospech Maďarska (na základe tj 6 zločin vojenskej zrady, čís. 2, odst. III. a § 2 prípravy 
úkladov o republiku, odst. I. a III. Zákona na ochranu republiky č. 50/1923 Zb. z. a n. 
z 19. marca 1923). Anton Snaczký bol odsúdený na 5 rokov väzenia a tiež na 3 roky straty 
občianskych práv a tretí obžalovaný Alexander Mach bol oslobodený.74 Hlinková slovenská 
ľudová strana, na protest voči výsledku tohto politického procesu a odmietnutiu Tukovej 
amnestie, 8. októbra 1929 odvolala svojich dvoch ministrov z čs. vlády (Msgr. Jozefa Tisa 
a JUDr. Ľudovíta Labaja) a tým oficiálne vystúpila z vládnej koalície.

Rodobrana sa však uchovala v spomienkach viacerých predstaviteľov a stúpencov radikálneho 
krídla HSĽS, ktorí využili rodobraneckú tradíciu (programovo a čiastočne aj personálne) v roku 
1938, pri budovaní novej polovojenskej fašizoidnej organizácie strany - Hlinkovej gardy.75
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Poznámky:

1 Kol. autorov: Politické strany na Slovensku 1860-1989. (Zostavil Ľubomír Lipták.) Bratislava, 
Archa 1992, s. 106.

Pred voľbami do Národného zhromaždenia RČS sa SNS 10. januára 1920 spojila s Národnou 
republikánskou stranou roľníckou na čele s PhDr. Milanom Hodžom a vznikla tak Slovenská 
národná - roľnícka strana. Kvôli názorovým nezhodám sa však už v marci 1921 SNS pod vedením 
Dr. Emila Stodolu osamostatnila. Táto strana združovala evanjelických, národne orientovaných 
politikov. Jej programom bola „...práca za našu národnú ideu, za našu slovenskú pravdu, za našu 
autonómiu vo zmysle Pittsburskej dohody.“

2 Miloš Kolesár a Július Turan začali začiatkom novembra 1922 pracovať aj na vytvorení 
Jánošíkovej Družiny, do ktorej sa mali verbovať nielen dobrovoľníci, ale aj dobrovoľníčky. Táto 
družina mala mať za cieľ „...hájiť integritu Slovenska a Česko-Slovenska vôbec, postaviť hrádze 
maďarskej iredente.“ (Porovnaj Slovenská národná jednota, 17. 11. 1922.)

K skutočnému formovaniu Jánošíkovej družiny napokon nikdy nedošlo.
3 Slovenská národná jednota, 24. 11. 1922.
4 Národnie noviny, 9. 11. 1922.
5 Stanovy spolku Jednoty slovenských junákov. (Tamže, 17. 12. 1922.)
6 Tamže.
7 O charaktere tohto spolku si môžeme utvoriť obraz nielen na základe dobovej tlače, ale aj 

vzhľadom na to, že sa zachoval základný dokumentačný materiál v SNA Bratislava, f. Policajné 
riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 236, Mat. 65/7, s. 799-808.

8 Tamže, s. 809.
9 Slovák, 31. 12. 1922.

10 Bližšie SIDOR, K.: Slovenská politika na pôde pražského snemu (1918-1938). 1. zv. Bratislava 
1943, s. 170-172, 178-180.

11 Štátny oblastný archív (ďalej ŠOBA) Košice, f. Policajné riaditeľstvo v Košiciach 1920-1938, 
kr. č. 5, Mat. 563 (2).

„...Prv v rokoch 1921 a 1922 tvorili poriadateľov na shromaždeniach strany členovia „Orla“ 
a dali sa strhnúť k rôznych excesom, takže úrady mohli pripadne prikročiť k zastaveniu činnosti 
jednotlivých odbočiek „Orla.“ (SNA Bratislava, ť. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920 - 1950, 
kr. č. 236, Mat. 65/7, s . 812.)

12 Tamže, s. 813. Pozri tiež SNA Bratislava, f. Vojtech Tuka a spol. (nespracovaný fond), kr. č. 4, Tk 
15/29/319, s. 785 a kr. č. 9, svedok Vojtech Kuntscher.

13 Tamže.
14 O rodobraneckom organizátorovi Vojtechovi Hudecovi, narodenom 16. augusta 1902 v Piargu, 

dnes Štiavnické Bane (pochádzal z rovnakého rodiska ako Dr. Vojtech Tuka), podrobnejšie tamže, 
f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920- 1950, kr. č. 934, Mat. H/31/28.

15 Porovnaj KAMENEC, I.: Demokratický systém a extrémne politické prúdy na Slovensku, v me
dzivojnovom období. In: Slovensko v politickom systéme Československa. (Zostavil Valerián 
Bystrický). Bratislava, SNR a HÚ SAV 1992, s. 115.

16 Gardista, 30. 1. 1944.
17 Rodobrana, 25. 7. 1926.
18 Tamže, 15. 8. 1926.
19 „...Desatoro prikázaní“ našich „rodobrancov“: I. Buď verný svojmu slovenskému rodu; 2. Drž sa 

svojich kresťanských (v pôvodnom rukopise slovenských) zásad; 3. Priznaj sa verejne k svojmu 
slovenskému a kresťanskému presvedčeniu; 4. Cti a udrž zákonný a verejný poriadok; 5. Bráň sa 
každého pred nezákonným násilím; 6. Buď oddaným svojim spolubratom; 7. Zadrž disciplínu; 
8. Zachovaj mlčanlivosť; 9. Získavaj nových rodobrancov; 10. Cti slobodu iného presvedčenia...“ 
(SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 236, Mat. 65/11, s. 40; 
Tamže, f. Vojtech Tuka a spol. (nespracovaný fond), kr. č. 4, Tk 15/29/319, s. 785 a kr. č. 9, sve
dok Vojtech Kuntscher.)

20 Tamže, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 236, Mat. 65/11, s. 35.
21 ŠOBA Košice, f. Policajné riaditeľstvo v Košiciach 1920-1938, kr. č. 5, Mat. 563 (2.)
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22 Podrobnejšie Тика Vojtech, trest, spisy - podezření proti voj. osobám. (VHA Praha, f. MNO - 
Prezídium 1927-1939, kr. č. 10 243, sign. 21 16/9.) Pozri tiež Archiv Ministerstva vnitra ČR Praha, 
S/2-211-56.

23 Gardista, 30. 1. 1944.
24 „...Od tohto žarnovického koreňa Rodobrana zapustila svoje korene potom od maďarských hranie 

až po Liptov a Gemer. Tak potom po celom Pohroní Rodobrana sa stala postrachom nežičiteľov 
slovenského národa.“ (Domobrana, 9. 12. 1944.)

25 Kalendár „Slováka“ na rok 1924, s. 39-40.
V jednom zachovanom archívnom dokumente je o tomto prvom bratislavskom rodobraneckom 

vystúpení nasledujúca zmienka: „...V Bratislavě vystoupili rodobranci po prvé na prvého máje. 
Ubíralo se jich 40 v průvodu křesťansko sociálního dělnictva slovenského a vedl je Vojtěch Hudec. 
Byli to rodobranci z Račisdorfa (Rače) a měli černé košile s vetkaným znakem slovenským na levé 
straně prsu. Při pořádané schůzi na dvoře domu č.p. 9 v Lorencové ulici konali pořadatelskou 
službu...“ (SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 934, Mat. 
H/31/28.)

26 Tamže, f. Vojtech Tuka a spol. (nespracovaný fond), kr. č. 4, Tk 15/29/319, s. 780.
27 Tamže.
28 SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 236, Mat. 65/7, s. 814.
29 ŠOBA Košice, f. Policajné riaditeľstvo v Košiciach 1920-1938, kr. č. 5, Mat. 563 (2.)
30 Tamže.
31 Tamže.
32 SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 236, Mat. 65/7, s. 816.

„...Téhož dňa rodobranci přítomni na nádraží v Kozárovciach volali haňbu pánu prezidentovi 
republiky...“ (Tamže.)

33 ŠOBA Košice, f. Policajné riaditeľstvo v Košiciach 1920-1938, kr. č. 5, Mat. 563 (2.)
34 Porovnaj SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 236, Mat. 65/7, 

s. 813. Pozri tiež články Čierna košeľa (Rodobrana, L 8. 1926) a Rozkaz Rodobraneckým 
rečníkom, účastníkom shromáždění a manifestácii. (Tamže, 15. 8. 1926.)

35 Policajným orgánom sa napríklad v súvislosti s organizovaním tohto zhromaždenia podarilo 
zachytiť list rodobraneckého predáka senického okresu Jozefa Lukáča, ktorý bol adresovaný 
rodobraneckému krídlarovi v Rybkách Martinovi Závodskému. Okrem iného sa v ňom píše: „...Na 
vedomie vám dávam, že dňa to jest 26. augusta bude veľké ľudové zhromaždení v Holiči na 
ktorom budú rečniti pán Andrej Hlinka, dr. Tuka, Macháček, Kolesár a náš veliteľ Hudec. Dostal 
som upovedomení, že šetcia Senického okresu mosá sa tam ustaviť v Holíči 26 ho tento mesiac. 
Tak prosím vás na každý pád len prídite kolko vás bude most najviac, lebo to je naša povinnosť, 
aby zrne tam šetcia boli lebo i našemu tatíčkovi Hlinkoví dáme prísahu do rúk jeho. Tak mosime 
ukázať, že za ním stojíme...“ (SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. 
č. 236, Mat. 65/7, s. 816.)

36 Tamže, s. 817.
37 Slovenští rodobranci zvaní faščisté - činnost. D.Prez. Adm. 9600/1923. (Tamže, f. Vojtech Tuka 

a spol. (nespracovaný fond), kr. č. 2.)
38 „...Rodobranecké organisace nejsou zřízeny na podkladě předpisů spolčovacích, nýbrž jsou organ- 

isacemi volnými, t.j. státem trpěnými, pokud činností svou neohrožují veřejný klid a řád. Třeba 
členství v nich je podmíněno členstvím ku straně ľudové, nejsou integrující části strany, nýbrž 
organisacemi zvláštními...“ (Tamže.)

39 Tamže. Porovnaj tiež ŠOBA Košice, f. Policajné riaditeľstvo v Košiciach 1920-1938, kr. č. 5. Mat. 
563 (2.)

40 Tamže.
41 Pozri Slovák, 1923, č. 188, č. 190, č. 192, č. 193.
42 SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 236, Mat. 65/11, s. 72.

Prezident Najvyššieho správneho súdu JUDr. Ferdinand Pantúček, 14. novembra 1923 sťažnosť 
politického vedenia SĽS voči rozhodnutiu ministra s plnou mocou pre správu Slovenska, vo veci 
zastavenia činnosti ústredia Rodobrany a všetkých jej organizácií, zamietol. (Bližšie tamže, f. 
Vojtech Tuka a spol. (nespracovaný fond), kr. č. 2.)

43 Gardista, 30. L 1944.
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44 S1DOR, K.: Slovenská politika, c. d., s. 263.
45 ŠOBA Košice, f. Policajné riaditeľstvo v Košiciach 1920-1938, kr. č. 5, Mat. 569 (2.)
46 Tamže.
47 SNA Bratislava, f. Vojtech Тика a spol. (nespracovaný fond), kr. č. 4.
48 Tamže, kr. č. 9, svedok Dr. F. Juriga.
49 Tamže.
50 Tamže, f. 209 (Ústredňa štátnej bezpečnosti 1940-1944), kr. č. 747, fascikel 2, s. 124.
51 Tamže, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 236, Mat. 65/11, s. 75.
52 Pozri Slovák, 1.1. 1926.
53 Podrobnejšie KRAMER, J.: Iredenta a separatizmus v slovenskej politike. Bratislava 1957, s. 131- 

134; GAJANOVÁ, A.: Dvojí tvář, c. d., s. 46-49; KAMENEC, 1.: Vznik, vývoj a špecifické črty 
slovenského fašizmu v medzivojnovom období, c. d., s. 284-285; RYCHLÍK, J.: Český fašizmus 
v meziválečném období a po r. 1939. In: Text 2/94. Revue pre humanitné vedy. Bratislava 1994, 
s. 21-22; GREGOROV1Č, M.: Kapitoly o českém fašismu, c. d., s. 35-37; RYCHLÍK, J.: Češi 
a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914-1945. Bratislava, AEP 1997, s. 114.

54 Porovnaj Rodobrana, 25. 7. 1926.
55 Tamže.
56 Tamže.

Pravdepodobne z roku 1926 pochádza aj rukopis šestnásťbodového Programu Rodobrancov - 
študentov, ktorý mal dôverný charakter. Napríklad v bode VI1L, nazvanom Pomer k fašizmu, sa 
doslova píše: „Vnútorných a vonkajších nepriateľov slovenského národa a Česko-Slovenskej repub
liky je veľmi mnoho. Sú silní, finančne i mravne s rozličných strán podporovaní a práve preto treba 
sa nám proti nim spojiť v spoločnom šíku s poctivými Čechmi. Podobne musíme sa sdružiť na obha
jobu kresťanského rázu našej republiky. Očistu v Čechách prevádzajú Česi, na Slovensku Slováci. 
Česi na Slovensku môžu utvárať si české fašistické organizácie, ktoré sledujú tie isté ciele, ako my.“ 
V XI. bode Úloha študentov sa zasa môžeme dočítať: „Pre tieto idey a myšlienky potrebujeme apoš
tolov, ktorí ich roznesú medzi ľud a inteligenciu... Slovenskí študenti sú v prvom rade povolaní 
a povinní vydobyť národu lepšiu budúcnosť... Prvou ich úlohou je získať celú mládež, potom 
inteligenciu, ktorá spolu s nimi získa a postaví do šíkov Rodobrany slovenský ľud.“ (Podrobnejšie 
pozri SNA Bratislava, f. Vojtech Тика a spol. (nespracovaný fond), kr. č. 4, s. 12-15.)

57 Slovák, 8. 12. 1926. (Cit. podľa VNUK, F.: Mať svoj štát znamená život, c. d., s. 47.)
58 Porovnaj KORMÚTH, D.: Slovník slovenských pseudonymov 1919-1944. Martin, Matica sloven

ská 1974, s. 468.
59 Slovák, 11. 5. 1926.
60 Rodobrana, 25. 7. 1926.
61 Poslanec Národného zhromaždenia za HSĽS Msgr. Jozef Tiso sa stal ministrom zdravotníctva 

a telesnej výchovy a poslanec JUDr. Marko Gažík ministrom pre zjednotenie zákonov a organizá
ciu správy.

62 Rodobrana, L 8. 1926.
63 Tamže, 5. 9. 1926.
64 Tamže, L 8. 1926.
65 Výkonný výbor Rodobrany v tom čase sídlil na Dunajskej ulici č. 24 v Bratislave.

Na týchto poradách sa však nezúčastnil Alexander Mach, ktorý bol vtedy za otvorené útoky 
proti čs. republike odsúdený na 2 mesiace väzenia. Na základe tohto nesporného faktu sa tvrdenie 
prof. Františka Vnuka, ktorý uvádza, že Dr. Vojtech Тика si vybral Alexandra Macha za svojho 
spolupracovníka pri reorganizácií Rodobrany v roku 1926, nezakladá na pravde. (Pozri VNUK, F.: 
Mať svoj štát znamená život, c. d., s. 44.)

66 Rodobranecký veliteľ Anton Snaczký, narodený 13. augusta 1895 vo Víglaši, bol v tom čase aj 
redaktorom Slováka, v ktorom publikoval články pod pseudonymom R. C. Astor. V bývalej c. a k. 
armáde dosiahol hodnosť nadporučíka. Po vzniku ČSR vykonával vojenskú činnú službu 
u 25. pešieho pluku v Lučenci a neskôr bol pridelený k Zemskému četníckemu veliteľstvu 
v Bratislave. Potom sa vrátil do čs. armády a roku 1925 bol v hodnosti nadporučíka preložený do 
výslužby. V roku 1923 bol jedným z organizátorov Rodobrany a vypracoval pokyny pre jej členov, 
ktoré sa týkali vojenského výcviku. V septembri 1927 založil týždenník Autonómia, ktorý bol 
financovaný maďarskými iredentistickými kruhmi. (Podrobnejšie Anton Snaczký, zločin vojenskej
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zrady. SOBA Košice, f. Odbočka spravodajskej ústredne pri Policajnom riaditeľstve v Košiciach, 
kr. č. 81. S 84/108.)

67 Tamže. f. Policajné riaditeľstvo v Košiciach 1920-1938, kr. č. 5, Mat. 563 (2).
68 Slovák, 10. 9. 1926.
69 Porovnaj ŠOBA Bratislava, f. Štátne zastupiteľstvo v Bratislavel919-1949 (1950), kr. č. 8, Obal 

St. 28/1929.
70 SNA Bratislava, f. Vojtech Tuka a spol. (nespracovaný fond), kr. č. 4, Tk. 15/29/319, s. 786.

Uvedené výkazy mali byť zaslané do 15. februára 1927 na adresu redakcie časopisu Rodobrana, 
Telocvičná ul. 18/b, Bratislava. (Tamže.)

71 Podrobnejšie tamže, s. 780-783.
72 Gardista, 30. 1. 1944.
73 TUKA, V.: Rodobranecký katechizmus. Poznajme sa, Milujme sa, Nedajme sa ! Bratislava, Tlačou 

„Únie“ 1928.
Porovnaj jeho prvé vydanie (ŠOBA Bratislava, f. Bratislavská župa II. 1923-1928, prez. spisy, 

fascikel 3864/1928) a druhé skonfiškované vydanie (SNA Bratislava, f. Vojtech Tuka a spol. 
(nespracovaný fond), kr. č. 9).

74 Podrobnejšie o procese Vojtecha Tuku a spol. v roku 1929 pozri napríklad BRABEC, B.: Případ 
Tukův ve svétle současné politiky. Bmv. 1929; ČULEN, K.: Boj Slovákov o slobodu. Bratislava, 
Generálny sekretariát HSĽS 1944, s. 175-178; KRAMER, J.: lredenta a separatizmus v Slovenskej 
politike, c. d; STANEK, I.: Zrada a pád. Hlinkovšti separatisté a takzvaný Slovenský stát. Praha 
1958, s. 75-85; VNUK, F.: Mať svoj štát znamená život, c. d., s. 59-83; LUKEŠ, M.: Vojenská 
zpravodajská služba v pozadí Tuková procesu. In: Historie a vojenství, 1997, č. 4, s. 33-46; Tenže: 
Pláč Vojtecha Tuky ? In: Os, marec 1998, č. 3, s. 11-13; RYCHLÍK, J.: Tuková aféra. In: Reflex, 
1998, č. 2, s. 76-79; LUKEŠ, M.: Cesta k amnestii Vojtecha Tuky. In: Historický časopis, 1998, 
č. 4, s. 663-672: Tenže: Kauza Tuka. Pohľad do zákulisia procesu z roku 1929. In: Historická 
revue, 11,2000, č. 5, s. 16-17.

75 Rodobrana bola ešte raz obnovená 13. decembra 1938, ako osobitná zložka HV HG a napokon 
definitívne rozpustená na základe rozkazu hlavného veliteľa HG Františka Galana z 24. júna 1940. 
(Porovnaj Hlavné veliteľstvo HG. číslo 242/1940. Rozkaz č. 22. čl. I. - VHA Trnava, Zbierka 
Slovensko 1938-1945, XVIII. Hlinková garda. 1. rozkazy, nariadenia, obežníky HV HG, kr. č. 4, 
Inv. č. 1176.)
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VI. KAPITOLA: HLAVNÉ ČRTY ČINNOSTI 
SEDLIACKEJ JAZDY NA SLOVENSKU 
V ROKOCH 1926 - 1938

Z ústredných organizácií branného charakteru, na Slovensku hlbšie korene zapustila pre
dovšetkým občianska polovojenská organizácia agrárnej strany - Sedliacka jazda (ďalej aj SJ). 
Vznikla postupne v polovici 20. rokov z dvoch organizačných centier: sedliackych jazdeckých 
bandérií1 a Ríšskej jednoty republikánskeho dorastu - mládežníckej organizácie agrárnej strany. Po 
krátkom období organizačnej dvojkoľajnosti, Sedliacku jazdu, ako samostatnú celoštátnu orga
nizáciu riadenú jedným Ústredím Sedliackych jázd, po krátkom období organizačnej dvojkoľaj
nosti založili na spoločnom zjazde delegátov oboch uvedených organizácií 3. júla 1926 v Prahe.2 
Prvým starostom tohto Ústredia sa stal poslanec NZ za agrárnu stranu Bohumír Bradáč a ústred
ným konateľom Josef Šimon. Do Ústredia SJ boli zvolení aj viacerí zástupcovia zo Slovenska, kde 
sa Sedliacka jazda etablovala v rovnakom čase ako v českých krajinách. Prvé funkcie miestostaros- 
tov za Slovensko v pražskom Ústredí SJ vykonávali Ján Ursíny a Ján Dúchaj.-’

1. Úlohy a ciele Sedliackej jazdy

Hlavnou úlohou tejto brannej organizácie, ktorá už od svojho vzniku mala v sebe polovojenské 
prvky, bolo absorbovať čo najširšie vrstvy najmä vidieckeho obyvateľstva, predovšetkým však 
mládež, do sféry politického vplyvu agrárnej strany. Základnou programovou požiadavkou 
Sedliackej jazdy sa stalo pestovanie jazdeckého športu a výcvik v jazde na koni, ktorý mal spočiat
ku skôr telovýchovný charakter. Jej členovia sa mali cvičiť aj v streľbe a šerme. Medzi jej prís
lušníkmi sa mal vzbudzovať tiež zmysel pre disciplínu a poriadok, rozvíjať ich odborná výchova 
a podobne. Výsledok sa mal premietnuť do celkového zvýšenia brannosti členskej základne.4 
V programovom hesle „Sedliacky jazdec na sedliackom koni“, ktoré zvýrazňovalo, že jazda na 
koni je príťažlivým a pre vidiek všeobecne vhodným športom, išlo v prvom rade o zvýraznenie spo- 
jitosti dvoch najstarších a najtypickejších fenoménov života a kultúry na vidieku.5

K založeniu, resp. k udomácneniu Sedliackej jazdy na Slovensku však nedošlo len z týchto 
pohnútok. Jej poprední ideoví tvorcovia a praktickí organizátori z radov agrárnej strany zdôrazňo
vali jej význam aj z hľadiska obrany záujmov agrárneho stavu a prípadnej obrany republikánskeho 
charakteru československého štátu vôbec. Zároveň mala byť aj určitou protiváhou tých unifor
movaných organizácií, ktoré už existovali pri rôznych nepriateľsky naladených opozičných poli
tických stranách, pričom sa najviac poukazovalo na komunistickú stranu a ľudácku Rodobranu.6 
Veľký význam a potrebu SJ zdôraznil 16. apríla 1926, na prvom valnom zhromaždení zástupcov 
slovenských Sedliackych jázd v Bratislave, generálny tajomník agrárnej strany Ing. Jindřich Žilka: 
„...Zvláště teraz, keď zľava robia sa všetky možné pokusy, aby sa škodilo nielen nášmu stavu, ale 
aj republike. Druhí zas myslia, že u nás treba uplatňovať to, čo v iných štátoch, kde mentalita ľudu 
je iná, za dobré uznávajú totiž diktát sprava. Naše stanovisko je jasné: stojíme pevne na pôde repub
liky, demokracie a chceme ju hájiť všetkými prostriedkami. Nepomôže nám ani fašizmus s jeho 
vypjatým nacionalizmom, lebo sme presvedčení, že najlepším nacionalizmom je poctivá práca pre 
štát a posilnenie republiky.“7

Charakter úloh a cieľov, ktoré si Sedliacka jazda na začiatku existencie stanovila, našli 
prirodzene odraz v jej ďalšej činnosti, programe a organizačnej štruktúre. Znaky polovojenskosti 
Sedliackej jazdy postupne nadobúdali čoraz výraznejšie rysy a v polovici 30. rokov sa stala najvýz-
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namnejšou a takmer jedinou smernicou jej činnosti predvojenská výchova a branný výcvik členov, 
a to najmä na Slovensku.8 Zvýšená orientácia na brannú výchovu a s tým súvisiace reorganizačné 
opatrenia prebudovania SJ na organizáciu vyslovene polovojenského charakteru, jej najvyšší pred
stavitelia odôvodňovali vývojom zahraničnopolitickej situácie v Európe, ktorý sa v druhej polovi
ci 30. rokov premietol do bezprostredného ohrozenia republiky. „...Dnes válčia celé národy a štáty, 
všetci ich obyvatelia a všetky ich prostriedky. Armáda je skorej len organizátorom všetkých tých
to složiek a prvou hliadkou, alebo predným vojom pre prvý náraz, pre prvý útok nepriateľa. Útok 
vydrží a odrazí armáda tým bezpečnejšie, čim solidámejšie celý národ a štát, všetko jeho oby
vateľstvo bude bojovať po jej boku...“, napísal roku 1936 vo svojom odôvodnení dôležitosti 
a potreby branných organizácií pre obranu československého štátu, vtedajší minister národnej 
obrany a starosta Čs. národného zväzu streleckého František Machník.9

Príslušnosť Sedliackej jazdy k občianskym polovojenským organizáciám bola vyjadrená aj tým, 
že jednou z ďalších podmienok pre členov SJ bola povinnosť byť zároveň členom niektorej 
telocvičnej sokolskej jednoty, alebo národnej streleckej jednoty združenej v Čs. národnom zväze 
streleckom. K tomu konateľ Ústredia SJ Joseť Šimon uviedol, že „...tato povinnost jest uložena za 
tím účelem, aby každý člen Selské jízdy se mohl - ve smyslu našeho programu - řádně cvičiti 
a zdokonalovati v zacházení se všemi střelnými a sečnými zbraněmi. Tím jest organisačně 
umožněno všem členům Selské jízdy, aby vedle specielního plnění programu, vytčeného pro 
Selskou jízdu ze stanoviska jezdeckého sportu.... mohli zároveň všestranně konati činnost tělový
chovnou v duchu Tyršovy soustavy tělocvičné a zároveň tuto doplňovati utužováním v brannosti, 
podle programu Čs. Národ. Svazu Střeleckého.“10

2. Formovanie organizačnej štruktúry Sedliackej jazdy 
od vzniku do začiatku 30. rokov

Užšia spolupráca Sedliackej jazdy s čs. brannou mocou a orientácia na brannú výchovu oby
vateľstva sa začiatkom 30. rokov výrazne premietla do jej organizačnej štruktúry, rovnošaty, 
materiálneho vybavenia a vzájomného styku členov. Prvá stabilnejšia organizačná štruktúra Sed
liackej jazdy na spolkovom základe sa vytvorila už pri jej vzniku roku 1926. Charakterizovala ju 
dôsledná decentralizácia. Okresné organizácie Sedliackej jazdy (spočiatku pod názvom okresné 
odbory SJ) tvorili základné organizačné články, ktoré podľa ustanovenia § 5 stanov SJ, boli včle
nené priamo do celoštátnej spolkovej organizácie - Ústredia Sedliackych jázd. Akýmsi pomocným 
organizačným článkom boli miestne odbory SJ (do roku 1934 pod názvom okrsky SJ), ktoré exis
tovali v jednotlivej obci, meste. resp. skupine obcí, kde sa Sedliacka jazda etablovala. Všetky 
ďalšie organizačné zložky Sedliackej jazdy v rámci okresov, krajov (krajské zbory SJ) a krajín 
(zemské zbory SJ), ktorých vytvorenie si v krátkom čase vynútili potreby realizácie praktickej čin
nosti, boli iba vnútorné, bez vlastných stanov a právnej subjektivity.11

Správnymi orgánmi základného organizačného článku Sedliackej jazdy - okresnej organizácie, bol 
výbor na čele so starostom a náčelníkom, ďalej valné zhromaždenie a predsedníctvo. Členom okres
ných organizácií SJ (činným a prispievajúcim) sa mohol stať každý po dovŕšení 18-teho roku života, 
ktorého prijal za člena okresný výbor SJ a kto zaplatil zápisné a platil ročne príspevok určený valným 
zhromaždením. Členovia okresných organizácií Sedliackej jazdy museli zachovávať organizačné 
a iné poriadky, podriaďovať sa príkazom, dodržiavať disciplínu, plniť rozkazy’ vedúcich činiteľov 
a podobne.12 Každý riadny člen okresnej organizácie SJ musel zložiť do rúk jej náčelníka sľub, ktorý 
v pôvodnom českom jazyku znel nasledovne: „My, členové Selské jízdy slibujeme na svou selskou 
čest při památce bratří a otců, kteří dřímají věčný sen v rodné půdě, při lásce našich matek a posvát
né krvi, jež byla prolita za vlast a národ, že budeme povždy věrnými členy selského bratrstva, věrni 
svému stavu, národu a republice. Slibujeme pracovati pro pravdu a právo, jako věrní strážci národa 
a republiky a jsme vždy ochotni hájiti ze všech svých sil i se zbraní v ruce svobodu vlasti."1'
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Napriek tomu, že organizačný poriadok Sedliackej jazdy bol jednotný, na Slovensku bola prax 
odlišná - hlavne v jej trojstupňovej organizácii. Zdola nahor ju tvorili okresné organizácie, kraj
ské zbory zoskupujúce okresné organizácie a Zemský zbor združujúci Sedliacku jazdu z celého 
Slovenska. Tieto organizačné články mali svoje riadiace orgány - výbory a predsedníctva, 
z ktorých najvyšším bolo Zemské predsedníctvo so sídlom v Bratislave.14 Zemský zbor na 
Slovensku vznikol v dôsledku veľkého nátlaku na pražské Ústredie SJ, avšak vždy zostal len 
provizóriom bez právnej subjektivity. Obdobné postavenie mali aj riadiace orgány krajských 
zborov. Ďalšie pokusy príslušníkov slovenských Sedliackych jázd o zmenu tohto stavu skončili 
neúspešne. Aj touto cestou chcela väčšina slovenských zástupcov a stúpencov agrárnej strany, pre
dovšetkým v druhej polovici 30. rokov, presadiť v jej štruktúre a zložkách určitý stupeň autonóm
nosti. Nechceli byť závislí od pražského centra a odmietali ním podporovanú fikciu jednotného 
československého národa. Ďalšie centralistické tendencie a opatrenia tak v agrárnej strane, ako aj 
v Ústredí SJ, boli terčom stupňujúcej sa kritiky zo Slovenska. Prejavilo sa to najmä v tzv. zemis- 
tickom hnutí, pomenovanom podľa dvojtýždenníka Zem, ktorý vydávala mladá generácia sloven
ských agrárnikov v rokoch 1935 - 1938 v Bratislave, a rovnako aj na stránkach odborného 
časopisu Chovateľjazdec, ktorý vydával Zemský zbor Sedliackych jázd na Slovensku od septem
bra 1932 do februára 1937.15

3. Približovanie organizácie Sedliackej jazdy armádnemu systému 
a jej národnostný aspekt

Jedným z najvýznamnejších zásahov do vnútornej organizácie Sedliackej jazdy, ktorý úzko 
súvisel so zvýšeným zameraním na brannú výchovu, bolo uznesenie o zriaďovaní cyklistických 
odborov SJ. Iniciatíva vyšla zo Slovenska, zo zasadnutia Zemského zboru 18. apríla 1933 v Bra
tislave.16 Toto rozhodnutie, ktoré značne protirečilo už spomínanému programovému heslu 
Sedliackej jazdy a potieralo jej rýdzo vidiecky charakter, vyplynulo z potreby začleniť do SJ aj tie 
vrstvy obyvateľstva, ktoré si finančne nákladné jazdectvo nemohli dovoliť. Týmto krokom sa 
mohlo umožniť aj praktické presadenie neskrývaného zámeru osloviť a podchytiť čo najširšie 
vrstvy mestského obyvateľstva. Uznesenie o zriaďovaní cyklistických odborov schválilo predsed
níctvo Ústredia SJ v Prahe 25. apríla 1933. Cyklistické odbory sa bez najmenšej odchýlky riadili 
všeobecne platnými Stanovami a poriadkom SJ a pre ich potrebu aj špeciálne vypracovaným orga
nizačným a cvičebným poriadkom.17 Na ich základe sa výcvik cyklistických odborov SJ dôsledne 
organizoval podľa vojenského vzoru.

Zo Slovenska vyšla aj ďalšia iniciatíva, zameraná na priblíženie organizácie Sedliackej jazdy 
vojenskému charakteru. Stalo sa tak na schôdzi Zemského náčelníctva slovenských SJ, ktorá sa 
uskutočnila 16. decembra 1934 v Bratislave. Z prijatého uznesenia vyplývalo, že zostavenie a po
menovanie útvarov SJ sa malo celkom prispôsobiť armádnej organizácii. Okrem iného sa v ňom 
uvádzalo, že „...náčelníctvo sa usnieslo na tom, aby pomenovanie všetkých útvarov SJ sa stalo 
podľa organizácie a smerníc vojenských, takže sa jednotlivé útvary budú menovať nasledovne: 
družstvo, čata, poloeskadróna, eskadrona, korúhva (sbor). Náčelníctvo odôvodňuje potrebu tohto 
pomenovania tým, že treba, aby si nevojaci osvojovali vojenskú terminológiu a vojaci, aby pri 
vojenskej terminológii zostávali, čím nastane väčšie zblíženie s vojenským jazdectvom...“18 Týmto 
opatrením, ktoré si osvojilo celoštátne Ústredie Sedliackej jazdy, vzrástla aj autorita najvyšších 
funkcionárov a organizátorov SJ. Vzájomný styk členov SJ stratil pôvodnú nenútenosť a voľnosť, 
zaviedli sa spôsoby vojenského vystupovania, zdravenia, vojenskej povelovej techniky a pod. 
Vzhľadom na to, že hlavným cieľom Sedliackej jazdy v oblasti organizovania predvojenskej 
a neskôr aj brannej výchovy bola príprava brancov pre jazdecké, cyklistické a vozatajské jednotky 
čs. armády, na spomínanej schôdzi Zemského náčelníctva sa prijala aj rezolúcia, adresovaná MNO. 
Obsahovala žiadosť Zemského zboru v mene všetkých krajských zborov SJ na Slovensku, o pri-
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deľovanie vyradených jazdeckých, cyklistických a vozatajských súčiastok zo zdrojov čs. armády. 
Zároveň upozorňovala na prax zadeľovania odvedencov (brancov) z radov SJ k nehipomobilným 
armádnym jednotkám a žiadala v tom zmysle urýchlené opatrenia na nápravu tohto stavu.19 O tom, 
že organizačnú štruktúru Sedliackej jazdy sa napokon podarilo rýchlo prispôsobiť vojenskému sys
tému, svedčí aj skutočnosť, že už v januári 1935 bol v osobitnej prílohe časopisu Chovateľ jazdec 
publikovaný nový Služebný poriadok pre Sedliacke jazdy, zostavený podľa organizácie slovenských 
Sedliackych jázd.20

Z národnostného aspektu Sedliacka jazda pozostávala takmer výlučne z Čechov a Slovákov. To 
platilo rovnako pre jej organizácie na vidieku, ako aj v mestách. Ako názorný príklad môže 
poslúžiť výkaz stavu okresnej organizácie Sedliackej jazdy v Bratislave z roku 1930, kde v jej 14- 
člennom výbore a 45-člennej členskej základni nefiguruje ani jeden príslušník nemeckej alebo 
maďarskej národnosti.21 V decembri 1934 sa v priebehu už spomínaného snemovania slovenského 
Zemského zboru SJ a delegátov krajských zborov SJ v Bratislave, rozprúdila živá diskusia o návrhu 
maďarských republikánskych roľníkov, ktorí požiadali Zemský zbor o spoluprácu pri organizovaní 
maďarských roľníckych jázd, za čo by sa tieto mali úplne podriadiť vedeniu a inštrukciám 
Sedliackej jazdy. „...Jedna čiastka...“, prítomných zástupcov SJ, „...klonila sa k podaniu pomocnej 
ruky a druhá zase prízvukovala vyhranene nacionálny charakter slovenských S. J. a vyslovovala 
obavy pred Maďarmi. S ohľadom na to, že je to záležitosť veľmi vážna, rozhodol zjazd ponechať 
celú záležitosť ďalšiemu internému jednaniu a skúmaniu...“22 Ako ukázal ďalší vývoj, 
československé policajné úrady organizovanie maďarských roľníckych jázd nikdy nepovolili, ani 
pod strechou slovenského Zemského zboru SJ. Svedčilo to o pretrvávajúcej nedôvere k neštá- 
totvomým národnostiam, ktorá z hľadiska udržania vnútropolitického poriadku bola zapríčinená aj 
tým, že voči ČSR narastali územné požiadavky, predovšetkým zo strany nacistického Nemecka 
a hortyovského Maďarska.

4. Rovnošata, štandarda (vlajka) a znak Sedliackej jazdy

Sedliacka jazda bola uniformovanou organizáciou, čo vyplývalo už z jej charakteru „sedliac
kej armády“. Potrebu zavedenia jednotnej rovnošaty v SJ zdôrazňovali aj jej úlohy reprezentačné 
a nakoniec sa bral do úvahy aj psychologický moment - pútavosť jednotnej a pôsobivej 
rovnošaty pri budovaní členskej základne. Preto sa už na začiatku organizačného budovania SJ 
uvažovalo o zavedení jednotnej rovnošaty (spočiatku sa používalo pomenovanie kroj). Z tohto 
dôvodu bola zriadená aj špeciálna krojová komisia SJ, vedená krojovým a osvetovým referentom 
Ústredia SJ Janom Petrom. K totožnému názoru, ako by mala vyzerať jednotná rovnošata SJ, 
dochádzalo len veľmi pomaly, čo okrem iného zapríčiňovala skutočnosť, že bývalé sedliacke 
jazdecké bandériá sa svojho dovtedajšieho kroja nechceli vzdať. Najmä na Slovensku však bol 
v otázke rovnošaty zmätok.23 Svedčí o tom napríklad výzva vedenia SJ na Slovensku, adreso
vaná okresným odborom (organizáciám) SJ, v ktorej sa doslova píše: „Ako sa dozvedáme, 
niektoré okresné odbory vyhotovujú si kroje Sedl. jazdy samy. Upozorňujeme, že toto nie je prí
pustné a treba so zavádzaním kroja počkať, kým otázka táto bude rozriešená pre celé Slovensko 
zemským predsedníctvom...“24 Aspoň provizórne riešenie tejto otázky nenechalo na seba dlho 
čakať. Slovenský Zemský zbor S J sa na svojej schôdzi 14. septembra 1926 uzniesol, aby krojom 
SJ boli naďalej staré ľudové národné kroje, toho-ktorého kraja. „...Kde takýchto už niet, tam 
okresný odbor SJ na svojej výborovej schôdzi vypracuje návrh kroja, ktorý’ nech je čo najviac 
prispôsobený pomerom v dotyčnom obvode a zašle ho Ústrediu do Bratislavy. Bez schválenia 
Ústredia kroje nezavádzajte !“ Na základe tohto uznesenia jedinou povinnou a jednotnou súčiast
kou rovnošaty SJ boli čierne čižmy.25

Rozhodujúcim podnetom doriešenia otázky rovnošaty Sedliackej jazdy v celoštátnom meradle 
bola príprava na manifestačný zjazd agrárnej strany od 15. do 17. mája 1928 v Prahe, ktorý mal byť
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v hlavnom meste republiky spojený aj s veľkolepým vystúpením SJ pred najvyššou politickou 
reprezentáciou a širokou verejnosťou. Preto sa na začiatku roku 1928 podarilo ustáliť jednotnú 
cvičnú i slávnostnú rovnošatu Sedliackej jazdy pre celú republiku.26 V tejto forme boli začlenené 
aj do stanov SJ, čím sa stali definitívne jednotnými a povinnými pre všetkých členov Sedliackej 
jazdy.27 Výnimku tvorili iba tie organizácie SJ, ktoré boli pokračovateľom najstarších sedliackych 
jazdeckých bandérií, a preto im bola udelená osobitná výsada ponechať si svoj dovtedajší kroj.

Rovnošata Sedliackej jazdy sa podstatnejšie zmenila začiatkom 30. rokov, hlavne pod tlakom 
potrieb vykonávania brannej výchovy a v dôsledku snahy priblížiť ju maximálne vojenskej uni
forme. Dňa 9. decembra 1933 sa na spoločnej pracovnej schôdzi zišlo vedenie slovenského 
Zemského zboru SJ, ktoré prijalo závažné programové uznesenia a jednohlasne schválilo návrh 
novej slávnostnej rovnošaty a dištinkčných označení pre náčelnícky zbor.28 Približne so zmenou 
slávnostnej rovnošaty sa na Slovensku zmenila aj cvičná rovnošata, ktorá sa v roku 1933 skladala 
zo šedohnedej plátenej blúzy dôstojníckeho strihu (podobná ako slávnostná blúza, ktorá však bola 
tmavomodrej farby), červených jazdeckých nohavíc (rovnako u rovnošaty slávnostnej), čiernych 
jazdeckých čižiem z ostrohami, ľahkej čiapky ,jiskračky“ z tej istej látky a farby ako blúza, avšak 
jej vrch (dienko) bol červený, a napokon z hnedých rukavíc.

Uvedené zmeny rovnošaty Sedliackej jazdy, ktoré nastali v slovenských organizáciách roku 
1933, schválilo Ústredie SJ na svojom zasadaní 26.-31. mája 1934 a neskôr aj riadny valný zjazd 
Ústredia SJ v Prahe 24. marca 1935.29 Tým bola dotvorená cvičná i slávnostná rovnošata 
Sedliackej jazdy a v takejto podobe existovala na Slovensku až do zániku tejto ústrednej brannej 
organizácie.30 Čiastočne sa pozmenili už iba dištinkcie SJ, a to v súvislosti so zriadením miestnych 
odborov (oddielov) Sedliackej jazdy.-31 Významnou výsadou v Sedliackej jazde bolo nosenie 
a používanie armádnej šable. Tá bola privilégiom technických a vyšších správnych funkcionárov. 
Okrem toho na verejných vystúpeniach mohli šabľu nosiť okrskoví (miestni) náčelníci, okresný 
náčelník a miestonáčelník SJ, všetci zboroví technickí funkcionári a starostovia zborov SJ a na
pokon všetci zemskí správni a technickí funkcionári.

Nevyhnutným doplnkom každej rovnošaty Sedliackej jazdy bol aj kovový členský odznak. Ako 
výraz príslušnosti k SJ bol zavedený roku 1928 spolu s rovnošatou. Slovenský členský odznak sa 
však od českého odlišoval. Jeho základ tvoril tvar štylizovanej podkovy s výčnelkami hore i dolu. 
V priestore ohraničenom ramenami podkovy bol reliéf slovenského trojvŕšia s dvojramenným 
krížom. Horný okraj odznaku SJ pozostával zo štylizovanej stuhy, pričom pod jej okrajmi na 
každej strane boli po dva lipové lístky. Jeho dolný okraj tvorila tiež stuha na ktorej bol umiestnený 
nápis Sedliacka jazda. Členský odznak SJ bol jednotný pre všetky slovenské organizácie SJ 
a nemenil sa. V polovici 30. rokov bol v Sedliackej jazde zavedený aj odznak za zásluhy o čin
nosť organizácie a vynikajúce športové výsledky, ktorý bol schválený na riadnom valnom zjazde 
Ústredia SJ v Prahe 24. marca 1935. Tento odznak bol jednotný nielen pre slovenské SJ, ale aj 
v celoštátnom rámci.32

Osobitným symbolom príslušnosti k Sedliackej jazde, jej jednotnosti a poslania bola Standarta. 
Prvé štandarty si organizácie SJ zhotovovali podľa vlastných predstáv, resp. podľa návrhu pod
porovateľov a priaznivcov tej-ktorej okresnej organizácie.-33 V roku 1928 bola zároveň s rovnoša
tou zjednotená aj Standarta okresných organizácii SJ. Mala tvar rovnoramenného trojuholníka 
a bola z bieleho plátna. Na pravej strane (averze), bola na bielom podklade vyšitá z hodvábu čiernej 
farby podkova. V priestore ohraničenom ramenami podkovy sa nachádzal štvorlístok ďateliny zo 
zeleného hodvábu a okolo hornej časti podkovy boli vyšité zelenožltým hodvábom lipové vetvičky. 
Na ľavej strane štandarty (reverze) bolo zeleným hodvábom vyšité meno spolkovej organizácie.34 
Treba však poznamenať, že jednotnosť štandarty okresných organizácii SJ sa jednoznačne nedo
držiavala a v mnohých prípadoch sa odlišovali podľa vkusu a nápaditosti jednotlivých organizácii. 
Vždy však prevažovali štylizované motívy, charakteristické pre vidiek a poslanie organizácie (obil
né klasy, vetvičky, štvorlístok, snopy obilia, podkova a iné) a symboly čs. republiky, resp. 
Slovenska (štátny znak, národné farby, slovenský znak). Uvedené vo zvýšenej miere platilo o Stan
dartách jednotlivých krajských zborov SJ, ktoré ani Stanovy nezjednocovali.35
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5. Vedúci činitelia Sedliackej jazdy na Slovensku 
a jej organizačná výstavba v 30. rokoch

Trvalejší organizačný rozmach Sedliackej jazdy na Slovensku a s ním spojený početný vzrast jej 
členskej základne sa datuje na začiatok 30. rokov. Prvé obdobie existencie SJ na Slovensku, približne 
do roku 1930, charakterizovala programová a organizačná roztrieštenosť, ako aj to, že prvé okresné 
organizácie SJ vznikali častejšie v mestách, ako na vidieku.-’6 Ich kostru tvorili poprední členovia 
agrárnej strany a členskú základňu príslušníci rôznych sociálnych vrstiev - predovšetkým roľníci 
a statkári, drobní a strední živnostníci, úradníci štátnej a verejnej správy, učitelia, dôstojníci vo 
výslužbě i aktívni dôstojníci.

Z prvých organizátorov Sedliackej jazdy na Slovensku sa žiada spomenúť senátora Národného 
zhromaždenia (NZ) za agrárnu stranu Jána Duchaja, poslancov NZ Jána Lichnera a Jána Ursínyho, 
ďalej Dr. Vincenca Loučku, Ludvíka Ľudovíta Keliara, Karola Rybárika. Jána Janíka. Júliusa 
Hadamovského, Pavla Macka. Títo a mnohí ďalší tvorili aj prvý Zemský zbor Sedliackej jazdy na 
Slovensku, zvolený 16. júna 1926 na jej prvom celoslovenskom valnom zhromaždení. Jeho predse
dom sa stal Dúchaj, podpredsedom Ursíny, konateľom Janík a zemským náčelníkom Dr. Loučka.37 
Od začiatku 30. rokov bol zemským starostom SJ na Slovensku poslanec NZ Pavel Teplanský, ktorý 
zároveň vykonával aj funkciu miestostarostu Ústredia SJ v Prahe. Zemským náčelníkom bol naďalej 
Dr. Loučka, tajomníkom (konateľom) Miloslav Javúrek a zemským podnáčelníkom Ing. Jozef Holub.

Medzi funkcionármi slovenských Sedliackych jázd boli aj niektorí aktívni dôstojníci čs. armády. 
Osobitne možno uviesť arm. gen. Josefa Šnejdárka, veliteľa Zemského vojenského veliteľstva (ZVV) 
v Košiciach (1925 - 1932), ktorý bol súčasne od vzniku Východoslovenského zboru SJ Generála 
M. R. Štefánika, jeho čestným starostom. Od roku 1933 velil už ZVV v Bratislave a naďalej sa aktívne 
podieľal na činnosti Sedliackej jazdy, za čo bol Ústredím SJ v Prahe 11. novembra 1933 vy menovaný 
za zemského čestného starostu slovenských Sedliackych jázd. ’8 Jedným z ďalších významných dôs
tojníkov bol veliteľ dragúnskeho (jazdeckého) pluku č. 3 Svätopluka kniežaťa Veľkomoravského 
v Nových Zámkoch, plk. jázd. Karel Hônisch. Vykonával funkciu podstarostu Západoslovenského 
zboru SJ v Bratislave a bol jedným z najhorlivejších podporovateľov programu SJ a brannej výchovy 
jej dorastu.39 Medzi dôstojníkov, ktorí sa aktívne angažovali v Sedliackej jazde, patrili napríklad v jej 
bratislavskej okresnej organizácií kpt. Jan Veselý, kpt. Ján Malár, npor. Václav Procházka a iní.40 
Sedliacka jazda mala na Slovensku aj celý rad významných priaznivcov a podporovateľov, ku ktorým 
patril senátor NZ Dr. Vavro Šrobár, poslanec NZ Ján Petrovič, vládny radca Dr. Ján Halia, veliteľ 
3. jazdeckej brigády v Bratislave div. gen. Jaroslav Červinka mladší, náčelník štábu ZVV v Bratislave 
(od 30. 9. 1931 do 30. 10. 1934) brig. gen. Rudolf Viest a ďalší.41

K 31. decembru 1930 bolo v Sedliackej jazde v celej republike organizovaných 16 500 členov. Z nich 
pripadlo na Slovensko 1500, čo je však zrejme nadsadený údaj. Vtedy totiž na Slovensku existovali fun
kčné organizácie SJ len v šiestich okresoch (Bratislava, Nitra, Turčiansky Sv. Martin, Lučenec, Rimavská 
Sobota a Košice) a v stave reorganizácie, resp. znovuzaloženia, boli organizácie SJ v deviatich okresoch 
(Trnava. Nové Zámky, Trenčín, Zvolen, Spišská Nová Ves, Poprad, Michalovce, Trebišov a Vranov).42

Rozhodnutie o ustanovení zborových organizácií Sedliackej jazdy na Slovensku, ktoré mali 
združovať okresné organizácie, riadiť a koordinovať ich činnosť, sa prijalo na nitrianskom zjazde 
delegácií okresných SJ 14. decembra 1930. Mali sa vytvárať v súlade s topografickými, resp. 
administratívnymi celkami. Ich názvy mali byť podľa zemepisného určenia a neskôr aj podľa niek
torej významnej politickej či historickej osobnosti. Ešte na sklonku roku 1930 so vytvorili prvé dve 
zborové organizácie SJ: Východoslovenská, združujúca okresné organizácie od Spiša na východ 
a Bratislavská, združujúca organizácie na západnom a strednom Slovensku.4-' Tento stav však netr
val dlho. O takmer dva roky. k 1. septembru 1932, bolo na Slovensku už 17 okresných organizácií 
SJ začlenených do štyroch krajských zborov: Západoslovenského Dr. Pavla Blahu so sídlom v Bra
tislave, Stredoslovenského Jana Jiskru z Brandýsa v Lučenci, Východoslovenského gen. M R. Šte
fánika v Košiciach a prípravného výboru pre Turčiansky zbor v Turčianskom Sv. Martine.44
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ORGANIZÁCIA ZBOROV SEDLIACKEJ JAZDY NA SLOVENSKU K 1. SEPTEMBRU 1932

(TABUĽKA č. 13)

p.č. Meno a sídlo zboru 
Sedliackej jazdy

Starosta Konateľ Náčelník Sústreďuje SJ 
z okresov

1. Západoslovenský 
Zbor S. J. dr. Pavla 
Blahu v Bratislave

J. Teplanský, 
poslanec, 
Košolná

J. Hadamovský Ing. J. Holub, 
Bratislava

Bratislava, 
Šamorin, 

Komárno, Levice, 
Kobolkút (Gbelce), 

Nové Zámky, 
Nitra,Trenčín

2. Stredoslovenský zbor
S. J. Jana Jiskm 

z Brandýsa v Lučenci

Miroslav Dugáček, 
Lučenec

J. Strnad, 
profesor 

v Lučenci

Ing. V. Nachtigal, 
B. Bystrica

Lučenec, Zvolen, 
Rimavská Sobota, 

Krupina

3. Východoslovenský 
Zbor S. J.

generála Milana 
Rastislava Štefánika

v Košiciach

čestný starosta: 
arm. gen. Josef 

Šnejdárek, 
starosta:

A. Šelmec, 
senátor, Košice

B. Drábek, 
Košice, 

Hlavná ul. 12

Kpt. V. Jink, 
Košice

Košice, Prešov, 
Spišská Nová Ves, 

Trebišov

4. Pripravný výbor 
pre Zbor Turčiansky

Samo Šikura, 
Mošovce

Ondrej Gulis, 
Turčiansky Svátý 
Martin, Roľnícky 

dom

Ing. Štěpán 
Záturčie pri 
Turč. Sv. 
Martine

Zatiaľ len 
v Turčianskom 
Svätom Martine

Na schôdzi slovenského Zemského zboru a náčelníctva Sedliackej jazdy 9. decembra 1933 
v Bratislave bol prijatý návrh jeho tajomníka Miloslava Javúrka, ktorý vo svojom referáte o orga
nizačnom rozvoji SJ na Slovensku predpokladal vybudovať 78 okresných organizácií SJ, 
združených do 9 krajských zborov. Tie mali systematicky pokryť celé územie Slovenska.45 
Výsledky plánovaného organizačného rastu sa prejavili v krátkom čase. Už na sklonku roku 1934 
na Slovensku pôsobilo vyše 120 miestnych odborov (dovtedy nazývané okrsky SJ) a 40 okresných 
organizácii SJ zlúčených do deviatich zborov. V ďalších 8 okresoch pracovali prípravné výbory 
okresných SJ a javila sa nutnosť založenia ďalšieho desiateho zboru. Podľa ešte neukončenej bilan
cie, bol na Slovensku počet činných členov v tomto období okolo 3000.46 O dva roky neskôr - 
v roku 1936, v čase maximálneho rozmachu Sedliackej jazdy, združovali organizácie SJ v celoštát
nom meradle 30 000 činných členov, z toho na Slo vensku 6000.47 Z jednotlivých okresných orga
nizácií SJ najlepšie pracovali organizácie v Kôbôlkúte (Gbelciach), Šamoríne a Galante, zo zborov 
Západoslovenský dr Pavla Blahu so sídlom v Bratislave, Juhoslovenský v Nových Zámkoch 
a Turčiansky dr. Milana Hodžu v Turčianskom Sv. Martine.

6. Najvýznamnejšie podujatia Sedliackej jazdy na Slovensku

V čase existencie Sedliackej jazdy na Slovensku boli predovšetkým 30. roky obdobím inten
zívnej a cieľavedomej organizačnej činnosti, ktorú zvýrazňovali nové úlohy súvisiace s brannou 
výchovou obyvateľstva a predvojenskou výchovou mládeže. Medzi prvé najvýznamnejšie poduja
tia, ktoré na Slovensku zorganizoval, resp. sa na nich podieľal Zemský zbor SJ, krajské zbory SJ,
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PREHĽAD ORGANIZAČNEJ SIETE OKRESNÝCH ORGANIZÁCIÍ SEDLIACKEJ JAZDY 
NA SLOVENSKU K 1. SEPTEMBRU 1932

(TABUĽKA č. 14)

p.č. Okresné organizácie 
Sedliackej jazdy (SJ)

Starosta Konateľ Náčelník

1. Bratislava Dr. J. Halia V. Bargár Ing. Holub
2. Nitra Pavel Ondra J. Pavelčík Titus Rožnay
3. Nové Zámky J. Ďuriš Fmdák J. Šimovič Arnošt Rozsíval
4. Parkan (Štúrovo) B. Štóle V. Weber J. Kozák
5. Komárno A. Stříbrský K. Drábek kpt. Lichtenberk
6. Šamorin S. Vojáček J. Lovci J. Krejčí
7. Levice Karol Simko J. Drdoš K. Fojtík
8. Trenčín Ján Zongor 0. Blažko Ondrej Sebáň
9. Turčiansky Svätý Martin Ján Lichner 0. Gulis Ing. Štěpán

10. Zvolen J. Alinger M. Hric Emil Vychodil
11. Lučenec Ing. J. Horák B. Fischer Jozef Kozák
12. Krupina Jozef Bizík - -
13. Rimavská Sobota Dr. Daxner J. Kolbinger Kpt. Kokrda
14. Košice Ing. J. Ferulík Ing. J. Kučera J. Kožený
15. Prešov Dr. S. Trejbal Dr. Milan Klč J. Jarsch
16. Trebišov Ľudovít Svoboda B. Žatecká Lev Dvořák
17. Spišská Nová Ves Ondrej Devečka J. Bendík Kpt. Lejhanec

Poznámka: Okresná organizácia SJ v Parkane sídlila v tom čase v Kôbolkúte (dnes Gbelce).
Okresná organizácia SJ v Krupine bola založená 2. augusta 1932, preto v tabutke nie sú uvedené mená jej konateta a 
náčelníka.

Spracované podľa: Chovateľ Jazdec, 1932, č. 1 (január).

alebo okresné organizácie SJ patrili prvé celoslovenské preteky a súťaže okresných SJ 21. augusta 
1932 v Nových Zámkoch48 a cvičiteľský kurz frekventantov SJ z celého Slovenska, ktorý sa usku
točnil v Bratislave od 12. do 25. februára 1933 49 Jednou z najdôležitejších udalostí pre slovenskú 
Sedliacku jazdu však bolo venovanie koruhvy (standarty) od jedného z najvýznamnejších pred
staviteľov agrárnej strany a jej predsedu Dr. Antonína Švehlu. Stalo sa tak na zemskom vystúpení 
SJ v Nitre, ktoré prebiehalo 12. - 13. augusta 1933 v rámci Pribinových slávností. Standartu 
s vyšitým textom „Buďte vždy prví - 1933“ (na reverze) a „Sedliackym jazdám krajiny Slovenskej 
- Antonín Švehla“ (na averze), 12. augusta 1933 v mene darcu odovzdal člen užšieho vedenia 
agrárnej strany a poslanec NZ Rudolf Beran. Zároveň spolu s arm. gen. Josefom Šnejdárkom 
a vtedajším ministrom poľnohospodárstva Dr. Milanom Hodžom pripáli na ňu stuhy.'°

Vo februári 1934. pri príležitosti osláv 15. výročia príchodu prvej čs. vlády do Bratislavy, vys
túpil pred hotelom Carlton, spolu s čestnou rotou bratislavskej vojenskej posádky, aj čestný oddiel 
Sedliackej jazdy na Slovensku. Týchto osláv sa medzi inými zúčastnil aj vtedajší minister národ
nej obrany a starosta Ústredia SJ v Prahe Bohumil Bradáč.51 Kronikár bratislavského posádkového 
veliteľstva si o tejto udalosti, ktorá sa uskutočnila v predvečer osláv 3. februára 1934, do kroniky 
poznamenal: „...Ministra národní obrany očekávala u hotelu Carlton čestná rota se všemi před
stavenými na vítacím krídle a deputacemi gážistú (rotmajstrov), jakož i představitelé státních 
a veřejných úřadů v čele s krajinským presidentem Országhem a starostou města Drem. Kmem. 
Vedle čestné roty postaven byl i krojovaný oddíl selské jízdy. Pan ministr prohlédnuv čestnou rotu 
odebral se provázen armádním generálem Šnejdárkem, generály Hrabčíkem, Žákem, Vojtou, dále 
krajinským presidentem Országhem a starostou města do hotelu Carlton k odpočinku...“52
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V rámci bratislavských osláv 85. narodenín prezidenta republiky T. G. Masaryka sa začiatkom 
marca 1935 uskutočnila významná udalosť. Dragúnsky pluk č. 11., ktorého posádkou sa stala 
Bratislava, obdržal od pánov mesta štandartu. „...V stredu 6. marca konalo sa na radnici za účasti 
arm. gen. Šnejdárka, ktorý zastupoval ministra nár. obrany, za účasti mestskej rady, na čele so 
starostom dr. Kmom, generality, veľkého počtu dôstojníkov, rotmajstrov, zástupcov Sedliackej 
jazdy, legionárov atď. pribíjanie klincov na štandartu. Poklepu sa zúčastnilo vyše 60 zástupcov 
vojska, úradov a korporácií...“5-5 Na prelome marca a apríla 1935 Zemský zbor SJ na Slovensku, 
na počesť 60. narodenín jeho čestného starostu generála Šnejdárka, usporiadal jazdeckú štafetu na 
trase Trebišov - Bratislava. Na príprave, zabezpečení a vlastnom priebehu tohto vystúpenia sa 
podieľali krajské zbory i okresné organizácie SJ, ktorých územnou pôsobnosťou štafeta 
prechádzala.54

Začiatok roka 1936 sa na Zemskom zbore SJ niesol v znamení vrcholiacich príprav na uspo
riadanie Švehlovho jazdeckého učilišťa v Bratislave. Škola trvala 6 týždňov, od 20. januára do 
29. februára 1936, a jej program sa zameral na brannú výchovu, jazdecké predpisy a zásady, cyklis
tický a vozatajský výcvik, praktický jazdecký výcvik, chovateľstvo a napokon aj na ciele, činnosť, 
predpisy a štruktúru Sedliackej jazdy. Školu absolvovali 16 riadni a 9 mimoriadni frekventanti 
z celého Slovenska.55 Zemský zbor slovenských SJ sa v spolupráci s čs. jazdeckými spoločnosťami 
stal aj usporiadateľom veľkých jazdeckých pretekov, ktoré sa konali od 27. do 29. júna 1936 
v Piešťanoch, pod patronátom vtedajšieho ministerského predsedu Dr. Milana Hodžu. V septembri 
1936 navštívil mnoho miest západného a stredného Slovenska prezident Dr. Edvard Beneš. Medzi 
tými, ktorí prišli vzdať prezidentovi republiky česť, bola takmer na každom mieste, kde sa zastavil, 
početne zastúpená Sedliacka jazda. „...Najväčšia účasť bola v Modre, kde sa prezident zúčastnil 
Štúrových osláv dňa 20. septembra. Zo Západoslovenského sboru S. J. sa tam dostavilo 260 jazd
cov a 2 čety cyklistov (z Dunajskej Stredy). Bolo prítomné celé predsedníctvo Zemského sboru 
S. J. v čele v bratom arm. gen. Šnejdárkom, hudba S. .1. z okresu Samorín a Nové Zámky ...I keď 
pre nedostatok miesta bola nariadená účasť peši, budili pochodujúce eskadrony v Modre veľkú 
pozornosť a obdiv nad jednotnosťou a ukáznenosťou.“56 Najmä takáto vonkajšia okázalost’ 
Sedliackych jázd bola aj medzi slovenským meštianstvom príťažlivá, čo istým spôsobom 
vychádzalo z dávno zakorenených a obľúbených tradícií.

7. Rozpustenie Sedliackej jazdy na Slovensku roku 1938

Na jar 1938 podalo Ústredie Sedliackej jazdy v Prahe na Oddelenie brannej výchovy Hlavného 
štábu čs. brannej moci obsiahlu správu, v ktorej sa môžeme dočítať, že členskú základňu Sedliackej 
jazdy v tom čase tvorilo 3l 935 osôb a Ústredie SJ združovalo 253 okresných organizácií SJ Tie 
dovedna boli na území celého Československa zlúčené do 38 krajských zborov SJ, z ktorých 
10 pôsobilo na Slovensku. Bol to Západoslovenský zbor dr. Pavla Blahu v Bratislave, 
Východoslovenský zbor gen. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, Novohradský zbor Janka 
Kozinu Vlka v Lučenci, Nitriansky zbor v Nitre, Juhoslovenský zbor v Nových Zámkoch, 
Zemplínsky zbor v Michalovciach, Podtatranský zbor v Poprade, Považský zbor v Trenčíne, 
Turčiansky zbor dr. Milana Hodžu v Turčianskom Sv. Martine a napokon Stredoslovenský zbor 
Jána Jiskru z Brandýsa so sídlom vo Zvolene.57 K správe boli pripojené aj zoznamy okresných 
organizácií SJ, z ktorých vyplývalo, že v tom čase bolo v Čechách aktívne činných 130, na Morave 
86 a na Slovensku 34 okresných organizácii Sedliackej jazdy.58

Iná štatistika o Sedliackej jazde z roku 1938 sa trochu odlišovala. Uvádzalo sa v nej, že Ústredie 
SJ v Prahe združovalo v celej republike 268 okresných organizácii SJ spojených do 38 krajských 
zborov SJ, nad ktorými boli 3 zemské zbory SJ (český, moravsko-sliezsky a slovenský). „...V zemi 
České máme 135 okresních Selských jízd a 18 sborů, v zemi Moravskoslezské 69 okresních 
Selských jízd a 10 sborů, v zemi Slovenské 52 okresních Selských jízd a 10 sborů a na
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Podkarpatské Rusi 12 okresních Selských jízd sdružených vjednom sboru Selských jízd. Průměrně 
má každý sbor 7 okresních Selských jízd.“59

V druhej polovici roku 1938, keď politickí reprezentanti Hlinkovej slovenskej ľudovej strany 
stupňovali tlak na dosiahnutie autonomie Slovenska, začali byť pre nich tŕňom v oku aj všetky 
ústredné občianske polovojenské a telovýchovné branné spolky. Ich existencia s celoštátnou pôsob
nosťou narážala na čoraz väčší odpor ľudákov, ktorí v nich videli potencionálnych protivníkov pri 
presadzovaní svojich cieľov. Okrem toho v júni 1938 pri strane založili polovojenskú organizáciu 
Hlinkovú gardu, ktorá sa podľa cieľov a charakteru svojej činnosti stala voľným pokračovateľom 
militantne profašistickej Rodobrany z 20. rokov. Po dosiahnutí autonómie Slovenska v októbri 1938 
vydala autonómna vláda Slovenskej krajiny 28. októbra a 5. decembra 1938 nariadenia, ktorými sa 
s okamžitou účinnosťou rozpustili na Slovensku všetky ústredné polovojenské a telovýchovné bran
né organizácie, vrátane Sedliackej jazdy.60 Jedinou „oprávnenou“ brannou organizáciou na území 
Slovenskej krajiny sa stala Hlinková garda.

Poznámky:

1 Jazdecké sedliacke bandériá vznikali najmä v Čechách v 70. a 80. rokoch 19. storočia. Ich činnosť 
spočívala hlavne v reprezentačných vystúpeniach pri národných sviatkoch a slávnostiach. Neboli 
pevne a jednotne organizované. (Cit. podľa ZUBEREC, V.: Muzeálna dokumentácia Sedliackej 
jazdy. In: Múzeum. 12, 1967, č. 2, s. 25 - pozn. 1.)

2 Podrobnejšie pozri článok Selské jízdy v republice pod společným řišským praporem. (Venkov, 
4. 7. 1926.)

3 Tamže.
4 Stanovy Sedliackej jazdy pre bratislavskú okresnú organizáciu SJ (všeobecne platné stanovy), § 6 

Účel spolku. Schválené Krajinským úradom v Bratislave 18. júna 1930, pod číslom 12296/8/1930. 
(SNA Bratislava, ľ. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 122, Mat. 20/30, s. 358.)

5 ZUBEREC, V: Muzeálna dokumentácia, c. d., s. 26. Podrobnejšie o úlohách a cieľoch Sedliackej 
jazdy pozri Selské jízdy. In: Armáda a národ, c. d., 509-511.

6 Porovnaj Mladý roľník. 1. 11. 1926.
7 Tamže, 1. 7. 1926.

V tom čase ešte nemala Sedliacka jazda na Slovensku vlastný tlačový orgán a preto správy ojej 
činnosti boli napríklad publikované v časopise ústrednej jednoty Slovenského roľníckeho dorastu 
Mladý roľník. Od 15. septembra 1926, na žiadosť čitateľov, v osobitnej rubrike nazvanej Sedliacka 
jazda. (Pozri tamže, 15. 9. 1926.)

8 ZUBEREC, V.: Sedliacke jazdy v duchu hesla: Správny jazdec na správnom koni. In: Historická 
revue, 5, 1994, č. 2, s. 14-15.

9 Chovateľ jazdec, 1936, č. 6 (jún). - Príspevok Františka Machníka Všetko pre obranu štátu, bol 
v celom znení prevzatý z časopisu Národní střelec.

10 ŠIMON, J.: Organisace Selských jízd. In: Idea, organisace a úkoly Selské jízdy. Praha 1930, s. 69.
Historik Milan Stanislav Durica napísal, že v roku 1928 začala Národná obec fašistická úzko 

spolupracovať s agrárnou stranou, pod vedením Antonína Švehlu a Sedliacka jazda napodobňo
vala fašistické uniformované parády. Naproti tomu o Rodobrane, ktorá sa ideovo a programovo 
otvorene identifikovala s talianskym fašizmom, píše len ako o organizácii, ktorá mala 
zabezpečovať pokojný priebeh verejných ľudových zhromaždení HSĽS, pred násilníctvami 
českých a slovenských socialistov, komunistov, agrárnikov a iných politických protivníkov. 
(Pozri ĎUR1CA, M. S.: Dejiny Slovenska a Slovákov. Bratislava, Ústav dejin kresťanstva 1995, 
s. 133, 138.)

Na týchto príkladoch jasne vidieť, až do akých absurdností môže viesť účelová interpretácia 
dejín, bez podloženia verifikovaných historických prameňov. Akékoľvek upodozrievanie 
Sedliackej jazdy z nejakých fašizoidných tendencií však nemá historické opodstatnenie. A ak sa aj 
za 1. ČSR vyskytli, tak vyvierali z čisto propagandistických súbojov medzi širokospektrálne orien
tovanými politickými stranami.
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11 Za tieto organizačné zložky zodpovedali pred úradmi, buď okresné spolky SJ (za miestne 
a okrskové organizácie), alebo ústredný spolok Ústredie SJ v Prahe (za zborové a krajinské orga
nizácie). ŠIMON, J.: Organisace Selských jízd, c. d., s. 69.

12 Bližšie Stanovy Sedliackej jazdy, c. d., § 9 Členstvo, § II Práva a povinnosti členov, § 12 
Organizácia. (SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 122, Mat. 
20/30, s. 359.)

13 ŠIMON, J.: Organisace Selských jízd, c. d., s. 72.
14 ZUBEREC, V.: Muzeálna dokumentácia, c. d., s. 27.

Najvyšším reprezentantom okresnej organizácie Sedliackej jazdy bol starosta a ďalšími hlavný
mi funkcionármi konateľ, pokladník a náčelník. Zbor Sedliackej jazdy bol krajskou organizáciou 
okresných SJ, ktorého obvod pôsobnosti stanovilo Ústredie Sedliackych jázd. Sídlom krajského 
zboru bolo miesto schválené zjazdom zboru a jeho úloha spočívala v zakladaní a organizovaní 
okresných organizácií SJ v jeho obvode, v zabezpečovaní technického výcviku okresných SJ a ich 
ďalšej činnosti. Okrem toho krajský zbor SJ plnil aj úlohu prostredníka medzi Zemským zborom 
a okresnými SJ a dbal na to, aby príkazy vydané Zemským zborom boli realizované presne. 
(Podrobnejšie Organizačné pokyny pre funkcionárov Sedliackej jazdy. - Mladý roľník, 15.5. 1931 
a 1. 8. 1931.)

15 Pozri napríklad článok K ríšskemu zjazdu., od zemského starostu SJ a poslanca NZ Pavla 
Teplanského (Chovateľ jazdec, 1935, č. 3 (marec), alebo článok Centralizovať, či decentralizovať., 
od vtedajšieho starostu Turčianskeho zboru SJ Miloša Ursínyho. (Tamže, 1936, č. 9 (september).

16 Chovateľ jazdec, 1933, č. 7-8 (august).
17 Podrobnejšie pozri Prezatýmny organizačný poriadok pre cyklistické odbory Sedliackych jázd 

(Tamže, 1933, č. 9 (september); Organizačný poriadok pre cyklistické odbory Sedliackych jázd (Tam
že, 1933, č. 12 (december) a Cvičebný poriadok pre cyklistické odbory Sedliackych jázd (Tamže, 
1934, č. 3 (marec).

18 Tamže, 1934, č. 12 (december).
19 Tamže.
20 Vojenský charakter uvedeného Služobného poriadku pre SJ bol zvýraznený v častiach: 

„...Sostavenie útvarov SJ, ich pomenovanie, určenie a pomenovanie ich veliteľov; Sostavenie 
útvarov SJ pri verejných podnikoch a ich zaradenie; Rovnošata SJ; Vzor dištinkcií; Nosenie šable 
a jej používanie; Zdravenie sa jednotlivé i v útvaroch; Hlásenie - prehliadky..." atď. (Bližšie 
tamže, 1935, č. 1 (január), Príloha „Chovateľa jazdca“, s. 10-14.)

21 Podrobnejšie pozri Výkaz stavu Sedliackej jazdy v Bratislave v apríli 1930. (SNA Bratislava, f. 
Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 122, Mat. 20/30, s. 310.)

22 Chovateľ jazdec, 1934, č. 12 (december).
23 Porovnaj ZUBEREC, V: Muzeálna dokumentácia, c. d., s. 31.
24 Mladý roľník, 15. 9. 1926.
25 Pozri tamže, 1.10. 1926.
26 „...Krojový náčrtek předložen byl k posouzení ještě p. předsedovi A. Švehlovi. Předseda A. Švehla, 

který od počátku s živým zájmem sledoval vývoj Selských jízd, schválil návrh a zdůraznil při tom, 
že bylo i jeho přáním, aby kroj náš navázal na tradici rázovitých lidových krojů, které jsou nám všem 
milé a drahé, jakožto nejmarkantnější projev národní naši osobitosti...“ (PETR, J.: Krojování, odzna
ky a společenská výchova v Selských jízdách. In: Idea, organisace, c. d., s. 60-61.)

27 Bližšie Stanovy Sedliackej jazdy, c. d., § 22 Rovnošata. (SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo 
v Bratislave 1920-1950, kr. č. 122, Mat. 20/30, s. 359.)

Podrobnejšie o cvičnej a spoločenskej rovnošate Sedliackej jazdy a jej rozdieloch v Českých 
krajinách, na Slovensku a Podkarpatskej Rusi na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia pozri PETR, 
J.: Krojování, odznaky a společenská výchova v Selských jízdách, c. d., s. 61-64; ZUBEREC, V.: 
Muzeálna dokumentácia, c. d., s. 32-33.

28 Chovateľ jazdec, 1933, č. 12 (december).
29 Porovnaj tamže, 1934, č. 6 (jún); 1935, č. 4 (apríl).
30 Od roku 1933 mali svoju vlastnú rovnošatu aj cyklistické odbory Sedliackej jazdy. Tá bola 

vytvorená na základe troch zásad: praktických potrieb výcviku, finančnej nenáročnosti, maximál
nej podobnosti s uniformou vojenských cyklistických oddielov. (Bližšie ZUBEREC, V: Muzeálna 
dokumentácia, c. d., s. 35.) V polovici 30. rokov bola zavedená aj spoločenská rovnošata SJ a kroj
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pre ženy a dorast. (Pozri Služebný poriadok pre Sedliacke jazdy soslavený podľa organizácie 
slovenských Sedliackych jázd. - Chovateľ jazdec, 1935, č. 1 (január).

31 „Dištinkcie pre všetkých funkcionárov sú lipové lístočky na vetvičke. U správnych funkcionárov 
sú vyšité na podložke zo zeleného súkna ... Funkcionári v miestnom útvare S. J. majú dištinkcie 
zo žltozeleného hodvábu. Cvičiteľ má jeden lipový lístoček, veliteľ družstva 2 lipové lístočky, 
zástupca veliteľa čety (veliteľ prvého družstva) tri lipové lístočky žltozelené na červenej 
podložke. Veliteľ čety má jeden lístok strieborný, veliteľ poleskadróny dva a veliteľ eskadrony tri 
lístočky strieborné. Náčelníci složiek miestneho útvaru S. J. a náčelníci okresní nosia len takú 
dištinkciu aká im prislúcha podľa veľkosti útvaru, ktorý vo svojom obvode majú... Práve označe
nie vykonávania náčelníckej funkcie u miestnych útvarov je náčelnícka šnúra s píšťalkou zo 
zeleného hodvábu... Náčelníci okresní nosia šnúru striebornú... Sboroví a vyšší funkcionári majú 
lístočky dištinkcií vyšité striebrom, stonek (vetvičku) zlatom, zemskí funkcionári majú dištinkcie 
celé zlaté... Náčelník 3, miestonáčelník 2, pobočník 1 lipový lístok na červenej podložke... 
Odborní referenti majú na golieri všetci rovnakú dištinkciu - 1 lipový lístok s kvetom o 2 bo
buľkách... Referent jazdecký má podkovu so skríženými bičíkmi, referent vozatajský podkovu 
bez bičíkov, referent chovateľský podkovu s dvoma klasmi, referent pre brannú výchovu dva 
skrížené meče.“ (Tamže.)

32 ZUBEREC, V.: Muzeálna dokumentácia, c. d., s. 35.
33 Prvú Standartu vlastnila na Slovensku okresná organizácia SJ v Turčianskom Svätom Martine. 

Venoval jej ju 26. septembra 1926, pri príležitosti roľníckych slávnosti, poslanec NZ za agrárnu 
stranu Dr. Ján Halia. (Pozri Mladý roľník, 1. 10. 1926.)

34 Porovnaj Stanovy Sedliackej jazdy, c. d., § 23 Vlajka a znak. (SNA Bratislava, f. Policajné ria
diteľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 122, Mat. 20/30, s. 359.)

35 ZUBEREC, V.: Muzeálna dokumentácia, c. d., s. 36.
36 Tamže, s. 29.

Okresné organizácie Sedliackej jazdy „...nemohli nadväzovať na tradície bandérií a vôbec orga
nizačnej činnosti Republikánskej strany na vidieku, pretože táto bola vlastne len v počiatkoch...“ 
(Tamže.)

37 Mladý roľník, 1. 7. 1926.
38 Chovateľ jazdec, 1933, č. 11 (november).
39 Pozri napríklad tamže, č. 7-8 (august); 1934, č. 12 (december).
40 Porovnaj SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kŕ. č. 122, Mat. 20/30, 

s. 324, 329.
41 Pozri Chovateľjazdec, 1933, č. 11 (november).
42 Mladý roľník. 15. 1. 1931.
43 Tamže, 1. 1. 1931.
44 Podrobnejšie Chovateľ jazdec, 1932, č. 1 (september).
45 Tamže, 1933, č. 12 (december).

Na Slovensku sa však 78 okresných organizácií S.I do zániku tejto organizácie vybudovať nepo
darilo.

46 Porovnaj O organizácii slovenských Sedliackych jázd za rok 1934. (Tamže, 1934, č. 12 (december).
47 Tamže, 1936, č. 7-8 (august).
48 Podrobnejšie Mladý roľník, 1.9. 1932.
49 Pozri Frekventanti cvičiteľskélio kurzu SJ... (Chovateľjazdec, 1933, č. 3 (marec).
50 Tamže, 1933, č. 9 (september).

Napríklad v hlásení okresnej organizácie Sedliackej jazdy v Bratislave z 9. januára 1934, 
adresovanom bratislavskému policajnému riaditeľstvu, sa môžeme ojej činnosti za rok 1933 dočí
tať: „...25. 2. Akadémia, 20.-21. 5. Okrskové závody v Bratislave, 4.-5. 6. Zemské závody 
v Bratislave, 29. 6. Národná slávnosť v Pezinku, 12. 8. Sborová súťaž v Nitre, 12. 8. Zemská súťaž 
v Nitre, 21. 10., 26. 10., 4. 11. lovecké jazdy...“ (SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo 
v Bratislave 1920-1950, kr. č. 122, Mat. 20/30, s. 329.)

51 Chovateľjazdec, 1934, č. 1-2 (február.)
52 Kronika posádkového velitelství v Bratislavě /., s. 166-167. (VHA Trnava, f. Posádkové veliteľstvo 

Bratislava 1919-1939, kr. č. 8.)
53 Chovateľjazdec, 1935, č. 3 (marec).
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54 Podrobnejšie SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 122, Mat. 
20/30, s. 341-342; Chovateľ jazdec, 1935, č. 4 (apríl).

55 Bližšie tamže, 1936, č. 1-3 (január-marec).
56 Tamže, č. 10 (október).
57 VHA Praha, ľ. MNO-Hlavný štáb, Oddelenie brannej výchovy 1937-1939, kr. č. 343, 1938, sign. 

68 3/7-2.
58 Šidla okresných organizácii Sedliackej jazdy na Slovensku na jar 1938: Bratislava, Galanta, 

Hlohovec, Humenné, Modrý Kameň, Komárno, Košice, Krupina, Dolný Kubín, Levice, Lučenec. 
Nové Mesto nad Váhom, Michalovce, Myjava, Nitra, Parkan (Štúrovo), Prešov, Rožňava, Sabinov, 
Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves, Samorin, Banská Štiavnica, Štubnianske (Turčianske) 
Teplice, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Trnovec Nad Váhom, Turčiansky Sv. Martin, Nové 
Zámky, Zvolen, Želiezovce a Žilina. (Tamže.)

V zozname šidiel okresných SJ na Slovensku sa mylne udávalo aj Mukačevo, Dlhá Goronda 
a Nižný Verecky, ktoré sa nachádzali na Podkarpatskej Rusi. (Porovnaj Chytilův místopis 
Československé republiky. III. vydání. Praha 1930, s. 298, 1359.)

59 Selské jízdy. In: Armáda a národ, c. d., s. 511.)
60 Podrobnejšie k rozpusteniu Sedliackej jazdy na Slovensku a vymazaniu zo spolkového zoznamu 

pozri SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. č. 122, Mat. 20/30, 
s. 345-347.





ZAVER

Vznik Česko-Slovenska 28. októbra 1918 bol výsledkom politického úsilia tak českého, ako 
aj slovenského národa s podporou veľmocí Dohody. Tento nesporne významný historický 
medzník v novodobých dejinách Slovenska, zásadne zmenil aj podmienky organizovania 
spolkového života na jeho území. Československá parlamentná demokracia, v porovnaní 
s rakúsko-uhorskou monarchiou, občanom, ktorí podľa Ústavnej listiny z roku 1920 boli jediným 
zdrojom všetkej štátnej moci, umožnila oveľa väčšie zapojenie do spolkových organizácií 
v lokálnom i nadregionálnom rámci. Bol to výrazný prvok demokratizácie, keď členstvo 
v spolkoch bolo de iure otvorené každému občanovi štátu bez rozdielu sociálneho a spoločen
ského postavenia. Najmä Slováci, ktorí sa stali súčasťou štátotvorného tzv. československého 
národa, sa začali oveľa intenzívnejšie zapájať do činnosti občianskych spolkových organizácií, 
korporácií a zväzov s rôznym obsahovým zameraním. Väčšina z nich mala svoj pôvod v českých 
krajinách a na Slovensku sa sekundárne udomácnili prostredníctvom českého elementu, čo 
korešpondovalo so záujmom budovania jednotného systému spolkového života v celej republike. 
Občiansky charakter spolkových organizácií v štáte sa však v priebehu nasledujúcich rokov čoraz 
viac špecifikoval a do popredia vystupoval politický, sociálny, národnostný, triedny, stavovský 
či konfesionálny faktor.

Monografia načrtáva obraz o živote a činnosti tak proštátne orientovaných, ako aj komunistic
kých i fašizoidných organizácií branného charakteru v Československu (so zreteľom na 
Slovensko). Zachytáva rozhodujúce udalosti vo sfére brannej výchovy obyvateľstva v priebehu 
dvoch desaťročí existencie medzivojnovej republiky a sleduje ich z rôznych aspektov. Na jednej 
strane je tu evidentná snaha štátnych orgánov (vojenskej správy) dať tejto činnosti legislatívny 
rámec. Na druhej strane je postoj branných organizácií, ktorý možno charakterizovať ako súpere
nie o zainteresovanosť na riešení problému, ktoré však sklzava niekedy až do řevnivosti a straníc
keho sváru. Motivácia bola rôzna:

- U proštátnych spolkov branného charakteru povedomie svojej úlohy, ktorú zohrali pri obrane 
mladej republiky v prvých mesiacoch jej existencie a z toho istý pocit oprávnenosti či kompe
tentnosti.

- U opozičných (komunistických) triedny internacionalizmus.
- U fašizoidných snaha napodobniť svoje vzory z okolitých štátov.
Svoju úlohu v tomto procese zohrala aj nechuť značnej časti obyvateľstva k všetkému vojenské

mu, prameniaca z historickej skúsenosti oboch štátotvorných národov, keď boli zavlečené do vojny 
za cudzie záujmy. Na Slovensku navyše aj narastanie autonomistických snáh.

Analýza tohto problému je výsledkom dosiahnutého stupňa poznania autora v oblasti skúmanej 
historickej problematiky, ktorej vedecký výskum pokračuje. Z obsahu monografie vyplýva, že 
aktivity spolkových organizácií branného zamerania boli determinované rámcom štátoprávnych, 
spoločenských, vnútropolitických i zahraničnopolitických, vojenských a geopolitických zmien 
medzi dvoma svetovými vojnami (1918 - 1939). V práci sa poukazuje aj na širšie medzinárodné 
súvislosti v Európe po 1. svetovej vojne, keď sa v mnohých štátoch etablovali vodcovské, komu
nistické, fašistické a nacistické autoritatívne režimy, ktoré ovplyvňovali vývoj v demokratickom 
Československu a vplývali aj na vytváranie spoločenského podhubia, charakteristického pre vznik 
polovojenských a telovýchovných organizácií autoritatívneho typu.

Východiskom monografie sú už publikované vedecké štúdie a state autora, ako aj sumarizácia 
ďalších výsledkov výskumu. Ambíciou autora bolo skoncentrovať poznatky zo staršej i novšej 
slovenskej a českej historiografickej literatúry a zároveň sprístupniť dosiaľ nepublikované fakty 
a dokumenty. Vzhľadom na šírku skúmanej problematiky si práca nemôže nárokovať na kom
plexné historické zhodnotenie činnosti branných organizácií v medzivojnovom Československu. 
Preto práca naznačuje aj okruhy problémov, ktorými by sa historická veda mala v budúcnosti
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podrobnejšie zaoberať. Ide napríklad o sledovanie organizačnej základne príslušných branných 
organizácií v tomto období, poznanie ich sociálnej štruktúry, ale predovšetkým o analýzu vplyvu 
jednotlivých spolkov branného charakteru na spoločensko-kultúmy a športový život v mestách a na 
vidieku a spoluprácu ústredných branných organizácií s čs. vojenskou správou v súvislosti 
s prípravou na reálne úlohy obrany v druhej polovici 30. rokov 20. storočia.



PRÍLOHY
(DOKUMENTY A FOTOGRAFIE)
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Sokolské ženy pražských sokolských žúp venovali 25. februára 1919 1. pluku Stráže slobody 
plukovú zástavu. Vedľa veliteľa pluku plk. Rudolfa BÍLKA po jeho pravici stojí kpt. francúzskych 
légií Ferdinand PÍSECKÝ a veliteľ 2. pluku Stráže slobody plk. Ada NOVÁK.

Členovia spojeneckej Dohodovej misie a Sokoli pri podávaní občerstvenia na železničnej sta
nici v Čadci v marci 1919. Ľudovít Janota v prvom okne sprava, medzi zdravotnými sestrami.



. Ministerstvo Národní obrany.

gf»..í. го.г55/огк.
Mobilisaco Sokolštva.

' ' ':■*

V Praze,dne 2L. června 1919. . ;»

V elm 1 nutné 4 Ж

МЯО. bére a povděkem ла vědomí ochotu Sokola tva', při- . 

ap«ti n^šim chrabrým «[ojínůíu л a Slovensku ku’pomoci a povolu-^ 

Je tímto 'veěkeiým Soklům-vojínům, kteří nej бои činnou služ

bou vojenekou povinni, pak nevojínům vSeoh ročníků opětné 

nastoupení činné alužby vojerteké • reap, dobrovolný ve tup.-

Pro dobrovolný vstup nevojínů jest směrodatným výnoa 

MNO • oddělení IJI dopl&.ČJ.18502 ze dn.e 7.června t^r.

Pro opětné nastoupení vojenské služby vojínu ročníků • 

již demobillaovanýoh platí výnoa 1Ш0. odděl.Ill doplíf.čj. 

18207’ ze dne 0.června t.r. oddíl ,, В n .-

Při dobrovolném vefupu nevojínů odpadá výjímočně 

předložení vstupného lietu . ,

českou Obcí Sokolskou v Praze budou povoláni všichni 

Sokolové, kteří při SoJdLakých odvoděobeznáni byli způgobi- 

lýrvl.k polní službě./ve třídě „ A** / a dobrovolně ihned nni. 

stoupl ti clí to jí.- ^

Dor. nu3toupení elužby 24. června .- 

Sokolové z Jižních Cech a sice ze župy Husovy, 2ižko- 

vy a Jeronýmovi shromáždí ее v kasárnách II.pluku 3tráže' 

Svobody я fteo. Budějovicích .-

Sokolové ze západních Cech a to ze .žnpy Šumavské, 

rizeňaké a Hokjcanovy shromáždí se и pluku Stráže Svobody 

č .IV v Plzni.-

Severní župy Podřipská, KruOThorská a Čížkova vyčka

jí zvláStních pokynů.- Па Sokly těchto žup se svolávací vy- 

hláěka prozatím nebude vztahovat!.- j

Ostatní Sokolové z Cech nastoupí и pluku Stráže Svo

body č. T. v Praze.-
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ČÍS.

Sokolové z Moravy nastoupí u pluku Stráže 3vobody 

III v Brně.- .«

ТГа Sokoly 7.0 župy iloravsko-Slezské a Palaokého se его-

é
xez

lávací vyhláška jS/ff/fCjtXfí nebude- vztahovati.- :

Presentované mužstvo budiž převzato do stavil shora í

Jmenovaných pluku, vyo trojen o a vyzbrojeno-*-

2 mužstva presentovaného bu3též vybráni předevgím býva

lí vojáci z kterých?, tvořte další prapory pluku Stráže Svo

body

Tyto nové utvořené prapory prapory bu3tež podrobeny ihneí 

nejnutnšjšímu urychlenému výcviku, zejména vo střelbě a pdní

službě.-

jejich pohotovost budiž hlášena oo nejdříve.-
JUJbí,;

Nevojácí^ržformováni zvláště a podrobeni ihned 4neděl- 

nímu výcviku dle směrnic, vyprac o váných gen .inspektorem—

K výcviku bu3tež přiděleni spolehliví důstojníci ,mož-
j

no-li legionářští, Jakož i důstojníci z presentovaného muž

stva.-

Vážná situace na Slovensku vyžaduje se vším důrazem, ' 

aby se pracovalo s největší uryohleností’, • jelikož se musí' . V 

poěítati c brzkým odchodom těchto oddílů na 3lovensko*-

Obdrží: I.pluk Stráže Svobody v Traze, II.'v Css.Bjidš- 

Jovlcíoh, III. v Brne, IV. v Plzni. Zemské voli trie t ví jv Dra

ze a v Brnu, Posádkové velitelství v Praze, Ministerstvo 

železnic, Vojeneká kancelář presidenta republiky, PobCŠnioká 

kanoelář, Org.odd., Správní odbor, Dšlostř.odd., Doplň .oddV,’.. 

Poli tl'cko-prární odbor IfflO., Mlnistorstvo vnitra, Zemské 

pol. správy Praha, Urno,Opava.-

Mobilizácia Sokolstva - Praha, 21. jún 1919. (VHA Praha, f. Generálny inšpektorát brannéj 
moci 1919-1924, kr. č. 42, 1921, sign. 44 5/105)



■xMlnÚíerstTU I 1 ro dni Obrany

т

T Erne,do* 13-dubna 1919. —Г Г ft t Да

Stúvajíoí 4 eotolsM plnky etráie Svobody T Prane.Brré, 
p líni a Český ob Budejoviofoh splnily úkol dobou Jim při kálaný, 
totii oohranú republiky т nejkritiótější obvili,kdy doma nebylo 
spolehlivého vojska.

návratem legionářů в Pranoie, Itálie a o&stečne i ж Шака 
povinnost tato prestala.

Ministerstvo N.O. výnosem čís.*^^ se dne/-•'•^sta
novilo trvaní pluků stráže Svobody do 30./6.1919.

Ysbledem k tomu,že v teohto 4 plucích je shromážděn vy

kvet našeho'mladého vojska,které může směle závoditi s legionáři, 
bylo by velkou škodou pro republiku sbaviti se teohto nadšených 
lidí rozpáštením pluků nebo předáním jioh na libovolné pluky jiné* 

\. Havrhuji proto buč :
1. /pričlenení jioh ku stávajícím legionářským plukům počten bezto
ho slabý tíiC

2. /zařazení Jich do novy ob poddůstojnických škol jako základ nové
ho ductya armády,

3. /prJ.d$lení jioh do školy četnioké nebo finanční polní stráže,
4. /rdzdelení pluků po četách na Slovensko жа účelem kulturním
/. zakladaní sokolsky oh j ednot, čítáren, knihoven, zpeváokýoh spolků, 

sportovních kroužků atd.;/.

:\
(ř:M !П5Р[ -r; Oíľ C.S. VO -5\ i

C|.. /b si? |ľs.;h: / j

Plán rozpustenia štyroch plukov Stráže slobody k 30. júnu 1919, ktorý sa napokon realizoval až 
v novembri 1919. (VHA Praha, f. Generálny inšpektorát brannej moci 1919-1924, kŕ. č. 44, 
1921, sign. 44 5ЯЗ-2)

120



Strážne družstvo I. práporu 1. pluku Stráže slobody pochoduje pred pomníkom Márie Terézie 
v Bratislave (dnes námestie Ľudovíta Štúra) - máj 1919.

Sokolskí dobrovoľníci z Poděbrad rukujú 5. júna 1919 к I. práporu 1. pluku Stráže slobody.



GENERÄLNt INSPEKTOR ČESKOSLOVENSKÝCH VOJSK.

é-J /í/~tt)

<J /Lx-^La'

Ш

t <^Ь~Г~Ос^ vCa*>+4/

j/

лz>.sh^l ^>t^s ото ý?
уЛ- АЧЛл-^-О, ŕC H'L'V'f b------ -

'—  ̂

l)~í cULД-~— A^\ f

f d ,_ f i^r

>— d  ̂ o',’ i.

*na ;

*r*'-'sS£M*,

,-^гиЛ-Ап-^-

ť-i-MS

■ -Ä<«X~c/ u/(4n ■

Hlásenie Generálneho inšpektorátu čs. vojsk Veliteľstvu I. sokolského práporu v Bratislave, 
o vysláni posily - roty českých strelcov (150 mužov) z Prahy, pre túto sokolskú jednotku - 
Praha, 21. júna 1919. (VHA Praha, f. Generálny inšpektorát brannej moci 1919-1924, kŕ. č. 4, 
1919, č.j. 1483)
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Stráž mostnej roty I. sokolského práporu 1. pluku Stráže slobody posilnená dvoma guľometmi 
od 21. čs. domobraneckého práporu z Talianska na bratislavskom moste vjúni 1919.

Poľná stráž I. sokolského práporu 1. pluku Stráže slobody pri zaujatí obranných pozícií na ľavej 
strane Dunaja v júli 1919.
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Príslušníci 10. poľnej roty 1. pluku Stráže slobody v Petržalke v auguste 1919 nastúpení pri 
čítaní denného rozkazu.

JUDr. Josef SCHEINER (1861-1932), český sokolský pracovník. Od roku 1879 člen Sokola 
a organizátor predvojnových zletov. V rokoch 1906-1932 starosta Českej (od 1920 Českoslo
venskej) obce sokolskej, 1918-1920 poslanec revolučného NZ. 30. októbra 1919 ho Národný 
výbor poveril funkciou najvyššieho správcu čs. vojsk, k 1. januáru 1919 menovaný prvým 
generálnym inšpektorom čs. armády. Od konca októbra 1918 do mája 1919 tiež predseda 
Výboru národnej obrany.
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Václav Jaroslav KLOFÁČ (1868-1942), český národnosocialistický politik. Po vzniku ČSR 
poslanec a senátor NZ, 1918-1938 predseda Čs. strany národnosocialistickej. V rokoch 1918- 
1920 prvý minister národnej obrany. Od roku 1920 až do roku 1939 podpredseda senátu NZ.

Ministers plnou mocou pre správu Slovenska MuDr. Vávro ŠROBÁR 14. júla 1919 dekoruje na 
Námestí Republiky (dnes Nám. SNP) v Bratislave príslušníkov I. poľného práporu 1. pluku 
Stráže slobody čs. vojnovým krížom za udatnosť v boji o Nové Zámky.



ССл-О 7._______вп»Т1АА\а ча Kvřmft -tpi»_____ сем* flOmL

£/1_ЕНУ
ČA/OPI/ I. POL. РРДРОВи У1 PÁŽE /УОВООУ.

Časopis, vydávaný I. pol. praporem I. pi.
S. S. v Bratislavě, (str. 111).

Titulná strana časopisu Šlehy, ktorý vydával I. poľný prápor 1. pluku Stráže slobody v Bratislave 
v roku 1919.
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t. <Mo. V PRAZE, dnt 3. Hint 1910 Rofnilt I.

STRAŽ 
SVOBODY

________ ČASOPIS PfttSlUŠNlKÚ ĽPlUKU STRAŽE SVOBODY
Vrcfcírl tlMf MM« l*f*4nU*«* čtvrtit»* (13 či—I) 1 t n—tivý.» « к l itoWMdtt v Prsu I Na ktjМШ č. HA

Pluky Stráže Svobody.
iMn Utiw («тки ptMtMMl i

(tV:o»čenl)

Prvním |«|tch povolá nim byla siulbi strážní. |át byly 
посту se ujali ber ohledu na nedokončené stadium 
svého výcviku. A v přičíně strážní služby může každý 
pluk pnukliatl i uspokojením na docílená výsledky 
Nelze se pcufeáti do pndroWhn vypočítáváni jedno
tlivých výkonů váech čtyř pluků, ale pru posouzeni 
ror.manňooii úkolů budil řečeno aspoA lom

I. pkik Stráže Svobody počátkem prosince 191Я 
zj:d«tal dokonalou nápravu v desolimich poměrech bez
pečno smích na obou nádražích v Lilud. za čel se mu 
doslalo děkovného projevu železničnfcn ledíielsivl. dále 
obstaral Mrátr u prachárny v Нот vících. na nidrali 
v jenči, v úschovná v jdisiavé hořcáovickám. u kadetní 
tkoly, na Dmisové nádraží v Praze, sileirl mimolidne 
vlaky převálejte! úředníky a jejich majetek z Vidná do 
Prahy, puzdáji ohsiarával strá‘nl službu na nidrali Ma
sarykové v Praze, na itidra/l Nusle-Vrlovice. při posád
ková vážnici a barákové nemocnici v Dejvicích Mimo 
lo •4isiarir.il pořádek na pražských ulicích koncem 
listopadu a počátkem prosince 1918. asistoval při po
uličních iMiořlch na Žižkov* a v Praze, v lednu 1919 
(po útoku na min. předs dra Kramáře), dále hyl poslán 
к asistenčním a rckvisičnlm úkolům do Brandýsa n. (... 
Kralup, Vodníky v lednu 1919 - vedle celá řady drobrýck 
sluleh cskorintch. hlídkových. rtisirnčnich. strážních a 
česmých. při nichž muistvo vždy projevilo dusiaiečná 
přcsvádčivá oddanosti váci siátu Pohotovost pluku při 
rozmanitých příležitostech byla vyzkoutena přls uinýmt 
veliteli vždy к napruslá spokojenosti

Rovněž budějovický pluk Stráže Svobody, setiáva- 
pci pooeivlce z členů sokolských jedm4 župy Husovy, 
pod|al se siužhy strážní hned po svám nástupu 4 pro
since 1918 Za dva dny na lo dány byly dva prapory 
jeho posádkovému velitelství к disposici Tyto dva pra
pory převzaly irvale vcikerou službu strižnř v Budájo- 
vicích i okoN. znmena и důležitých objektů muničních 
v Rud«41avá. při čemž budil objektivní konstanlováoo. 
le pluk tiskal si naproste důváry tamního posádkového 
velitelství, jet mu svěřovalo netdůležuějál úkořy asistenční 
a vojenská vůbec Samostatné, vedle těchto dvou pra-

pórů. vyvmul se r národní obrany v Jindřichové Hradci 
ilalil prapor, který počátkem února Ю19 splynul * utiánia 
předeiiými jako třetí prapor II. pluku Stráže Svobody 
v Ces. Budějovicích Týž obstarával veškerou suá»m 
službu v Jindř Hradci, byl vojenskou pohni v mptá, 
stavál vlakové hhdky. súčasinil se vojenských akci и 
Slavonic. Nová Bystřice Horní Cerekve. zakřivil při ple• 
náni v Jindřichové Hradci 16 ledna 1919 aid

Význam bmánskáho III pluku Stráže Svobody spo
číval při jeho ukáznánosti již v eaisicnci jeho samá. 
Skutečnost, le na půdá brnánská. krátce před Um oavo- 
bozeně. eiisiuje- spolehlivý pluk národná uvádumálého 
a ukáznánáho vojska. há|»ciho za každou cenu právo a 
pořádek, zvrátila mnohý úmysl podvratných živlů tamních. 
Pluk. jemuž jedinámu hýla přána duha к dostatečnému 
výcviku, konal od ledna l r strážní slutím u důležitých 
objektů vojenských, byl velmi často volán na ulice města 
a svoji pobotovuatl vidy zjednal pořádek

PtzeAský pluk Strále Svobody vstoupil v život te
prve únorem 1919. chránil ^ititni majetek v И/m a 
okolí, obstarával urážní službu při lainui posádková 
věznici a za krátko si získal rovněž neohmetená iló- 
včfy jak posádkového velitelství a ianié|i!ho insiK-kMitu. 
tak i na př železničního ředitelství. jež si vyřádilo pro 
tím ni nádraží výhradné jeho sluleh Pluk díle vyslal 
asistence po |cdné sciniaá v březnu do Kadaně a v dubnu 
do Žlutíc.

Dosavadní službou získaly u pluky Stráže Sv<4mdy 
lá důvěry, že v únoru a v tialAřch mísících pověřeny 
byly ministerstvem Národní Obrany v ihdimlá se zen 
velitelstvími pro Čechy a Moravu, zuiáiií- čestnou úlohou 
austovaii k4il při rekvisicich. jež toho času v Cechách 
a na Moravě byly pruvidá'-y. (Výnos M. N U- IIV. 
odděl I /VIII. s o ze dne 14 II 1919) Oddíly I pinku 
Stráže Svi4mdy byly vyslány к okres hejtmanstvím na 
Miuavu. II do severních Č*-ch. Ill do iižomIi č.ch. 
IV na Moravu Toh«4u úkolu, jik svědčí velmi nin»h" 
děkovných projevů Jedootlivýcli okres, hejtmanství seli- 
tcistvnn pluků zaslaných, ihos'iiy se oddíly vesměs 
čeuně a úipátná

Pluky I.. II я П1 vypravily v únoru po | dnom 
praporu do pr4e a to-

I. pluk na Slovensko do Bratislavy. 5. února 1919.
II pluk na Táiinsko. 10 února 1919.
III. pluk rovnčl na Táiinsko do úseku Gdtiovskábu

Časopis, vydávaný osvětovou komisí 
I. pl. S. S. v Praze. (str. 78).

Titulná strana časopisu príslušníkov 1. pluku Stráže slobody s rovnomenným názvom Stráž 
svobody, ktorý vydávala osvetová komisia pluku v Prahe v roku 1919.
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юлзтхзэтто
?,zbrojní od)

pn, Insp. 
Tiřte- vojsk. arpna 19£0.

Oj, Т1в2/В70*-Г.4йт.

Odevzdání «braní Bap’ljSenách 
těloovlčným Jednotám sokol
ským, dělnickým a Jednotám 
střeleckým.

la základě rozhodnutí miniateretva vnitra praa 

č J. 1J6&3 za dna J./7.1920 a li.II, 0.7162/? pol.knna.nařizuje se, aby 

▼«Skorí zbraně a střelivo propljčeně dotud tělocvičný® jednotám ло- 

kolaký® a dělnickým a Jednotám střeleokým byly a konečnou lhitou do 

lO.iáří 19£0 atalany zpět do vojenských skladišť,

V důsledků toho byly iř.11,0.vyzrány vuecJmy 

dotčená Jednoty,aby k určenému termínu odevzdaly Jim propůjčená 

«bráni » atřellTo aeJblilSímu posádkovému velitelství . ťod Jedním 

vyrozumívají ae vľschna posádková velitelství a udáním Jmen Jednot 

a Číaolnáho počtu propdjčaných zbraní a střeliva,aby bdčly nad přao- 

*ý* a bezvýninačnýa vykonáním tohoto nařízení a hlásily přímo iCÍO 

19.odděl.Jeho vykonání do 19.září 1920,

Obdrlí pol.kano.p.minietra,ministerstvo vnitra,generální štáb,

generální lmepektorát,zameká vojenská volltolství v Praze,Brně,nrati- 

alavi,& Ulhorodi,vel.p8č.divlaí 1—12 a v pozrněnČním znění Česká 

obeo sokolská,česká obeo otrslsoká a Svaz dělnických telocvičných 

Jednot předaedniotvo v Praze.

Přednosta zbrojního odboru

v5 fit*>4^ jfa
g;n irffPCKTOR i s. '.'o]ski /■?'?-£ •

Spis vo veci odovzdania zapožičaných zbrani telocvičným jednotám ČOS, Zväzu RTJ a jed
notám streleckým do vojenských skladov - Praha, 24. augusta 1920. (VHA Praha, f. Generálny 
inšpektorát brannej moci 1919-1924, kŕ. č. 35, 1920, sign. 90 7/2)
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Pohľad na I. spartakiádu Federácie robotníckych telocvičných jednôt v Prahe na Maninách, 
ktorá sa konala od 26. do 29. júna 1921.

Pohľad na prvý celoštátny zlet Čs. orla v Brne v lete 1922.
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Msgr. ThDr. Jan ŠRÁMEK (1870-1956), český ľudovecký politik. V rokoch 1919-1938, 1945- 
1948 predseda Čs. strany lidověj a zároveň starosta Čs. orla.

Karel AKSAMIT (1897-1944), komunistický mládežnicky a telovýchovný funkcionár. V rokoch 
1924-1926 sekretár komunistického Zväzu mládeže, 1927-1935 sekretár Červenej športovej 
internacionály, 1935-1938 posledný predseda Federácie proletárskej telovýchovy.
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JUDr. Ivan MARKOVIČ (1888-1944), slovenský sociálnodemokratický politik. Patril k organizá
torom prvého čs. zahraničného odboja v Rusku. V rokoch 1919-1925,1929-1938 bol za ČSSD 
poslancom NZ, 1935-1938, 1. podpredseda poslaneckej snemovne NZ. V prvej polovici 
20. rokov zastával v čs. vládach ministerské posty - národnej obrany, unifikácií a školstva. Od 
roku 1921 až do roku 1939 podpredseda Čs. obce legionárskej, v 30. rokoch tiež predseda 
Zväzu čs. dôstojníctva.

ThDr. Jur JANOŠKA (1856-1930), slovenský evanjelický teológ. Podporoval česko-slovenskú 
spoluprácu a patril medzi signatárov Martinskej deklarácie 30. 10. 1918. V rokoch 1918-1920 
poslanec revolučného NZza slovenský klub, 1919-1922 biskupský administrátor. Od roku 1922 
až do smrti generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a zároveň predseda Matice 
Slovenskej. Od roku 1926 sa výrazne angažoval aj v Kruhu priateľov Nezávislej jednoty čs. 
legionárov.



K
EOION ÁRSK A JEDNOT A v Uptovskprfl^Sy^ Mikuláši umienlla si v 10. výročí ňafej samo- 
italnoalí v^říeijrirtábezpftlř’pamiatku"X/o7hiátu Mátej» J»nču, jedneho z nie

koľkých, ktorí postavili ta verejne, s obeťou vlastného života, v najťažších časoch ná
rodného utrpenia a poroby do radu bojovníkov za slobodu a práva slovenského národa.

Rozhodil sme sa uroblf odvážny síce, ale významný krok: poslavlf v Llpt. Sv. Mlkuláil

LEGIONÁRSKY kultúrny närodny dom
MORHISTU MATEJA JANCU.

Týmto spôsobom chceli by sme dokumentoval jednotnosť Ideálov boja za slobodu a práva 
Československého národa u bojovníkov za hranicami a účastníkov domáceho odboja.

Postavením tohoto kultúrneho domu dosialo by sa mestu Lipt^Sv. Mikulášu ozdobnej 
a reprezentatívnej budovy, hlavne vžak potrebných a primeraných miestnosti, čim by sa po
vzniesla kultúrna člnnosf celého mesta a jeho okolia, posilnil by sa živel národný slovenský a 
tak zabezpečila by sa slovenská a kultúrna prevaha Upt. Sv. Mikuláša nad celým okolím.

Hlavným cieľom našim je viak utvoril z dôchodkov tohoto kultúrneho domu základinu, 
£l!e .FOND MORHISTU MATEJA JANČU-:

1. na podporovanie vdov a sirôt legionárskych; '
2. na podporovanie chudobných študentov z Upt. Sv. Mikuláša a okolia;
3. na podporovanie sirôt a práce neschopnej chudoby zo Smrečlan, rodnej obce 

Msteja Janču.
jednota Legionárov so svojimi skromnými prostriedkami by sama tejto úlohe dostát ne

mohla. Vyplatila síce za posledných paf rokov legionárskym vdovám a sirotám a na rôzné hu- 
mánné ciele vyše 48.000*—, ale do stavby tak veľkého kultúrneho podniku by sa sama pustit 
nemohla. Preto ta spolieha'na ľudí Šľachetného srdca a dobrej vôle, ktorí budú mal pre túto 
vec porozumenie a dopomôžu k tomuto jubilejnému pomníku.

Sme sl vedomí toho, le pamiatka nadšeného, ale zapomenutého mladého bojovníka, 
Morhlsiu Mateja Janču, bude pre národ takto trvale zachovaná, ak šľachetné srdcia neodoprú 
nám pomoci. S heslom:

,i... A Ty mor bol ... ho|, mor hol 
Detvo môjho rodu,

' kto kradmou rukou alahoa na Tvo|u svobodu; 
i«J a čo tam I dulu dál v tom boji divokom,

mor Ty len a voľ itbyf, ako byf otrokoml*

obradame sa na Vás, zákonodarcov, znajúc Vašu obetlvost a porozumenie pre všetky snahy 
ušľachtilé; . ..... v.

na Vás, reprezentanti čs. priemyslu, znajúc Vaše obete, prinášané v prospech kul
túrnych cieľov;

na Vás, finančníci) ktorých mená nikdy nechyběly medzi štedrými dárcaml; 
na Vás, umelci- ä‘ akademici, ktorí Ste bývali vždy medzi prvými, ked šlo o hu

mánnu vec; ■ L-1.<\.... .
na Vás, duchovní,, profesori a učitelia, od ktorých sme čerpali mnohé nadšenie za 

vysoké Ideále;
na Vás, áradnfcl, zamestnanci, obchodnici a remeselníci, lebo Vy ste vedeli podať 

vždy pomocnú pravicu, ked šlo o dobrú vec;

Výzva výbory pre postavenie Legionárskeho Kultúrneho Národného Domu Morhistu Mateja 
Janču v Liptovskom Sv. Mikuláši z roku 1929. (VHA Praha, f. MNO - Prezidium 1927-1939 
kr. č. 7927, 1929, sign. 68 7/2)



a voláme 1 k Tebe pracujúci ľude, znajúc Tvoje šľachetné srdce;
obradame ta i na Vát, občania Llpt. Sv. Mikuláša a jeho okolia, ktorí Ste znali

milý úsmev, mladistvé nadšenie, boj, utrpenie a tragickú smrf Morhistu Mateja Janfiu, ktorí
tvojou obefou vykonáte nielen vzácnu povinnost, ale pomôžete zachovat skvelú pamiatku svojho
ullvmého rodiki.

Obradame ta 1 na Vát, občania raeata Hradca Králového, ktorí Ste prijali marfar-
akými úradmi a žandármi prenasledovaného a uštvaného Morhistu Mateja Janču medzi seba a
poskytli mu prístrešie na Vašom gymnáziu a ktorí Ste boli očitými svedkami maďarskej krutosti,
ktorá ho i z Vášho gymnázia odviedla, žalárovala a konečne na bojišti cynicky usmrtila.

Obradame sa na Teba, fude československý, dôverujúc Ti, že TI ostane svätou pa-
mlatka tých, ktorí vďačne položili aj svoje životy za Tvoju slobodu a Tvoje národné prával

Obradame u 1 na Vás, bratia legionári, dúfajúc, že nám i Vy pomôžete zachovat
pamiatku Morhistu Mateja Janču a tým včleniť ho do radov našich, ako verného druha v boji
za práva a slobodu nášho národa.

Prosíme Vás, aby Ste priloženou složenkou podali nám svoju pomocnú ruku a tak
dopomohli nám k dldu významnému, aby mená Vaše nechybovaly v zlatej knihe dárcov, ktorá
má na veky hlásať, <ako sl národ vedel oceniť svojich najlepších synov.

Táto zlatá kniha bude vložená do základného kamefla Legionárskeho Kultúrneho Ná-
rodného Domu Morhistu Mateja janču.

'*■ čsstný p r t d « • d a:

Dr. Jur Janoška, ev. a. v. biskup.

Prípravný legionársky výbor:

i Ľudevll Sekáte, ruský Ieg.,
.1 . ггОиЛл.

František Secký, ilal. legionár, Eduard Berlou, ilal. legionár.
l.JfJ—M, 11. JtJmsUI

Jaroslav Jeniovský, ilal. legionár.
fekUJ *«.

Výbor pre postavenie Legionárskeho Kultúrneho Národného Domu Morhistu Mateja Janču:

Adam Венка, slávi Iď Dr. Miloš Lautík, pravotár

Ferdinand Balh, lekárnik Juraj NiiiaJ, roľník

J cat J Brdeika, typograf Ján Pálka sl., lovámik
Peter Droppa si., tovdmih Igor Pálka, lovámik

Dr. Ján Droppa, lekár Adolj Pokosia, riadilď tiem. poisľovne
Ing. Fedor Droppa, továmik Malej Rázu s, knlhtlnčiar

Peter Hubka sl, továmik Eduard Rilck, riadileľ pošty
Samo Hrianka, riadi/ď banky Dr. Ivan Stodola, lekár

Václav Ckundela, rotm. Ján Sopko, obchodník
‘Miloš Janoška, ik. inšpektor Ľudmila Šimková

Albert Kostolný, koiuŠnlk
' Dr. Vladimir Krivoss, pravotár

Jozej Stuckner, okr. náčelník

Fr. Klimeš, kníhkupec a maj U. kníhtlač.
Ján Šindelář, riaditeľ gymnázia

Jindřich Kniha, mjr. aktív. Juraj Šenšel, fin. riaditeľ

Jaroslav Ksander, riad i Iď Roľn. pokl. Otakar Lad. Štastný, riad. tneš f. školy

Andrej Kolka, pokladník нет. poist. Jur Schanxmoch, obchodník
Marienka Lackovi Milošova Ptler Trnovský, hostinský

Marienka Lackovi Jurkova Oľga Žuffová-Šimková Palova

Bronislav Decká, továmik Dr. ing. Milan Žuffa, lovámik



NEZÁVISLÁ JEDNOTA Č8L. LEOIONAAÍI 
úitIcdnI vývoz

T't»(*n tn»t РНЛНЛ II. POftlO a-á,

Č.í 2410/,;».,
Slávne

У
vr*>.tJ„ .U.kTítm......m 9.

Ministerstvo národní obrany

t Pr a s o .

Jménem ústředního výboru Nezávislé jednoty čel.legionářů 

a Ľruhu jojlch přátel dovolujeme si uotivS požratí slavné Minister

stvo národní obrany к účasti na národní pouti к mohyle generála Ы.

K.Štefánika na Bradle,kterou urpořádúoe na paait 10.výročí jeho trn- 

gloké smrti o svatodušníoh svátoioh ve dneoh 19,а У.О. května t.r, a 
prosíme,aby naše pozvání bylo vlídné přijato. *

Program a proposioe pouti přikládáme.

Pozvánka adresovaná MNO v Prahe vo veci účasti na Národnej púti k mohyle generála M. R. 
Štefánika na Bradle v dňoch 19. - 20. mája 1929. ktorú v mene ústredného výboru Nezávislej 
jednoty čs. legionárov zaslal 13. mája 1929 jeho predseda generál Rudolf MEDEK, vtedajší ria
diteľ Památníku osvobození. (VHA Praha, f. MNO - Prezidium 1927-1939, kŕ. č. 7827, 1929, 
sign. 68 7Г7-2)
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Z orolského zletu v Bratislave v jubilejnom roku 1928. Orolské zástavy slovenských orolských 
jednôt na čele sprievodu pred bratislavskou Hlavnou stanicou.
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L Slet dorostu a žiactva 9. červňa 1929.
6 h: Župné závody dorostenek na Mestkom hříšti u Šariš.

kasárni.
13® h: Slávnostný sprievod z Francisciho ul. na jletište.
15 h: Verejné cvičenie: 1. Žiakyne — cvičenie s balónkami.

2. Cvičenie Studentstva stredných škôl v Prešove.
3. Dorostenci a dorostenky — cvičenie na náradí.
4. Žiaci — cvičenie s praporkami. 5. Dorostenky — cvi
čenie prostné. 6. Žiaci a žiakyne — hry a tanečky. 
7. Dorostenci a dorostenky — hry, bojový závod. 8. Do
rostenci — skupinové prostné.

Po verejnom cvičeni koncert na sletišti.

П. Slet členstva 15. a 16. června 1929.

15, června.
16 h: Závod o prebor župy na hříšti štát. reál. gymn., Komen

ského stromoradie.
20 h: Slávnostná akadémia v Mestskom divadle:

1. Smetana, směs z op. «Prodaná nevěsta* — hudba 
p. pl. 14. 2. Prívet — br. Dr. Vlad. Gallay. 3. Desat rokov 
Sokolstva na východnom Slovensku — br. Vojtěch Čer
vinka. 4. Praus, Chorál Čechů — muž. sbor Spevokolu 
«Smetana* Prešov. 5. Dorostenky: Holečková — Matě- 
jovec, cvičenie so stuhami. 6. Dorostenci: Preskoky cez 
koňa na dlž b. m. 7. Zeny: Bradlá o nestejnej výške 
žrdi. 8. Smetana, Aria z op. «Dalibor« — br. pplk. L. Vy
sušil. 9. Mužovia: Hrazda. 10. Mužovia: Cinert-Ma- 
tějovec — cvičenie prostné. 11. Štátne hymny — hudba 
p. pl. 14.

Sbormajster br. prof. R. Voborský. Dirigent p. prap. J. Po
láček. U klavíru br. prof. AI. Kubišta.

16. červňa.
7 h: Závod mužov o prebor župy na Mestskom hnšti u Šariš.

kasámi.
1330 h: Slávnostný sprievod z Francisciho ul. na sletište, 

1350 h přejav starostu mesta Prešova K. Straku, žup. 
starostu br. Dr. J. Slabeja a zástupcu Čsl. Obce Sokol- 
skej s balkónu «Čierneho Orla«.

15 h: Verejné cvičenie: 1. Mužovia — poradové. 2. Vojsko, 
posádka Prešov — cvičenie s puškou. 3. Mužovia a



ženy — Tyršova sústava. 4. Mužovia vzorné mužstvo — 
bradlá. 5. Ženy — cvičenie prostné. 6. Mužovia — cvi
čenie prostné. 7. Sokolská jazda — jazdecká rej. 8. Ná
rodné tance — Beseda.

Po verejnom cvičení veselica na sletišti.

Ceny miest včetne d. z. z.:
1. Verejné cvičenie dorostu a žiactva 9. VI.: Lóža 48 Kč, 

sedadlo na krytej tribune 9.50 Kč, sedadlo v ochozu 7.50 Kč, 
na státie 4 Kč, študenti a vojaci 2.50 Kč.

2. Slávnostná akadémia 15. VI.: Lóža I. posch. 40 Kč, II. 
-posch. Kč 25, kreslá 10, 8 a 6 Kč, balkón 10, б a 5 Kč, na státie 
2 Kč, študenti a vojaci 1 Kč.

3. Verejné cvičenie členstva 16. VL: Lóža 68 Kč, sedadlo na 
krytej tribune 12 Kč, sedadlo v ochozu 9 Kč, na státie 5.50 Kč, 
študenti a vojaci 3 Kč.

Predodpredaj a písomné objednávky vstupeniek: br. prof. 
Fr. Svoboda, St. priemyselná škola Prešov.

Informácie a objednávky nocľahov: Výbor jubil, župného 
.sletu Prešov, pošt. schránka 60.

Zvláštne vlaky z KoSc:
Dňa 9. VI. a 16. VI. t. r. vypraví riaditeľstvo železnic v Ko

šiciach z Košíc do Prešova a zpät zvláštny výletný vlak, ktoré
ho môže použit nielen Sokolstvo, ale aj hostia nečlenovia. 
Jazdné s 50% slávou tam i zpät 9 Kč. Odjazd z Košíc 7 h 48 m, 
odjazd z Prešova 19 h 43 m.

Jazdenky (zpiatočná) v predodpredaju pre členstvo v kance
lárii T. j. «Sokob Košice, pre hosfov v ‘Čedoku» Košice, Mlyn
ská ul. č. 1.

Program jubilejného Sokolského zletu v Prešove 9. a 16. júna 1929, ktorý usporiadalo predsed
níctvo Sokolskej župy Východoslovenskej Jána Kotlára na počesť 10. výročia Sokolstva na 
východnom Slovensku..
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Profesor Antonín Benjamin SVOJSÍK (1876-1938), český telovýchovný pracovník-zakladateľ 
Českého skautingu. Člen medzinárodného skautského výboru. V roku 1919 stál pri zrode 
Zväzu junákov skautov a skautiek RČS a až do roku 1938 bol jeho náčelníkom.

Bratislavská jednota Slovenského katolíckeho skautu, ktorý bol pod výrazným vplyvom HSĽS. 
- 20. roky 20. storočia.



JUDr. Vojtech TUKA (1880-1946), slovenský ľudácky politik. V roku 1939 si sadol pred fotografa 
na to isté miesto, kde ho v roku 1929 odsúdili za vlastizradu a špionáž.

Z nástupu rodobrancov v Zohore v roku 1926. Uprostred Alexander MACH a Anton 
PRÍDAVOK. (Gardista, 14. 3. 1940)

139



RODOBRANA
sunn mi(n - Яп. iriitmolProgram slovenskej Podebraný

Program polovojenskej fašizoidnej organizácie HSĽS - Rodobrany, publikovaný v jej rovno
mennom tlačovom orgáne 25. júla 1926.
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Český agrárny politik Jan MALYPETR (1873-1947), ako minister vnútra (v prvom rade 
uprostred) na návšteve v Košiciach v roku 1922. Po jeho pravici je košický župan Ján RUMANN 
(1876-1925). Na ľavo od MALYPETRA stojí vtedajší veliteľ 11. pešej divízie v Košiciach divízny 
generál Radola GAJDA (1892-1948), ktorý bol v auguste 1926 pre podozrenie zo špionáže 
a spoluúčasti na príprave štátneho prevratu superarbitrovaný a preložený do výslužby. Krátko 
na to, v januári 1927, bol zvolený na čelo Národnej obce fašistickej.

Kasárne pešieho pluku č. 43 v Brne - Žideniciach, ktoré v noci z 21. na 22. januára 1933 
prepadli prívrženci NOF, pod vedením npor. v zál. Ladislava KOBZINKA. Ich cieľom bolo zmoc
niť sa čo najväčšieho počtu zbrani. Pokus o obsadenie kasární, ktorý bol súčasťou širšieho 
plánu NOF na fašistický prevrat v ČSR, sa napokon skončil neúspešne.
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КТО SO Л Со 
CHCÚ ČSL. FAŠISTI

Náreá. Obec Fa-ilatirká Je politické bnutle, 
ktoré в* troskách svetového áldo-bolievle- 
kého nclsllima a liberalizmu chce Tjbndo- 

BrsTnýB obrodením národe boapodár- 
aky, Kclálae a politický ■prarodllrý národný 
Československý itát, organizovaný в spravo
vaný na iUtotiUob, kni(aaakom a damo- 
kratickom podkládá.

Za dielom dotiahnutia tohto Hela vypořádá bo) . 
medal národ ne organizovanému ildorakémn 
kapitála a Jeho prialabovačom, marxistickým 
socialistom, a žiada:

1. Uzákonenie znáŕionallzovánla (znárodnenia) 
vietkýeb hospodář, nenašských podníkav,

9. Bezpodmienečné zrušenie rietkýeb kar
telov a korporácii, kterých úéelona Je Jedine 
snonopollaácla výrobkov a udržovanie vyso
kých clen uáéelon doelahrintia neúmerných 
alakov,

3. Ochranu súkromného Indlvldnálnébo 
podnikania, ochranu maloobchodu a živnosti. ktoré 
zabezpečujú existenciu -státislcom 1'odL Odstránenie
vietkýeb výbod kapltallatlekébe podnikania 
a aapoasábanle boapodárakeaan rozvoja ná
roda.

4. Odstránenie bankovného podnlkánla
v oboru priemyslovej výroby a obmedzenie činnosti 
bankovného kapitálu na jeho pôvodný deľ.

5. Zľavaenle úveru a postavenie peúažnýeb 
ústavov pod kontrola itátn, aby banky no- 
mohly kořistit x biedy ľadu.

Čo žiada čsl fašizmus
Povinnosťou lohío štátu je odčinit všetky krivdy, 

ktoré boly na Slovensku, či u i úmyselne alebo z ne
dbalosti popáchané ná úkor Slovákov - a po 
vznJest Slovensko vhodnými zákonnými opatreniami 
na národné nivó historicích krajín. V prvom rade,' 
eko sme už uviedli, čsl lasiztnus žiada:

1. Dobudovanie bloveoakej krajinskej ваш- 
aprávy a to v takých roxmereeh, aby mIobod
ný národný život zlo* enaký hol úplne zabez
pečený, nie jednota žal. itátn tým nebola 
.naštrbená.

2. Žiadame prevedenie hromadných investícii, aby.-. 
hmotná bieda slovenského ľudu bola dm skôr odstránená
i hospodársky blahobyt zabezpečený.

3. Umiestenie slovenskej nezamestnanej inteligencie 
v itiiných Úradoch a v zracionalizovaných podnikoch-

4. Uzákonenie kľúča pre slobodné povolania, dľa 
ktorého jednotlivé národnosti a rasy len primerane 
k svojmu počtu moljiy byt v jednotlivých .oboroch

4. Prevedenie áaparnýeh opatrení та sprá
ve itátn a verejných podnikoch vSbee. -

7. Zmienil zbytočných mlnlatervtlev a n- 
radov, aníšeale počtu poslancov, acaátorov 
o vyslanectiev.

8. Odstránenie hromadenie «(nekúr a ni«Í 
noeá poberal jednotlivcovi t alekoľkaplatov.

ÍO. Uzákonenie neslučitelnosti poslaneckej 
funkcie a (ankeloa ▼ ktorejkoľvek korporá
cii alebo Inštitúcii, kde by svojho vllvn mo
hol menili ka ikode tejto korporácie alebo 
inštltúeio alebo itátn.

11. Odstraneale korupcie zostrením treet- 
nýck ustanovení a menovite natanovenlem 

. o Iroallikáell celého majetku korupčníka 
a Jeho rodiny.

19. Prevedenie revízie majetkových pomerov viet- 
kých verejne Činných ľudí a preukázanie spôsobu, akým 
bohatstva nadobudli

13. Prevedenie deeentrallaáeio Štátnej sprá
vy a dobndovonlo krajinskej aomoapráry 
obzvlášť na Slovenska, kde toho avláitne 
alovenaké pomery vyžndnjú, aby slobodný 
národný život slovanský mohol sa nerušene 
vyv/Jat

14. Ochrana dutevnýeh pracovníkov pred 
sproletarlxovánim a odstránenie protekcionárstva 
Penzionovanie přestárlých úradníkov a umie
stenie nezamestnanej ale* onakej Inteligencie 
nn leh miesto.

15. Zavedenie povinnej náboženskej výcho
vy vo vftetkýek školách.

špeciálne pre Slovensko
Zastúpené. Odstránenie nadvlády ildovakej 
v obchodnom n priemyslovom živote, dolej 
n lekárskeho, advokátakého a inžinierskeho 
stavu.

3. Uzákonenie výlnč. užívania slovenského 
Jazyka na Slovensko Jaka Jazyka itátaéke.

6. Poslovenčenie Slovenského národného divadla 
v Bratislave a zavedenie slovenčiny ako úradného jazyka 
na Komenského univerzite v Bratislave. Hmotné zabez
pečenie Matice slovenskej ako najvyššej kultúrnej 
ustanovizne Slovenska.

7. Upravenie otázky drkevnVch majetkov na Slo
vensku a otázky slovenského arcibiskupstva v Bratislave.

8. Poštátnenie cirkevného učiteľstvu na Slovensku 
a jeho lepšie hmotné zabezpečenie.

9. Na stredných a vysokých školách zavedenie nu
meru clausu pre žiakov ildovakej národnosti.

10. Zavedenie trestného paragrafu do trestného záko- 
nika pre zneužívanie kresťanských dievčat nearijcami

Pro Jednotlivé stavy alovenaké, menovite robotníctva, roľníctvo, obekednietve a živnostníci* e, 
ako aj alovenaká inteligencia č*L failamns žiada:

L Babo t n í-e.tvo

Vtelenie do ústavného zákona všetky zákonné usta
novenia upravujúce sociálne poistenie robotníctva.

Zriadenie robotnlckých 'komflr.
Uzákonenie 40tihodinovej pracovnej doby a podrobné 

zákonné upravenie o minimálnych mzdách.
Vypovedanie všetkých cudzincov, ktorí odberajú náš

mu robotníctvu prácu.
Revíziu hospodárenia všetkých aocšálných inštitúcii 

a vypísanie nových volieb do týchto ústavov.
Zrušenie zákona o gents kom systéme á jeho nahra

denie novým. zákonom proti nezamestnanosti.

Zákonné варевpeéeaie pefcaxí robotníctva,
naskladaných do sociálnych inštitúcií, ža tieto neonala 
byť rozhádzané pod ti tu lona reiljaýeh výdav
kov na platy a tantiémy akracbovanýck see. 
tajomníkov, nasadených za úradníkov, ak Ic tieto 
sodálne inštitúcie ad povinné hradiť svoju réžiu z úro
kovej diferencie, ktorú získajú ukladaním robotníckych 
pcÄazl na airotďu istotu, aby robotník nemusel zomie
rať na aspiriny nemocenských poisťovní, ak aby dostal 
všetky svoje peniaze, ktorá со a Jeho zamestnávateľ 
po čas jeho práce naskladali.
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Nakoľko je cieľom každího robotníka byt vlastni- 
kom avojho rodinního domku. čsl. tašizmu* sa bude 
doniihať zákonnou cestou umožniť terno oprávnený 
požiadavok robotníctva a tak zabezpečit mu zdravlie 
bývanie miesto doterajších spoločných bytov v koló
niách. Csl. Isšizmui má v programe o i teraz začat 
akciu na budovanie takýchto rodinných domkov pre 
robotníctvo. Za tym účelom bude sa domáhat pokra
čovanie v pozemkovej retorme, aby robomik čo naj
výhodnejšie mohol nadobudnúť vlastníctvo pozemku, 

n. И o ľ n i t t r o

f)al. fadzinni žladit zahezpeřlť rentabilitu 
pnľnolmepndilrskéhn podnikania a tabrapr- 
cit vinárničke právo roľníka ka vletkímn 
nadnliudnutéma majetku.

— Žiada colnú ochranu pro roľníctvo.
2iada odstránenie medziobchodu poľnohospodárskych 

plodín roľníka a zamedzil Ipekulácie s poľnohospodár
skymi plodinami.

Žiada pokračovat v pozemkovej reforme, zvláit vjak 
ohľadom pôdy štátnych statkov, ktorí sú v rukách Itátu 
nerentabilné.

Žiada, prevedenie odlženia roľníctva a jeho definitívnu 
zákonnú úpravu.

Žiada zriadiť kolonizačnú banku pre Slovensko, ktorá 
by mala na starosti výlučne vykup majetkov na juž- 
nom Slovensku a kolonizáciu týchto krajov sloven
ským živlom.

Žiada pre visí repatriáciu Všetkých Slovákov usadenVch 
nateraz v cudzine a zabezpečiť icli primeraným poľno
hospodárskym prídelom.
III. Žlraoitnietro a obchodnictvo

Pre obchodníkov a živnostníkov čsL falizmus žiada:

Reformu obchodných priemyselných komôr, ochranu 
drobných nodniknti’J'ov pred ničnou konkurenciou 
žldovakélio niedr.iuňrodnňlio kitjiifála.

Zrušenie privilégií konzumov a družstiev.
Zrušenie správkami veľkých továrnych podnikov 

a jednotkových obchodných domov Zrušenie predajní 
veľkých obchodov.

Verejní a šlátne dodávky nech s.i zdávajú výlučne 
pre stredny'ch a drobných podnikateľov

Zabezpečenie ľavnvho úveru me obchodnictvo a 
živnostnictvo zriadením peňažných ústavov ks m by 
boly nútené za primeraný úrok svoje prebytky ukládat 
sociálne inJitúcie. z ktorých vklaJov poskytoval by sa 
potrebný úver obchodnictvu a živnoslnlctvu.

Zrušenie hostinských a iných koncesí, udelených 
rrtznym spolkom a straníckym organizáciám.

Opravu berního syslímu a úľavy pre obchodnictvo 
a živnostnictvo.

Konečne zabezpečenie obchodnictva a žlvnostníctva 
pre starobu.

IV. Inteligencia

Csl. fašizmus chce chrániť duševných pracovníkov 
pred sproletarizovanlm. Chce spravodliví hodnotenie 
a riadnu odmenu za duševnú prácu a je proti nivelizá
cii vzdelania. Budeme sa domáhať odstránenie protekcio
nárstva, ktorí chráni neschopných na úkor sfl talento
vaných a kvalilikovanych.

Žinilnmc, nby li n I Jediný cudzinec nebol 
7.ЛraeNtnnný, dokiaľ máme nnin lutellgeíicln 
ncxanientnann.

Žiadame odstránenie jedného z manžel
ských dvojíc zo Štátnej slnž.hy, pokiaľ máme 
nezamestnanú mníška inteligencia.

Konečnej ..cieľ. Národnej Obce Fašistickej
Svojou snshou o zavedenie stavovského’ zriadenia, ktorým majú byf politické strany v správe 

Státu a vo vSetkých iných verejných korporáciách vymenené zástupcami jednotlivých stavov, 
dává NOF záruku vSetkým príslušníkom národa, že budú môcf uplatnit v jeho rámci svoje snahy 
a túžby. VSetky problémy súčasného hospodárskeho života dnes i v budúcnosti bude ČsL fašizmus 
nešiř v duchu národnej solidarity, aby chránené bolo právo každého na život

Vyvrcholením všetkého úsilia a 'našich snáh je zásada — slúfiŕ štátu, pracovat pre jeho 
veľkost moc a silu a pre blaho národa plnením hesla nášho hnutia, ktoré znie:

«Blaho Tlastl a národa nech Je zákonom пц]ту^(т!«
Kto aúhlasU f našimi záaadaroi. vstup do našich radov a rozmnpf tých. ktorí sa bijú o to. aby bolo aplnení heslo:

»Pravda víťazí:

МалыЬлЬ Oá&o 3aíiúťicfed/
NáU. NOF. Tkk. podo. NOP I. Cejdori (Jen pro NOP] Prala ХШ. Sledkovskábo 9

V 6 d c * gin. r- I- R- Gajda

Frlhliika

Súhlaafm so zásadami a postupom Národnej Obce Fašistickej a prihlasujem aa za jej člena a uznávam jej orga
nizačný poriadok pre seba za platný.

Rok narodenia: __

Bývanie a potL pošta:

VtasUomfoy podpis.

MU« os sárou: Zemsky sekretariát N r rodne] Oboe PsJtrtlckeJ v Bratislave. Sa&rikovo nim. tk. 9. 
Objednejte si oál slovensky tyidenrfk «HLAS NÁRODA». Redakci* v Bratislave, SeOnkovo rám. tts. 4. Predplatní ne rok Kč J4x

Programové tézy Národnej obce fašistickej (NOF), zamerané na Slovensko, zo začiatku 
30. rokov 20. storočia. (SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, kr. 
č. 236, s. 327)
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Boľasli nášho 
demokratického života.

Го (aikých chvíľach. ktoré tme preží
vali pred a cez svetovú vojnu, kedy ilo 
o bytie alebo nebytie Slovákov a Cechov, 
nadiilt doba nálho oslobodenia a máme 
svoju demokratickú republiku. Osud náš- 
bo štátu a národa riadený je dľt zásad de
mokratických a my by sme tak rád boli. 
keby sme o tejto naiej demokracii nemu- 
seli itovedaí nií nepríjemného. Ale žiaľ. 
neni tomu tak. My mt už niekoľkokrát 
boli nútení povedal, že ti naia demokra
cia má znaioé slabiny a cítime Ich najmi 
my laálstl, ked si u nás na Slovensku za
kladáme o verejný ľudový prejav, tak aa 
nim jednoducho nedovolí, hoci sa to prak
tizuje len a len proti nám a proti žiadnej 
inej politickej strane nie. Mysleli sme. že 
až budeme msf tú vytúženú demokraciu, 
že sa nám všetkým povedie lepšie, ale vi
díme. že nie věštko sa zmenilo tak. ako 
to káie skutočná demokracia Máme na 
pr. mnoho a mnoho penz. štátnych za
mestnancov. ktorí sú i po svojej penzie 
zamestnaní opäf v štátnych službách a na 
druhej strane máme tisíce mladej naiej 
inteligencie, ktorá zamestnanie nemá. To
to by sa v pravej demokracii nesmelo po-

Podľa hlásateľov demokracie mala pri- 
niest slobodu Slovákům a Čechom. Mala 
v našom štáte obrodit národ a priviesť ho 
na cestu lepšieho života, alebo ako to hlá
sajú teoretikovu marxistickej myšlienky, 
mala uvjesf národ do .raja radosti*. Je to
mu skutočne tak? Ani len z daleka.

Naše legie v dobe svetovej vojny spl
nily IDO’* svoju úlohu, ale to, čo im za to 
sľubovali proroci demokracie, sa nesplnilo 
a dnes títo naši hrdinovia, ktorí majú naj
väčšiu zásluhu o našu slobodu, sú práve 
tak avedla*. ako i mnoho nas iných a na
iej demokracie sa tešia ini ľudia, ktorí o 
Au žiadnej zásluhy nemajú ak len nie tú. 
ie pochádzajú z národa -vyvoleného* a 
že sú synmi Izraela.

Národ bol i pred tou demokraciou prá
ve tak ubiedený ako je ubiedený i dnes 
a je nesporné, že z demokracie je mnoho 
sklamania. Vtedy sa hovorilo — -bude 
nám dobre*. Ale ti páni. ktorí toto hlása
li. mvslcli bez pochyby len sami na seba. 
bo im je skutočne dobre: majú dvojo-tro- 
jo -zamestnaní a niekoľkoraké príjmy, o 
akých sa my ani len snjvat neodvážime. 
Toto sú prvé roky sklamania. Л dalej? 
Ak to pôjde terajším spôsobom, bude 
sklamanie ešte väčšie a my máme obavy, 
aby neprišlo meču iného ...

Prečo loto sklamanie? Preto, lebo na 
aodpovedne miesta prišli ľudia, ktorí ne
poznajú cenu života, nepoznajú biedu, u- 
trpenie. nedostatok, strádanie a pod. Dnes

Zasedanie Ústredného 
Výkonného Sboru NOF.

V dňoch 28. a 29. m. m. zasedal v Prahe za prítomnosti br. Vodcu, posh 
klubu, zástupcov všetkých žúp z Čiech, Moravy, zástupcov zemského predsed
níctva pre Slovensko a Podk. Rus. ako i zástupcov stavovských sloiiek NOF. 
Ústredný Výkonný Sbor NOF, ktorý sa usniesol na tomto prejave :

1. NOF. hlási aa k svetovému názoru faiiatickému. Tomuto sveto
vému názoru zostaneme vždy verní a budeme sa usilovat viet- 
kými zákonnými prostriedkami doaiabnut Jeho vifažitvs v nalej 
vlasti.

2. Vedeme a povedeme neúprosný boj proti komunizmu a akejkoľ
vek Inej forme marxizmu, proti zednárstvu a medzinárodnému 
židovskému kapitalizmu.

3. Prehlasujeme, že bez výhrad stojíme za Československú repu
bliku, jej celistlvosfou a samostatnosťou, s budeme ju vždy a 
vláde bránit proti každému útočníkovi. Odmietame preto vietky 
snahy revlzlonistické a Irredentlatlcké. Každý nepriate! zahranič
ní 1 vnútorní najde v nás odhodlaných ochrancov vlasti a ttátu.

4. Rozhodne vlak stáváme sa proti dnešnému režimu, ktorého po
stup d ľa nálho názoru neodpovedá záujmom a potrebám celého 
Itátu a národa. Vyzdvihujeme menovite pečlivost o brannost 
národa, ktorej nebola venovaná dostatočná pozornost ani v za
hraničnej, ani vo vnútornej politike republiky.

5. Mimo spojeneckých smlúv, uzavretých s niekoľkými štátmi, je 
nutno uskutočnif takéto smluvy i so Itátml inými, predovietkým 
susednými Z tohoto dôvodu stáváme sa tiež proti tomu, aby 
nát štát trpel provokáciu cudzej emigrácie na nalom Itatnom 
území, namierenú proti súsedným štátom.

6. Zvlášt žiadame naviazanie najpriatefskejšich politických a hospo
dárskych stykov s národami a Itátml slovanskými; Poľskom a 
Bulharskom, a prehĺbenie spojenectva s Juhosláviou.

Gen.

|. K A R A S E K,
újtr. taj.

AI. ŠLECHTA,

Členovia Ústredného Výkonného Sboru :
Poslanci: Prol. dr. Dominik, lv<k, Tmks, Zvoniček. — Zástupcovia sta
vovských složiek: Prof. Kslius, Joz. Langr, K. Vojtěch, Peter Hrabal, lán 
Gajda, V. Valerián, D. Kubányi. J. Kinrt, J. Voitl, K. Voitl, A. Pokorná, J Pa
točková. J Zeman. R. Šfastný. F Kolář, J. Soukup, č. Turek. F. Balík, J. Tro- 
jovský, R. Siahr, C. Pavlík, Joz. Holešovsky, E. Kopecký, I Zajbot, F. Kojzar, 
V. špička. F Kluska, F. Jaroš, K. Žáček, Ŕ. Kešner, J. Joachymstál, J. Šimon, 
J. Nedomlel, E. Hájek. J Kras!, A. Procházka.

Titulná strana týždenníka Slovenské fašistické noviny z roku 1936, ktorého majiteľom a vyda
vateľom bol Ján IVÁK, vtedajší krajinský náčelník Národnej obce fašistickej na Slovensku 
a poslanec Národného zhromaždenia.
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Výbor Zväzu slovenského studentstva v zložení od 5. februára 1928 do 3. februára. 1929. 
Sediaci zľava: Emii Boleslav LUKÁČ - redaktor Mladého Slovenska; Anton VAŠEK - pod
predseda; Dr. Braňo VARSÍK - predseda; Alojz LÔBL - podpredseda; Dr. J. K. MILĽO - 
predseda zmierovacieho súdu. Stojaci zľava: Jozef LETTRICH - predseda sociálnej komisie; 
Emil NOVÝ - predseda finančnej komisie; Andrej GUOTH - predseda stredoškolskej komisie; 
Fedor THURZO - tajomník; Ján BELANSKÝ - II. tajomník; Michal HALAŠA - pokladník; Rudo 
RAJNIAK - predseda tlačovej komisie.

Anton GRANATIER (1894-1954), bol účastníkom 1. čs. zahraničného odboja v Rusku. V me
dzivojnovom Československu sa verejne aktivizoval ako predseda Slovenskej ligy v rokoch 
1922-1925 a tajomník slovenskej pobočky Čs. národnej rady v Bratislave 1921-1938. Výz
namne sa angažoval aj vo Zväze čs. dôstojníctva. Okrem toho bol zodpovedným redaktorom 
Legionára, Nového sveta a Slovenskej ligy. Na fotografii reční na zhromaždení ľudu proti 
Rothermereovskej akcii v Šali nad Váhom.
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Príchod prezidenta republiky Prof. PhDr. Tomáša Garriquea MASARYKA (1850-1937), 
v sprievode najvyšších predstaviteľov Čs. obce sokolskej, na IX. Všesokolský zlet v Prahe roku 
1932.

Zo sokolskej slávnosti v Užhorode 18. júna 1932, na ktorej sa zúčastnili najvyšší predstavitelia 
Čs. obce sokolskej, pod vedením jej starostu MUDr. Stanislava BUKOVSKÉHO. Členovia 
Užhorodskej sokolskej župy nastúpení pred pripínaním stúh na župnú sokolskú štandardu.
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Minister národnej obrany JUDr. Karel VIŠKOVSKÝ (1868-1932) dekoruje 3. júla 1932 v Prahe 
na Staromestskom námestí, plukovú zástavu 1. pluku Stráže slobody Čs. vojnovým krížom.

Diplom vďaky za pomoc sokolských dobrovoľníkov v roku 1919, ktorý venovalo vedenie mesta 
Bratislavy Čs. obci sokolskej pri zájazde jej vedúcich predstaviteľov na Slovensko 27. júna 
1936.



JUDr. Juraj SLÁVIK (1890-1969). slovenský agrárny politik. Člen Slovenskej národnej rady 
a signatár Martinskej deklarácie 30. 10. 1918. V rokoch 1918-1938 poslanec NZ za Republi
kánsku stranu zemedelského a maloroľníckeho ľudu, 1926 minister poľnohospodárstva, 1929- 
1932 minister vnútra. V rokoch 1936-1938 čs. vyslanec v Poľsku. Na prelome 20. a 30. rokov 
bol aj predsedom Zväzu čs. dôstojníctva.

Antonín ŠVEHLA (1873-1933), český agrárny politik. Od roku 1919 až do smrti bol predsedom 
Republikánskej strany zemedelského a maloroľníckeho ľudu a v rokoch 1922-1929 (s výnim
kou krátkeho obdobia úradníckej vlády 1926) aj ministerským predsedom ČSR. Patril medzi 
najvýznamnejším podporovateľov činnosti Sedliackej jazdy.
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Titulná strana odborného časopisu Zemského zboru Sedliackych jázd na Slovensku Chovateľ 
jazdec, ktorý vychádzal v rokoch 1923 - 1937.

Odborný časopis Zemského sboru Sedliackych iézd na Slovensku



г
jBj. 49 /М. 1935.

Шау. štáb. 
5. odděleni. 32 í 31

% “..чу Ж v. Praha, 8. duben 1935.

/mv ^uv^rné.
Předsednictvo strany eoolálně demokratloká.

T denním tisku četl Jsem т poslední dob», že na níkollka 

konfsrsnoloh DTJ. Tyslorlll ss řsdniol pro zarodení dobrorolnd 

předrojensk» víohovy a proti porlnné přsdvojenská vjohov» "pod 

poruianstrlm voJánskiah lnstltuol".

Nerad bych, aby už předem ryrolána byla re rsřojnootl ná

lada proti ohyotané osnov» a proto pokládám Jako ministr národní 

obrany za svoji povinnost, poprosltl Vás, aby tato veřejná aglta- 

oa proti chystaná osnov» nebyla vedena. X tomu na vysvítlenl 
dorolim al urésti toto :

Branná příprava má a musí mltl ten Jediní a víhradnf oil 

zvííitl naíi brannou pohotovost a zryiltl na»l vojenskou přípra

vu a průpravu. К tomu nás nutí naěl aouaedá. i tu nemůže stát 

poneohatl Jednotlivcům jejich volná úv.zs, zda chtíjl .. podro

bit! branná připrav» 51 ns nebo zda vy.toupl, když se Jim průpra

va znelíbí /: srovn. zsjmána táž Slovensko a Podkarpatskou Bus ,/, 

npbrž žádat1 tuto přípravu bszpodmlne5ní na viech, kdož Jsou 

fysloky sohopnl. Ti, kdož by se povinnosti vyhnuli, posmívali by 

ss tím, kdož by JI podláhall pro svá přlsluienstvl v nikterá tílo- 

Týohorné organ!aaoi.

List ministra národnej obrany Bohumíra BRADÁČA adresovaný predsedníctvu Čs. strany 
sociálno-demokratickej 8. apríla 1935, v ktorom kritizuje postoj niektorých jej predstaviteľov na 
konferenciách RTJ, kde agitovali za zavedenie dobrovoľnej predvojenskej výchovy a proti plánu 
zavedenia povinnej predvojenskej výchovy. (VHA Praha, f. MNO - Hlavný štáb, 5. školské 
a výcvikové oddelenie 1919-1939, кг. č. 127, 1935, sign. 32 4/1-31)
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йе рак о způsobu této branné přípravy musejí rozhodo- 

vati Jen zájmy то Janské а то Janské orgány zodpovédné za brannou 
přípravu, Jest samozřejmé. Proto snad nanl vhodné ps&ti o branné 
přípravě "pod poruěenstvim vojenských Instituci".

Velmi snažně proto prosim, aby předsednictvo strany 
zařídilo, by prozatím bylo upuštěno od Jakékoliv agitace proti 
zamýšlená osnově.

Osnova půjde pravidelnou oeatou. 0 ni budou mitl možnost 
se vyjádřltl všechna ministerstva, bude předložena ministerské ra
dě, kde zástupci Vaši strany budou moci zaujati к ni stanovisko a 
teprve když vládni koalice dá к tomu souhlas, bude osnova předlo
žena sněmovnám, takže Je zde dostateěná záruka, aby zástupci p.t. 
strany mohli к osnově zaujati stanovisko.

S výrazem dokonalé úcty 

Bradáě v.r.

Tajemník
ministra národní obrany. 
Cj. 40 M./1938.

Praha, 0. duben 1935.

Ouvčrné.
Panu přednostovi hl.Št./5.odděleni.

Na vědomost.
Důvěrné! Z rozkazu :

ISľ'BVľ'TVa ľ "•'"’"f Г1ГШ.

Г •’ас* i Ha IV. иза

;:_zi
д*-л.

■Л

T?.
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Situace mezinárodní vyžaduje zvýšení brannosti 
našeho národa do nejvyšší míry.

Spojenecké smlouvy sice mají jistou cenu, může 
se však stéti při známé taktice Němců,' náhlého přepadu-, 
než by Francouzi nebo Rusové odhodlali se ku pomoci, že 
zaplavena bude Československá republika ze severu, západu, 
východu a připojili se Maaaři, i j jihu1.

ľ.usíme být i tedy připraveni1 na drobnou válku 
/guerillu/,#jak podávají její přiklády dějiny Belgie, Spa 
nelska a Švýcar.

Příklady Spartanů v Thermopylách, kteří nebáli
ó a Kucia Scaevoly. který položil ruku na 

řežavó uhlí*, aby%prokázal pdhodlánlvzbavit vlast nepřátel.přemoci perské
nemohou být ve školách dost zdůrazněny.

Pro případ ten musí být lid připraven. Lid nutno 
upozornit! na zvýšené nebezpečí a učiniti následující opa
třeni ke zjvženl brannosti národa. , . , ..

“* Ti/ZavéstTnavšičnoDcanskych, středních a od
borných Školách českých, slovenských a ruských, povinny 
vvcvik v šermu, střelbě, odhadování terrénu a krytí za ve 
ďení důstojníku. V Zemědel. školách měla by se zavěsti po 
vinná cvičení jízdě na koni. , „ , . . . .

(2/ Zavést; stejný výcvik v Sokole a Orlu s tou 
výhradou,Níe možno účastníkům výcviku toho ve spolcích 
branných použiti к zkrácení doby presenční voj. služby, a
cvičení náhradních. ..............( 3/ Použiti ke kolomsaci zemedelské. živnosten
ské v kraTinách ohrožených, vojenských déle^sloužíoích 

)jníků a důstojníků s povinností výkonu ochrannépoddůstojníků a jlůstojn___
služby v^urČitých-.íiblaflie.ch.

Než i ženy nesmějí scházeti v branné organi- 
saci, pokud jde o přípTavu' к Samaritánské službě. I tu 
zdravé dívky mohlyýse připravit v příslušných kursech. Hy 
gieně mest i venkova by velmi přispělo. Stačila-li by do
brovolná služba, nebo nel^-li by se i tu zavósti povinná 
služba, jest jen otázkou účelnosti.

C 5/ Hutno dobudovat z důvodů strategických silni 
ce a dráhypod Šumavou, Krkonošemi, na Ceskomor. vysočině 
na hranici íioravy a Slovenska a Hnaarska. protože scházet* 
jí okrajovéitransversální spojky a horské cesty.

I když není to, co uvádím uplne originelnlm. 
jest nutno rychle přikrociti к provádění, protože proti 
lidové učusti říš. Němců v brannosti náš dosavadní ofici- 

evystačí. ,
jištění mé úcty s přáním zdaru ve Va-

List advokáta a obhajcu JUDr. Františka VÁHALU adresovaný ministrovi národnej obrany 
Františkovi MACHNÍKOVI 17. júna 1935, v ktorom sa zamýšľa nad otázkou a formami zvyšo
vania brannosti čs. obyvateľstva. (УНА Praha, f. MNO - Hlavný štáb, 5. školské a výcvikové 
oddelenie 1919-1939, kr. č. 127, 1935, sign. 32 4/1-61)
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Trubači čestného oddielu Ústredia Sedliackych jázd v Prahe na Staromestskom námestí. - 
Druhá polovica 30. rokov 20. storočia.

Hradná stráž prezidenta Československej republiky na nádvorí pražského hradu. Zľava prís
lušníci Hradnej stráže v uniformách čs. légií v Rusku, vo Francúzsku a v Taliansku. - Druhá 
polovica 30. rokov 20. storočia.



Slávnostný pochod jednotky Zväzu národných gárd RČS. - Druhá polovica 30. rokov 
20. storočia.

Pochod príslušníkov orolskej jednoty v Luhačoviciach na Morave. - Druhá polovica 30. rokov 
20. storočia.
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Žiaci Zväzu Robotníckych telocvičných jednôt ako vlajkonosiči počas svojho vystúpenia 
v Prahe. - Druhá polovica 30. rokov 20. storočia.

Z branného výcviku príslušníkov Zväzu junákov skautov a skautiek RČS. - Druhá polovica 
30. rokov 20. storočia.



NSKÁ OB
5У°йШ£

CBtO TtUřONU 11>ж 
JEDNATEL. 6ÉD А РН.ОТЛ.

II, LdTZOWOV,

VdMstíjKsw»ýaTr.im'
kopie. matenf?
№1. " ti

^ y £781 P.A. ЭР

Psou

* “O • A 4. červenoa

plk. gen. ětftbu Hynku Štěpánském 
přednostovi 5. oddělaní hl.ětábu MHO.

v Prasa.

Velevážený pana plukovníku, ,

dovolujeme e1 s Vámi adělltl, ta 

Jana poslali včera poStou mlolataretvu národní obrany prohlá

šení atran neavlkletalného podrobení naBíoh Jednot kontrola 

vojanaké aprévy-apolu a oběžníkem na naBa Jednoty, Jehož pro— 

klapek к tomuto dopluu připojujeme Vám na vědomí.

Připomínáme sdvořlle, že proklapak 

tohoto naěebo probláBení spolu a proklapaa uvedeného ada oběž

níku předložili jame při včerajSÍ oaSÍ oávStěvě u pana minis

tra národní obrany, požádavSe ho zároveň sa braké a kladné vy

řízení Jeho.

Jame pevně přesvědčeni, velevážený 

pane plukovníku, že 1 Vy ráčíte nám ve své přelaakavé oohotě 

podle možnosti pro příznivé vyřísení tohoto prohláSeníMpomoci 

a proto poroučíme ae Vám ě.

a projevy dokonalé úoty. 

Ze i

Oznámenie starostu Čs. obce streleckej Antonína ŠOLCA, adresované 4. júla 1935 prednos
tovi 5. školského a výcvikového oddelenia HŠ plk. gšt. Hynkovi ŠTĚPÁNSKÉMU, vo veci 
podrobenia střeleckých jednot ČsOS kontrole čs. vojenskej správy. (VHA Praha, f. MNO - 
Hlavný štáb, 5. školské a výcvikové oddelenie 1919-1939, кг. č. 128, 1935, sign. 683/3-9)
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flj. *T0« t./к. >e T Praae dna 8. dervanoa 1980

Bratrak/a

Jednotám a župám flal.Oboe Střelecká .

Vzhledem к veliké potřeb! moderníoh pulak 
pro provádění vojeaekého výovlku podlá služebních předpleů brao- 
aé a-ool a umlrolo vojenská správy, požádali Jsme shotu minister
stvo národní obruoy v Prase ca příděl pulak drub Maonlloher та. 
90 T tSKovám pofltu, v Jekám ue jlub budou dožadovatl osle jedno
ty*

UluljiurutTo uárodol obrany slíbilo oáa plni 
vybověti této oall žádosti, от8«ш a podalokou, ža ataaovy Cel. 
Oboo dtřeleoké budou doplněny vitou, la dlaoové Jednot čel.Oboe 
Střeleoké budou va stáři lTti aft dOtl roků podrobeni kontrola 
Tojanaké správy.

Jelikož doplněni stanov fial.Oboe Střelecké 
aůfta aa atátl pouaa v Jajla valném sjezdu, který bude svolán 
teprve v rooa 198?, požódall J->ae ministerstvo uárodol obrany, 
aby es spokojilo a nalla závazným probláSaním, že Jednoty čel. 
Oboe dtřeleoké podrobí se keždorofluí vojenské kontrole a také 
revisi vleoh sbranl, které Jim miulsterutvo národní obrany pro- 
pájflllo, aby v připadl polkozenl oeloroónímvo vojenským výovl- 
kee, aobly býtl opraveny auebo nabraaeny novými.

ta tou přldlnou narisujeme vlea Jednotám Osl. 
Oboe Střelecké, aby vylly kontroluíe orgánům vojeneké správy v 
každés připadl vetřlo a aby nám okamžitě také napsaly, že plně 
podrobuji ae nálomu roakaau a aby oáa ae sv/m prohlálenía posla
ly aeooaa av/ob dlenů, řádní platioíoh, kterya máji bytí puSky 
■aonllober 95 přiděleny.

A Mimo to musí každá Jednota posiati do poklad
ny Oboe'fbkamžltl a v hotovosti, to snamaná na přiloženou složen
ku, ВО.-Ifl aáloby na každou požadovanou pulku.

Bale prohlíženi, které lamě ministerstvu ná
rodní obrany předali, tyká ae vleob Jednot Osl .Oboe Střelecká a 
proto ooobV lupni vedeni poatarájáeee o okamžitá vyplnění tohoto 
roakaau.

Se streleckým tder I

lot. i o 1 o
ataroeta

ajr, Jar. Půrkyt v.r. 
uáůelnlk•

B. P l 1 o t t l 
jednatal.



Nezávislá jednota československých legionárov a kruh ich priateľov 
odbočky v Piešťanoch za spoluúčastí jednôt a spolkov v Piešťanoch : 
Svízu českoslov. dôstojnlctva. Sboru českoslov. rotmajstrov, MLL odbočky 
v Piešťanoch, Župy MLL, Telocvičnej jednoty Sokol, Telocvičnej jednoty

8'rol. Robotníckej telocvičnej jednoty, Telocvičnej jednoty MakkabL 
eskoslov. obce legionárskej, Okresného osvetového sboru, Slovenskej 
Ligy, Stráže Slobody, Družiny válečných poškodencov, Odbočky slo

venských dobrovoľníkov, Sport, klubu PFK, Plaveckého klubu. Okresnej 
hasičskej jedn. 36, Sboru dobrovoľných hasičov v Piešťanoch, Sboru 
dobrovoľných hasičov na Banke, Miestneho výboru obrany obyvateľstva

poriada:

v rámci osláv na pamäf bitky u Zborová

DEN
BRANNOSTI

v dňoch 5., 6. a 7. júla 1935 v Piešťanoch

pod protektorátom: 

ministra N. O. Fr. Machnfka
zem. voj. vel. div. gen. J. Votrubu zemského prezidenta J. Orságha
div. g.R. Medka, preds. N.J.čsLleg. obecného zastupiteľstva Piešťany

za čestného predsedníctva:

veL div. brig. gen. M. Žáka 
brig. gen. j. Červinku 

podplk. del. j. Janischa 
okresného náčelníka V. Skyčáka 

štkpt. del. j. Svobodu

div. gen. H. Vojtu 
plukovn. letca J. Skalu 
podplk. letca G. Studeného 
podplk. del. Quido Múhlfrieda 
riaditeľa kúpeľov Ľud. Wintera

priemyselníka J. A. Baťu.

Program Dňa brannosti v Piešťanoch 5. - 7. júla 1935, ktorý zorganizovali miestne branné, 
športové, hasičské a iné spolkové organizácie v rámci osláv výročia bitky pri Zborové. (VHA 
Trnava, f. ZVV Bratislava 1919-1939, kr. 132, 1935, sign. 59 1/3-3,4)



Poriadok slávnosti:

Dňa 5. júla :
и i ■ ■,......... -i

Zahájenie slávnosti.
Vítanie hosťov — ubytovanie. 
O 17. h. v kúpeťnom divadle :

slávnostná akadémia
s programom:
1. Prívet vel. div. brig. gen. M. Žáka o význame 

bilky u Zborová.
2. Orol divad. scéna : .Keď sa sloboda rodila”.
3. Sokol telocvičné ukázky na hrazde.
Prestávka
4. Privet šlkpt. del. R. Šmardu o historii delo

streleckého pluku t S3.
5. Orol telocvičné ukážky.
6. Spomienka z vojny .Matka' prevedie letecký 

- pluk 3, .Sto nás len ostalo z celého pluku”.
7. Živý obraz .Československé sbratrenie”.

Dňa 6. júla :

6. hod. Budíček.
8.10. hod Vítanie hosťov
9.30 hod. Prehliadka vojska, slávnostné prip&tie 

stúh na standartu del. pi. 153 prevedú 
predsedovia odbočiek Ň. j. a kruhu pr. 

9.40 hod. Prívet plukovníka v z. J. jaroša.
9.50 hod. Slávnostné defilé, odchod.

Odpoludnia:

O 14. hod. sprievod alegorických vozov od ná
dražia na stadion za účasti všetkých krojovaných 
korporácii
O 15. hod. Slovenské tance a veselica na stadione.

Večer:

O 21. hod. Benátska noc na Váhu medzi kolo
nádou a kúpališťom EVA, príchod plti so zvlášt
nou výpravou od Nového Mesta nad Váhom.
Bližšie viď program;
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Dňa 7. júla :

DEŇ BRANNOSTI
8. hod. Príchod spolkov e dorastu od obecného domu na 

Ihrisko PFK.
Príchod vojska.

8.10 hod. Závody hliadok Jednotlivých klubov.
8.30 hod. Violky íport. klubov s ohľedom na predvoj. výcvik 

tlakov. — RannA polhodinka. — Šerm bodákom. 
Sesfdrutsivu gufomelnlkov, obrana protilietadlová. 
Voj. Mafela cez Pleífany. — Sokol, Orol. Makkabi: 
hry prvkov z voj. iivola, cvičenie malými tyčami. 

10. hod. Manif'stačný prejav o význame dňa brannosti. 
10.50 h. Hold MálneJ vlajke.

Spoločný odchod.
Odpoludnia:

Veľký letecký deň na vojenskom letišti

s programom:

14. hod. 1. Vztýčenie itátnej vlajky — defilé lietadiel na 
zemi I vo vzduchu.

2. Súboj dvoch lietadiel.
3. Ukázka plachtenia : start velroňa vo vleku za 

lieiadlom. Ukázka elemenlárneho výcviku
v plachtení.

4. Zahodenie padáku (predstieraný soskok pilota).
5. Akrobácia.
6. Ukárka zlého pilotovania spojená s humo

ristickým číslom.
7. Bombardovací útok skupiny na maskované 

T predmety za spolučlnnosti hasičov
_a samaritánov.

8. Chytanie balónov do sieti v letu.

Po celú dobu programu konajú M v>hliadkové 
lety na veľkolietadle s obecenstvom.

Večer u Krajinského mostu:
21. hod. Útok lietadiel.

Zhasnutie svetiel v napadnutom obvode. 
Protiplynová obrana obecenstva.
Obrana obecenstva.
Samaritánsky sbor.

Viď podrobný program každého dňa.
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Posádkové velitelství v Komérné

Cl.;,??Л7рйуЛ9Д$. .

Vôc: Podporo rini b r anno st i....

Odpovôd k č).:, 
júv.hl. át.o

v^n. U» 10. čí, J.0J- 
.od.-!.19S*.

Přílohy:

V Komárnô dne .-!•./.1*?...........193 °*

Volite.lstvl 9.dl. vi30, 
odd-Sleni

3rati3luvi.

/ Iía výnos 1ХЮ. č J. lOóíi Sův. hl. á t. á.odd.19J3 hl á sira, že činnost zdejši 

tčloovléné Jednoty "SOKOL" všemožně podporuji. Tato то.'ло Jovi зе pŕsJe- 

váln ve značném zájmu důst. sboru 0|Počinání mi jtni sokolské Jednoty a 

vldštl Ji г toho,že výbor sokolské Jednoty v Konáme tvoŕi ó důstojníků 

a 4 rotmistŕi. j

Veškeré Jednáni s představiteli Sokola dôja sa Jak nařízeno osobni 

přímým dorozuměním.
Cvič1telskérau sboru zdejší Jednoty vyoházim též vatřlo tlm,ža 

mužstvu poskytuji v rdmoi služ.předpisů oo nejvíce přlležltostl,aby se 

mohlo ovlčeni v Sokole věnovat.
Zvláště letošního roku při zájezdu sokolštva db Kdmárna podpořila 

vojenská posádka zdejší sokol.Jedndtu hmotně tIra,že Ji byl pro veřejné 

vystoupeni zapůjčon různý vojenský materiál.

Na velmi dobrý vzájemný poměr mezi vojskem a zdejší sokol.Jedno tou 

Jest možno usuzovatl též z toho,že u příležitosti zájezdu sokolstva z 

čeoh konala Jednota všoohny alovnoatl pod názveu "Hold armádě".věnovala 

žen.nl.d plukovní prapor a pěšinu pluku 1C stříbrnou polnici. Wirao to 

nrovádl Jednota často pro voJlny-Členy Sokola večírky.

Účast na cvičeni menšioh voj.Jednotek a při vzdólávaoloh podnioloh 

bude na požádáni eřed staví telia Sokola po sky tnuta.

Novýoh návrhů nemám.

Odpoveď posádkového veliteľa v Komárne plk. pech. Ladislava BENEŠA, adresovaná 
21. decembra 1936 2. spravodajskému oddeleniu Veliteľstva 9. divizie v Bratislave, vo veci pod
porovania brannosti v tamojšej posádke. (VHA Trnava, f. ZVV Bratislava 1919-1939, kr. 155, 
1937-Dôv., sign. 69 4/2-4)

161



o p i e.

Ministerstvo ntrodní'obrany. Praha, 8. červen 1937.

Sj. 24.600 pree./l.odděl,/37. 1 ' '

Věc* Program zborovských slavností
dne 1. - 2. července 1937. Posádkové velitelství

Dvacátého výročí bitvy u Zborová bude vzpomenuto armádou ve 
dnech 1.- 2. července 1937 Jednotnou důstojnou oslavou.

Celostátní oslavy dvacátého výročí bitvy u Zborová se konají 
pod protektorátem pana presidenta republiky Dr. Edvarda BENEŠE.

V čestném předsednictvu Jsou pánové :
předseda poslanecké sněmovny N3. Jan MALYPETR
předseda senátu NS. JUbr.Fr. SOUKUP
předseda vlády republiky československé Dr. Milan HODŽA
ministr zahraničních věcí 
ministr národní obrany 
guvernér Podkarpatské Rusi 
generální inspektor branné moci 
náčelník hlavního Štábu 
primátor hlavního města Prahy 
starosta zemského hlavního města Brna Dr.Ing. R. SPAZIER 
starosta města Bratislavy Dr. Vladimír KRNO
starosta měBta Užhorodu ■ ArnoSt DUDÄš

Dr. Kamil KROFTA 
FrantiSek MACHNÍK 
K. HRABAR
arm.gen. Jan SYROVÝ 
arm.gen.Ludvík KREJČÍ 
Dr.Petr ZENKL

Pořadatelstva místních oslav mají volnost Jmenovat mletní čest
né výbory slavnosti.

Posádková velitelství vyzvou státní a samosprávná úřady a vSechny 
státotvorné korporace к součinnosti а к uspořádáni společných oslav 
s vojskem.

PO s 1 a v у v Praze.

Dne. 1, Července v 18 hodin na Staroměstském náměstí bude vzdán 
hold armády a občanstva " Neznámému vojínu " - symbolu obětí zborov
ského vítězství. Při tomto holdu к uctění památky padlých bude zachová 
2 mihutóvý klid. Ve 20 hodin se koná slavnostní večer v Národním

•A .

Program slávností к 20. výročiu bitky pri Zborové, ktoré sa uskutočnili v Prahe 1.-2. júla 1937. 
(VHA Trnava, f. ZVV Bratislava 1919-1939, kŕ. 160, 1937, sign. 59 1/1-12)
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divadle za účasti protektora slavnosti pana presidenta republiky 
Dr. Edvarda BENEŠE.

Slavnost na Staroměstském náměstí a slavnostní večer v Národním 
divadle bude vysílán československým rozhlasem. Nebude-li snad možno 
v-posádkách uspořádali v touže dobu slavnosti v podobném rozsahu, 
jako bude uspořádána v Prazo, doporučuje ministerstvo národní obrany, 
aby se vojsko a občanstvo shromáždilo do 18 hodin na veřejném shro- 
maždlgti a aby před vztyčenou státní vlajkou byl přítomnými vyslechnut 
pořad slavností, vysílaný československým rozhlasem z Prahy.

Jde tedy o to, aby pořadatelstvo slavnosti opatřilo к tomuto 
aktu místní rozhlas způsobilý к přenosu vysílaných projevů.

Podobným způsobem lze vysílat ve 20 hodin přenosem z Národního 
divadla pořad slavnostního večera. Může se tak státi na veřejných 
shromaždištích anebo ve vyhovující místnosti. Tento_způsob provedení 
programu dne 1. července es doporučuje za tím účelem,aby bylo dosa- 
ženo žádoueí jednotnosti oslavy v celém státě. ,

Bližší pořad slavnosti v Praze bude uveden v denním tisku, v čs 
rozhlase a v informačních brožurkách.(Obdrží též posádková velitelst-1

Dne 2, července ее koná v Praze vojenská přehlídka na Masarykové 
státním stadionu na Strahově. Začátek v 8.30 hod. Po skončení přehlfč' 
ky bude předvedena zborovská 6céna " OBRANA STÁTU ".(Vysílá čsl.roz - 
hlas asi od 10.15 hod.)

Ministerstvo národní obrany nařizuje, aby dne 2. července byly 
konány slavnostní vojenské přehlídky co možná у touž dobu Jakov Praž?.

Místnímu pořadatelstvu se doporučuje, aby umožnilo Širší veřejno- 
6ti vyslechnuti vysíláni zbcroveké scény.

Dostanou í posádková velitelství к provedení, zemská vojenská 
velitelství a velitelství I. - VIT, 6boru na vědomost.

Ministr
M A C H N f К

Zemské vojenské velitelství BRATISLAVA,
Na vědo mí os t,

Za ministra
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VELITELSTVÍ
SVAZU NÁRODNÍCH GARD RÔS.

193?
Hlav; štáb.
3. oddělení.

I B.
—I09i i -ВД7.

V601 Hláěení nově
uetávenýoh N0.

V dn« 6. března
li.. Oetrovnf ae.68 3

9
T*L 4B0 8O

1
Ministerstvo 
národní obrany, 
hlavní štáb oddělení v

Velitelství svazu národníoh gard rCs hlásí, že ode dne po
sledního hlášení nově ustavenýoh národníoh gard /:fi.J. 4723/1936 
ze dne 3. XI. 1936 '«/ byly založeny a uetavlly se tyto národní 
gardy j

Národní garda 38 - 3 t г 
99 - Z 1 í 

I30 - P o 1 
I83 - L у в 

187 - N á m
200 - B r n
201 - B y s

o p k o v 
n
n á
á nad Lab. 

ô S X nad Osi 
o - Z b r o J 
t ř 1 o e nad

/Slovensko/ 
/Morava / 

//Cechy /
/ Cechy/

,/ Morava/

> v k a
Olzou /Slezsko/

Zasílá, .se ministerstvu národní obrany pres.1.odděl, а 
hl. štábu 3* oddělení.

Hlásenie Veliteľstva Zväzu národných gárd RČS o novozriadených jednotkách NG zo 6. marca 
1937. (VHA Praha, f. MNO - Hlavný štáb, Oddelenie brannéj výchovy 1937-1939, kŕ. č. 218, 
1937, sign. 68 3/9-1)
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Nácvik ošetrovania zranených, jedna z foriem brannej výchovy mládeže, - Druhá polovica 
30. rokov 20. storočia.

Branná výchova mládeže sa uskutočňovala aj formou záujmových krúžkov. - Druhá polovica 
30. rokov 20. storočia.
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Z nácviku príslušníkov hasičského zboru v rámci Civilnej protileteckej ochrany (CPO). - Druhá 
polovica 30. rokov 20. storočia.

Z nácviku dobrovoľníkov Civilnej protileteckej ochrany (CPO). - Druhá polovica 30. rokov 
20. storočia.





Rozostavný beh sokolstva v dňoch 26. - 28.októbra t.r.

velkorysým národným vstupným podnikom k oslavám 20.výročia republiky.

Ako je známe,bude akýmsi vstupným podnikom sokolstva k 20. 
výročiu republiky а к X.sletu všesokolskéxu rozostavný beh,ktorý uspo
riada Československá obec sokolská v dňoch 26.-28.októbra t.r.
flozostavné behy znamenajú víťazstvo človeka nad vzdialenostiaml zeme 
a nad prekážkami prírody,vypätie .obetavosti a branných schopností 
účastníkov - to vSetko v službách spoločnej ideje.Beh,ktorý COS poria .

Ěe už tretí za trvania republiky.Prvý raz bol pri prvom výročí repu- liky 28.oktobra 1919.Konal sg na~7 tratiach od hraníc republiky k 
rahe a jeho ideou bola radost zo slobody a vdaka prezidentovi Oslo- 
oditelovi T.G.Masarykovi.Druhý beh sa konal 20.septembra r.1951 

v rámci osláv 100. na rodení r. TyrSových, tiež od hraníc republiky na 9

(tratiach k TyrSovmu pomníku v Prahe v Tyršovom dome .Tretí tohoročný 
eh bude poriadaný obrátene : z Prahy .sídla republiky rozbehne sa 
0 Štafet na 10 strán k hraniciam republiky,aby pri 20.výročí republi 
lásaly národu heslo"Bránme hranice naSej republiky"podla hesla na 
jokolekom odznaku - "Na stráž I" Beh bude súčasne aj výzvou celému 
tfárodu k spolupráci a účasti na velikej duchovnej i telesnej mobili- 
Sácii národa pri X.vSeaokolakom siete v Prahe 1958.

Kelže pri prvom behu r.1919 bežalo 8069 bežcov 1661.2 km,pri 
druhom r.1952 50.000 bežcov 34B5-97 km,ráta/sa pri tomto tretom behu 
S učastou 100.000 bežcov a dĺžka tratí,ktorú prebehnú rovná sa 8000 km. 
Novinkou je SSte.že na tieto hlavné trate budu nadviazovat pobočné 
trate župných rozostavnýcli behov,pretože do keždej jednoty budú šta
fetami doručené posolstva čg.obce sokolsko j к X.sletu a 20.výročiu 
republiky.Vo Štvrtok 28.oktobra o 13 hod.,kedy budu Štafety skončené 
a posolstvo do vSotkých jednôt doručená .shromáždia sa vo vSetkých 
jednotách prisluSníci sokolstva,Členstvo.dorast i žiactvo,aby vypočuli 
sletové posolstvo - prenášané rozhlasom z Frahy.Od chvíle ,kedy miestom 
prebehne štafeta,do konca bohu n srazu Inde vo vSetkých jednotách 
horet pamätný oheň.

Ako je do tohoto behu zapojene Slovensko a Podkarpatská Rus?V r.1919 iSla cez Slovensko len jednc tíaT"- od Viedne.V' Bratislave 
odovzdával Štafetu bežcovi sám minister pre správu Slovenska a aučasn? 
aj starosta župy Masarykove j,Br.Vávro Šrobár. V r.1951 viedly cez SI9- 
vensko už tri trate: od Vienne cez Bratislivu.od Filakova a od Xriváňa. 
Tohoto roku budú tiež tri,ale tretia bude predĺžená až na Podkarpatskú 
Rus. Prvá ide na^Bratislavu.druhá na Filakovo a tretia končí v Jasine.

. Prvá trat vstúpi ni územie Slovenska u Brodského a povedie 
obiastou Sokolskéj župy Bratislavskéj Masarykovej do Bratislgvy/72.1 km/. 
Druhá trat vstúpi na Slovensko pri Kostolnom a povedie obiastou župy 
Povážekej Stefáňikovej 64.5 km,Nitranské j Svätoplukovej 95-2 km a 
Pohronskej Detvan 191.4 km do Filakova.Tretia trat začína pri Makové 
/okres Čadca/,pobeží 226-7 km župou Podtatranskou Hviezdoslavovou 
а 167.6 km župou Východoslovenskou Jána Kollára a bude dokončená 
297.I km na území župy Podkarpatskej Rusi Ed'.BeneSa v Jasine.Vzdiale
nosť,ktorú župy a župa Podkarpatoruská budú musjl prekonať bude 
spolu 1114.4 km.Čast bude prevedená bežcami,čast jazdcami na bicykloch 
a motocykloch. /

Program rozostavného behu sokolstva v dňoch 26. - 28. októbra 1937, so zameraním na 
oblasť sokolskej župy Bratislavskej Masarykovej. (VHA Trnava, f. ZVV Bratislava 1919-1939 
kŕ. 160, 1937, sign. 59 1/1-30)
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Na Slovensko do oblasti žup.v Bratislavskej - Masarykovej
vstúpi štafeta pri Brodskom 27.X.о 10.hod.dopoludnia.Pokračuje cez
Malacky,Stupavu a Lamač do Bratislavy k Pallugyay budove,kde sa jej 
dostane sprievodu cyklistov a motocyklistov.

Od 14 hod.bude na balkone Slov.nár.divadla koncert sokolské j 
hudby.Štafeta pobeží Lamačskou cestou,Štefánikovou ulicou,nám.Republiky 
a Goetheho ul.k divadlu,kde bude po 14.hodine.Posledným bežcom bude
J.Sládek,přeborník ČOS,ktorý odovzdá posolstvo starostovi župy.Pri di
vadle budú v tú dobu shromáždění členovia župného predsedníctva,staro
stovia okrskov a jednôt.Pri prijatí štafety bude vztýčená štátna vlajka 
a zapálený oheň. Na to odíde štafeta 3nloj cez hranice až do Viedne,sídl 
sokolskéj župy Rakúskej.
Vo štvrtok 28.X.od 9.45 hod.koncertuje na balkone divadla sokc; 
ská hudba.0 10.hod.zahrá sletovú znelku a po prívete starostu župy vyb 
nú štafety do jednôt./:Bratislava-Devín,BratÍ3lava-Lamač-Dev.N.Ves-Stuj; • 
va,Bratislava-Petržalka,Bratisl2va-Šamorín-Hviezdoslavov,Bratislava-Vaj- 
nory:/a konečne župná štafeta Bratislava - Holič,idúci cez Čeklís-Sonec- 
Tmavu-Nádaš-Jablonicu-Senicu s odbočkami - Senec-Pezinok-Modra.Tmavn- 
Sered-Galanta,Jablonice-Brezová pod Br.,Holič-Skalica a Holič-Gbely- 
Šaštín.Súčasne vybehnú i áalšie štafety z Molaciek/:Malacky-Mor.Sv.Ján,
Malacky-Gajary,Malacky-Uhor.Ves-Hochštetno:/.
Večer o 17.15 hod.majú bratislavské jednoty sraz na nám.Republiky 
/pred Asom/, odk’iál idú spoločným sprievodom k divadlu,kde o 18.hod.sa 
koná slávnostné shromaždenie.
Program: 1. Sletová znelka,

2. Štátna hymna,
5. Prejav starostu župy,
4. Prečítanie sletového posolstva.
5. Hudba: "Kdo$ jete boží bojovníci” - spustenia štát.vlajky, 

shasenie ohňa,odchod stráže a rozchod.
V týchto dňoch bude teda sokolstvo v celej republike a e ním celý 

národ myslel na obranu štátnej slobody,na uh.íjenie našich hraníc,na spo
jenie národných síl bez trieštenia straníckeho.náboženského a stavovské
ho za jedným cieiom : pri 20.výročí Československej republiky ukázal 
svetu náš štát vyspelý ,silný,zdravý a schopný obetoval pre obranu svojej 
slobody všetko a istý svojím vítazstvom no ktorýmkolvek útočníkom.-

oOo
Zri*
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Zo streleckého výcviku príslušníkov Zväzu národných gárd RČS. - Druhá polovica 30. rokov 
20. storočia.

Z rozostavného behu Čs. obce sokolskej v Československu v októbri 1937, v oblasti 
bratislavskej Sokolskej župy Masarykovej. Odovzdávanie posolstva pred Slovenským národ
ným divadlom v Bratislave 28. októbra 1937.



2j; j 273/38. Bratislava dna 22. apríla 1938.

Yeo: Pozvanie na strelecké
závody*

Zemskému vojenskému velitelstvu

v Bratislave.

^Sbor národného etreleotva čís.l.^ gen.M.R. Štefá
nika": v Bratislave a velitelstvo IX.oblasti nárôdnyoh gard RÍŠ. 

v Bra.tislave usporiadajú spoločne dna l.mája 1938 na posádkovej . 
strelnici v Bratislave / vedia bývalej Patronky/ streleoké závody.

Úvody sa konajú t
1/ od 12. do 16 hod. závody v strelbe jednotlir- 

cov/len pre členov^
■Jfflod 16. do 18 hod. závody v strelbe na medziná

rodný terč. Týchto sa môžu zúčastni? vžetoi . 

ibčania RCS.,ktorí vedia zaohádzat so zbŕsqou^

Na túto manifestáoiu brannosti spoločného podniku 

bratislavakýoh polovojenskýoh organzáoii Vás čo najuotivejlie 

povolávané.

\ \Л pplk. Hfí. ľnnL UUdorf

i (Ш ill

Pozvanie oblastného veliteľstva IX. Zväzu NG RČS v Bratislave na strelecké preteky 1. mája 
1938, adresované tamojšiemu Zemskému vojenskému veliteľstvu. (VHA Trnava, f. Zt/V 
Bratislava 1919-1939, kr. 176, 1938, sign. 69 3/2)
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P. T.

V íle, co znamenaj! delové pohlednice?

Jsou prvními poslíčky. prvním a jediným náborem desátého vie- 
sokolského sletu v Praze v r. 1938.

Posíláme Vám je s upřímným sokolským pozdravem. 

Prosíme — přijměte je vlidoé. jisté se Vám zalíbí.

Sletové pohlednice suly se nejen nositeli této národní myšlenky. ale jsou dobrou 
propagaci X. všesokolského sletu nejen u nás, ale hlavně za hranicemi.

Budou hlásat, že desátý všesokol. slet se rychle blíží, že se připravuje tak pečlivě 
a velkoryse, aby překonal všechny dosavadní zdařilé slety.

Poncchte si laskavé sletové pohlednice, které jsou hodny své ceny 50 hal. za kus
— odešlete poštovní složenku. Snažte se, aby pohlednice přišly do světa. Získáte 
si tím velkou zásluhu o štastný začátek sletu — posílíte krásnou sokolskou myšlenku
— splníte svoji národní povionost. Děkujeme Vám.

Poroučíme se Vám se sokolským — Sletu zdar!

Oficwtal prodaje* ilťiovjch poUcdaic

Propagačný obežník ČOS к X. Všesokolskému zletu v Prahe v roku 1938. (VHA Trnava, f. ZV V 
Bratislava 1919-1939, kŕ. 176, 1938, sign. 68 177)
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Štandarda, ktorú venoval Čs. obci sokolskej prezident republiky Prof. PhDr. Edvard BENEŠ pri 
príležitosti X. Všesokolského zletu v Prahe roku 1938.

X. Všesokolský zlet v Prahe roku 1938. Letecký pohľad na Masarykov štadión v Prahe na 
Strahove. - Cvičenie dorastu.
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X. Všesokolský zlet v Prahe roku 1938. Náčelník Čs. obce sokolskej Dr. Miroslav KLINGER 
(1893-1979) reční po prevzatí štandardy, ktorú sokolským žiakom venovala Čs. obec legionárs
ka. Prvý sprava predseda ČsOL JUDr. Josef PATEJDL (1878-1940).

X. Všesokolský zlet v Prahe roku 1938. Z vystúpenia vojakov čs. brannej moci.



X. Všesokolský zlet v Prahe roku 1938. Členovia Sokolskej župy Rakúskej z Viedne v mani
festačnom sokolskom sprievode Prahou. Nemecké orgány im účasť na zlete povolili len pod 
podmienkou, že vystúpia aj pod nacistickou zástavou.

Jan SYROVÝ (1888-1970), príslušník čs. légií v Rusku, čs. armádny generál. V rokoch 1926- 
1933 náčelník Hlavného štábu čs. armády, v lete 1926 minister národnej obrany. V rokoch 
1933-1938 generálny inšpektor čs. brannej moci, na jeseň 1938 ministerský predseda a minis
ter národnej obrany.
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Strana 2.Oradné Noviny, čast I., 29. októbra 1938.Číslo 48.

14.
Nariadenie

vlády Slovenskej krajiny 
zo dňa 28. októbra 1938

o zaistení majetku spolkov, korporácií 
a základín, ústredie ktorých je mimo 

Slovenska.

§ 1.

(’) Spolky, korporácie a základiny 
všetkého druhu, ktoré - majú celoštátne 
ústredie mimo správnej oblasti Slovenska, 
sú povinné politickému úradu I. stolice:

a) předložit súvahu a inventár majetku 
ku dňu 6. októbra 1938, -

b) oznámit svoju účast na majetku 
ústredia,

c) oznámit, akých práv, prípadne kon
cesií vlastnia.

(*) U nemovitosti treba označit po- 
zemnoknižného vlastníka a předložit ove
rený výtah z pozemkovej knihy.

(’) Horeuvedeným povinnostiam treba 
zadost učinit najneskôr do 15. novembra 
1938.

(4) Inventár, označený v odstavci a) 
treba predložil v lehote pod Га predchodia- 
ceho od-stavca aj ministerstvu vnútra Slo
venskej krajiny v Bratislave a to dvojmo.

§ 2.

(') V § 1. označené spolky, korporácie 
a základiny môžu povoľoval výplaty zo 
svojich prostriedkov len na úhradu bežných 
výdajov a na platy zamestnancov.

(*) Právne úkony, ktoré presahujú 
bežnú správu (scudzovanie, trvalé zafaže- 
nie a iné záväzky) do tých čias, kým sa 
neutvoria samostatné ústredné organizácie 
v Slovenskej krajine, sú dovolené len so 
súhlasom ministerstva vnútra Slovenskej 
krajiny.

§ 3.
(*) Spolky, uvedené v § 1. odst. 1. sú 

povinné súčasne, ohlásit majetok, ktorý 
podlieha ústrediu, alebo ktorý bol nim 
spravovaný, ak sa nachádza v oblastiach 
ich pôsobenia.

(*) Tento majetcrtc prechádza dňom 6. 
októbra 1938 do správy, držby a vlasí- 
níctva organizácie, ktorá bude utvorená a 
schválená ministerstvom vnútra krajiny 
Slovenskej.

(’) Do tej doby spravujú majetok prí
slušné spolky s obmedzením, uvedeným 
v § 2. tohoto nariadenia.

П Ohlásenia podľa tohoto § dejú sa 
podľa ustanovení uvedených v § 1.

§ 4.

Prevod majetku z ústredí na slovenské 
jednotky, schválené ministerstvom vnútra 
Slovenskej krajiny, je od poplatku oslo
bodený.

§ 5.
Odvezenie majetku spolkov, označe

ných v § 1. tohoto nariadenia ako aj poru
šenie verejného poriadku, spáchaná nepc- 
čúvnutim ostatných ustanovení tohoto na
riadenia sa trestá podľa odst. 1. či. 3. zá
kona číslo 125/1927 Sb. z. a n.

§ 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti 
dňom vyhlásenia. Prevedie ho minister 
vnútra v dohode s ministrom hospodár
stva krajiny Slovenskej.

Bratislava, dňa 28. októbra 1938.

Dr. Jozef Tiso v. r.,
Dr. Durčanský v. r. Teplanský v. r. 
Černák v. r. Lichner v. r.

15.
Nariadenie Slovenskej vlády

o rozpustení všetkých t. av. polovojen
ských branných organizácií a uznaní HUn* 
korej gardy, ako jedinej brannej organu* 

cie na území Slovenskej krajiny-

§ 1-

(*) Okamžitou účinnosťou rozpúšl*®I všetky t. zv. polovojenské branné org*nl

Nariadenie Slovenskej vlády č. 15 z 28. októbra 1938 o rozpustení tzv. polovojenských bran
ných organizácií a uznaní Hlinkovej gardy, ako jedinej brannej organizácie na území Slovenskej 
krajiny. (Úradné noviny, r. XX., 29. 10. 1938, č. 48)
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zácie, učinkujúoe doteraz na územ! Slo
venskej krajiny a to:

f) Národnú gardu, Svaz stráže slo
body, Národnú streleckú jednotu, Stre
leckú jednotu, Ozbrojené formácie Sokola, 
RTJ, Orla, Sedliacku jazdu, Dunajskú 
stráž a im podobné organizácie.

(*) Odzbrojenie týchto organizácii pre
vedú miestne vojenské veliteľstvá a bez
pečnostné úrady. Jednotlivé rozpustené 
organizácie odovzdajú svoje zbrane bez
odkladne týmto veliteľstvám (úradom), 
ktoré ich deponujú. Ako treba ďalej nalo
žit s odovzdanými zbraniami, nariadi prí
slušné veliteľstvo armády svojimi posád
kovými veliteľstvami.

(*) Okrem vojska, četnictva, policie a 
finančnej stráže nateraz na území Sloven
ska žiadna organizácia nie je oprávnená 
nosit zbraň. Výnimky tvoria osoby, ktoré 
na nosenie zbrani majú od patričného 
úradu osobitné povolenie, alebo osoby, pri
delené vojsku alebo bezpečnostným orgá
nom k výkonu strážnej služby.

. § 2.

(') Súčasne sa ustanovuje za jedinú 
oprávnenú brannú organizáciu na území 
Slovenskej krajiny Hlinková garda so 
sídlom hlavného veliteľstva v Bratislave. 
Táto organizácia je oprávnená podľa pred
loženého organizačného poriadku vybudo
vat svoju organizačnú siet na území celej 
Slovenskej krajiny.

(*) Hlinková garda, ktorá skladá sľub 
vernosti Slovenskej vláde, -je mravným po
mocným orgánom všetkých úradov, súc 
podriadená Slovenskej vláde, jej priamo 
podlieha a spolupracuje e jej pomocným 
sborom Ústredným slovenským národným 
výborom v Bratislave.

Bratislava, dňa 28. októbra 1938.
Dr. Jozef Tiso v. r.,

Dr, Durčanský v. r. TepUnský v. r. 
černák v. r. Lfchner v. r.

Clilo 48.Úradné Noviny, část I., 29. októbra 1938.Strana 3.

16.
Zriadenie

nových verejnonotárskych 
miest na Slovensku.

Minister pravosúďia Slovenskej kra
jiny zriadil podľa § 5 zák. čl. XXXV:1874 
nové verejnonotárske miesta, a to v Dunaj
skej Strede (druhé), Feledinciach (prvé), 
Kráľ- Chlumci (druhé), Moldave n'B. (dru
hé), Novom Meate n/V. (druhé), Parkane 
(druhé), Piešťanoch (druhé), Pov. Bystrici 
(prvé), Prievidzi (druhé), Rim. Sobote 
(druhé), Topoľčanoch (druhé), Trenčíne 
(druhé), v Želiezovciach (prvé) a v Starej 
Dale (druhé).

V Bratislave dňa 24. októbra 1938.
Minister:

Dr. Durčanský v. r.

17.
Zmeny v úradoch verejných 

notárov na Slovensko.
Na základe vládneho nariadenia z 18. 

X. 1938 č. 47 o úprave verejného notár
stva na Slovensku minister pravosúdia 
Slovenskej krajiny pozbavil dra Ala
dára Váradyho v Komárne a dra Vľa- 
dimira Horáka v Prešove úradu verej
ných notárov, pretože pre svoju činnost 
hie sú hodní dôvery, potrebnej pri vyko
návaní úradu slovenského verejného no
tára.

Súčasne na základe tohoto nariadenia 
r e 1 o ž i 1 verejných notárov a to dra 
ugo Matznera v Trnave a dra Léo 

S i p o s a v Galante, oboch do Dunajskej 
Stredy, dra Artúra Sternera v Krem
nici do Komárna, dra Vasila R a v 1 ú k a 
v Michalovciach do Kráľ. Chlumca, Bo
huslava Fridricha v Bardejove do Že
liezoviec, dra Viktora Jedrnička v 
Kežmarku do Moldavy пШ., dra Karola 
Kovalčlka v Levoči do Starej Dali a 
dra Františka Hladkého v Uh. Ska
lici do Parkanu, dra Michala E r dél
ek e h o v Dun. Strede do Sabinova a Hu
go Mayera v Malackách do Rim. So
boty.

V Bratislave dňa 24. októbra 1938.
Minister:

Dr. Durčanský v. r.
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70.
Nariadenie

vlády Slovenskej krajiny 
zo dňa 5. decembra 1938

o schválení stanov Hlinkovej gardy, roz
pustení telovýchovných spolkov a o ma

jetku týchto spolkov.

Vláda Slovenskej krajiny nariaďuje:

Oddiel I.
Schválenie stanov Hlinkovej gardy.

§ L
Stanovy Hlinkovej gardy, predostreté 

vláde Slovenskej krajiny, sa schvaľujú.

OddielII.
Rozpustenie telovýchovných spolkov.

§ 2.

Dňom účinnosti tohoto nariadenia 
k zamedzeniu rušenia verejného poriadku 
(odst. 2, § 113 0. L.) rozpúšťajú sa na 
území Slovenskej krajiny všetky telový
chovné spolky (jednoty a pod. útvary).

S 3.
(') Odo dňa uvedeného v § 2 je za

kázané:
a) užívat odznakov, rovnošiat, zástav, 

zvláštnych pozdravov a akýchkoľvek 
mých symbolov alebo vonkajších zna
kov, ktorými sa naznačuje prislufcoef

jednotlivých osôb alebo ich skupín 
alebo určitých vecí k spolkom (jedno
tám, útvarom) uvedeným v § 2;

b) konat akékoľvek schôdze, počítajúc 
v to aj schôdze obmedzené na zvané 
osoby, alebo sprievody, ktorými sa 
dáva najavo příslušnost k rozpusteným 
spolkom (jednotám, útvarom), alebo 
ktoré slúžia — hoc aj zakryte — ich

. účelom, alebo zúčastnit sa takýchto 
schôdzí alebo sprievodov;

c) přijímat osoby do rozpustených spolkov
(jednôt, útvarov) alebo ich organizo
vat pre takéto spolky (jednoty, útva
ry), ako aj sbierat hmotné prostriedky 
pre ne;

d) přistupovat k rozpusteným spolkom (jed
notám, útvarom), s nimi sa stýkat, ich 
alebo ich príslušníkov v hlásaní, šírení 
alebo uskutočňovaní cieľov týohto 
spolkov (jednôt, útvarov) hmotne ale
bo akýmkoľvek spôsobom podporovať. 
(Y) činnost uvedená v odstavci I. je za

kázaná taktiež spolkom (jednotám, útva
rom) alebo v prospech spolkov, ktoré 
inde sledujú tie isté alebo podobné ciele, 
ako spolky uvedené v § 2.

§ 4.
Prestúpenie zákazov uvedených v § 3 

trestá ako priestupok okresný (štátny po
licajný) úrad uzamknutím do 6 mesiacov 
alebo pokutou do 20.000 Kčs, ktorá sa 
v prípade nedobytnosti premení podľa 
zavinenia v uzamknutie do 6 mesiacov.

Nariadenie vlády Slovenskej krajiny č. 70 zo dňa 5. decembra 1938 o schváleni stanov Hlin
kovej gardy, rozpustení telovýchovných spolkov a o majetku týchto spolkov. (Úradné noviny, 
r XX., 17. 12. 1938, č. 66)
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Strana 2. Úradné Noviny, Cast I. 17. decembra 1938. ^

§ 5. копа o voľbách do krajinských a okrea
Pokiaľ nebude inak etanovené, pre- "Ých “""pltaWtov . MsltrS30/t920 а' 

chádza dňom účinnosti tohoto nariadenia Z- a n’ V. V**!1 Z 0 ~, -* ^ 26/1927 Sb. z. 
správa všetkého hnuteľného aj nehnuteľ- f n.’. V0 e í1 pT vo ° ,nemu Slovenskej 
néhô majetku a iných majetkových práv kra',n* Pr‘f"4va ,,a. РГ‘Г Volit d° Pr.v- 
a dôchodkov spolkov (jednôt, útvarov), bo snemu Slovenské,, kra,my v obci, , kto-
uvedených v § 2 na Hlinkovú Jardu, ,ma|“ ,laraz Sv0|e bl,dh,k°' Pr'P«1n=

SVOJ pobyt.

Oddiel III. S 2'
... , . , . Pri prevádzaní ustanovení § 1 neplatia
Ustanovenie séverečné. ustanovenia zákon. ílslo '330/1920 Sb. ,.

§ 6. a n. v znení zákona číslo 126/1927 Sb. z.
(•) Toto nariadenie nadobúda úíinnosti ‘ " ' P°^ P“Í'dn4''aÍ'i ° voličských ,pi 

. znamoch.dňom vyhlásenia.
(5) Prevedie ho minister vnútra Slo- g 3

venskej krajiny. _
Toto nariadenie nadobúda účinnosti

®r* ^0re* v. r. dňom vyhlásenia a prevedie ho minister
Dr. Durčanský v. r. Teplanský v. r. poverený agendou ministerstva vnútra
černák v. r. Dr. Vančo v. r. Slovenskej krajiny.

Dr. Hácha v. r.
Dr. TUo v. r.

Dr. Durčanský v. r. Teplanský v. r.
Nariadenie C,n,4k v' r- Dr-Vani-0 v- r

vlády Slovenskej krajiny
zo dňa 17. decembra 1938 72.

o volebnom práve utečencov-Slovákov y ...
z obsadeného územia a štátnych občanov . * *.x ,
z osád a z časti, ktoré boly novými itát- mlnUtra ho.podár.tva

nymi hranicami od materských obci Slovenskej krajín»
odrezané, “f* ^z^Tnľs'oio“'

číslo 2530-PII1/1938,
So súhlasom prezidenta republiky vlá- o pridelení odborného úradníka vodo* 

da Slovenskej krajiny podľa úst. zmocňo* právne-technickej služby k okresnému 
vacieho zákona zo dňa 17. decembra 1938, úradu v Prešove a o přeneseni vodnej 
čisk> 330 Sb. z. a n. nariaďuje: knihy z príslušných okresov k menova

nému okresnému úradu.
§ 1*

.... , Vyhlášku ministra zemedelstva z 26.
Cesko-slovenským štátnym občanom júla 1928, eislo 69.243-7/1928, pozme- 

slovenskej národnosti, ktorí majú domov- ňujem v dohode s ministrom vnútra 
ské právo na území Slovenskej krajiny Slovenskej krajiny a s účinnosťou od 9. 
bez ohľadu, či ide o odtrhnuté územie, novembra 1938 natolko, že odborný úrad- 
ktori bývajú .zraz na úzami Slovanskej £ Ä'ktt'Ä Й- 

krajiny a na základe svojho bydliska na ^..-vonk^ j* naďalej pridelený k okres- 
územi, odstúpenom Nemecku, Maďarsku nému úradu v Prešove. Pri tomto úrade 
alebo Poľsku, keby toto územie nebolo nachodí sa tiež vodná kniha pre obv y 
odpadlo, boli by mali podlá čl. V. úat. prlsluiných okreených úradov, 
zákona o autonomii Slovenskej krajiny Minister hospodárstva: Teplanský v. r.
číslo 299/1938 Sb. z. á n. a §§ 1 a 17 zá- ---------
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Hlinková Garda,
Dôležité
upozornenie!

Prvý návrh rovnošaty, hodnostného označenia a odznakov Hlinkovej gardy z novembra 1938, 
ktorý bol uverejnený v ústrednom tlačovom orgáne HSĽS Slovák 30. novembra 1938.
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Rovnošata, hodnosti a odznaky



Prezidiunpolicajného riaditeľstva v Bratislave.
Číslo: 23.053/1938 prs z’.

Predmet: Spolok fiedldocká. Jaedo-...........................
so sídlom v Bratislave - rozpustenie a výmaz zo spol
kového soznamu.

Zápisnica
napísaná dňsř ДвпиДга.................19& u *.Дг..5*дЯгпА Ča5Jw.,.
starostu oelskej д1вЛ^ _ v Bratislave................................ ...........

•o prevzatí do správy majetku spolku . Д^иДАскрД .jpAdy.. v ....
Bratislave /: olaresmé-iorganizácie .................................................

so sídlom v Bratislave.rozpusteného nariadením vlády Slovenskej 
krajiny zo dňa 5.decembra 1938.6.70..uverejneným v Úradných No
vinách zo dňa 17.decembra 1938 čís.66.

Prítomní:
1/ V zastúpení polic.riaditeľstva v Bratislave:............. .............

i$duqrd Hodinárpolicajný správca a .obv «inšpektor Ján Be j bi.
2/ V zastúpení Hlinkovej Gardy v Bratislave:. .44^x4^»

.a. ............................................. .miestny veliteľ.
3/ Štatutárny zás tupca spolku: . ба5ко,^layný rirfca. _

«“jgíJí-g^íV.lytOTi r íratialaro . Ra"Storfo .'t34?-.. 
"Podpísaný miestny veliteľ Hlinkovej Gardy v Brati

slave potvrdzujem prevzatie do správy majetok hore uvedeného 
spolku.ktorý je spísaný v pripojenom sozname a inventári.

Majetok tento budem spravovať pod osobnou zodpoved
nosťou a pod úradným dozorom,dbajúc pri tom povinností a pasív 
spolku až do výšky prevzatého majetku.

Prevzatú hotovosť Kčs . ???■.• ?í>... uložím bezod -
kladne u miestneho peňažného ústavu, totiž u íte.tFP. íwky.*. ílJ-iŕlky
*............. ...........................................................  v Bratislave.

Nemovitý majetok budem spravovať a udržovať zodpo
vedne tak,aby na ňom nevznikla škoda mojou nedbalosťou alebo mo-

кзс‘"
zástupca polia.riad.zástupcafifEĽ

ej gardy.

Zápisnica o prevzatí majetku okresnej organizácie Sedliackej jazdy v Bratislave do správy 
miestnej organizácie Hlinkovej gardy z 5. januára 1939. (SNA Bratislava, f. Policajné riaditeľstvo 
v Bratislave 1920-1950, kŕ. č. 122, s. 345)
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Hlavný veliteľ HG Karol SIDOR (prvý sprava), minister národnej obrany arm. gen. Jan SYROVÝ 
(uprostred) a predseda ústrednej vlády Rudolf BERAN prichádzajú na prvé zasadanie 
Slovenského snemu 18. januára 1939.

Akademická HG vedená JUDr. Jánom KIRSCHBAUMOM v uliciach Bratislavy 10. marca 1939.
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JUDr. Vojtech TUKA bol duchovným tvorcom a vodcom Rodobrany. Na fotografii rečni na zhro
maždení v Žiline v roku 1939.

Alexander MACH, ako hlavný veliteľ HG (od 14. 3. 1939) a šéf Úradu propagandy, reční na 
slávnosti zahraničných Slovákov v lete 1939 na Devíne.



PREHĽAD PUBLIKÁCIÍ A INÝCH PRAMEŇOV,
Z KTORÝCH BOU REPRODUKOVANÉ 
FOTOGRAFIE

Armáda a národ. Praha, L. Mazáč 1938

Deset let Československé republiky. Svazek první. Praha, Státní tiskárna 1928 

Fotoarchív Vojenského historického archívu v Tmavé

Hlinková garda a Slovenská revolúcia. Na trvalú pamäť hrdinnej epochy Slovenskej historie 
(redigovali a vydali Emo Bohúň - Gustáv A. Bežo). Bratislava, Slovenská Grafia 1940

Památník Československé tělesné výchovy a sportu. Sestavil Josef Zatloukal). Bratislava 1947.

RYŠAVÝ, J.: Kronika 1. pluku Stráže svobody. Sv. 1. Praha 1938

Slavnostní jas X. Všesokolského sletu v Praze 1938

Zlatá kniha Slovenska 1918-1928. Jubilejný sborník. (Sostavil a vydal Miloš Kolesár.) Bratislava 
1929.

Z pozostalosti pplk. gšt. Ľudovíta Šimka vo vlastníctve autora 

Z pozostalosti Ľudovíta Janotu v ALU MS v Martine



ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

AAN - Archiwum Akt Nowych Warszawa 
adm. - administratívny 
akt. - aktívni
AMV ČR - Archiv Ministerstva vnitra České republiky Praha
arm. - armádny
br. - branná
brig. - brigádny
BV - branná výchova
c. a k. - cisárska a kráľovská armáda
c. d. - citované dielo 
cit. - citované
CPO - civilná protiletecká ochrana
cykl. práp. - cyklistický prápor
č. - číslo, čiastka
čet. - četníci
č. j. - číslo jednacie
čl. - článok
ČSAV - Československá akademie věd Praha 
ČSR - Československá republika 
čs. - československá (-ej, -í, ú, -ý)
1. ČSR - Prvá Československá republika
ČsOL - Československá obec legionárska
ČOS - Československá obec sokolská
ČsOS - Československá obec strelecká
ČsNZS - Československý národný zväz strelecký
del. - delostrelectva
del. pl. - delostrelecký pluk
div. - divízny
dopi. - doplňovací, doplňovania
dôv. - dôverné
drag. pl. - dragúnsky pluk
d. sl. - ďalšia služba 
dův. - důvěrné
ed. - editor 
etap. - etapný 
f. - fond. 
fasc. - fascikel
FF UK - Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
FPT - Federácia proletárskej telovýchovy
FRTJ - Federácia robotníckych telocvičných jednôt
gen. - generál
gšt. - generálneho štábu
HG - Fílinkova garda
hran. práp. - hraničiarsky prápor
hor. p. pl. - horský peší pluk.
HSĽS - Hlinková slovenská ľudová strana 
HŠ - Hlavný štáb



HÚ AČR - Historický ústav Armády České republiky Praha 
HÚ SAV - Historický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava 
HV — Hlavné veliteľstvo 
inv. č. - inventárne číslo 
jázd. - jazdectva
JSJ - Jednota slovenských junákov, tzv. Junobrana 
kol. - kolektív 
kone. - konceptný 
kŕ. č. - krabica číslo
Království SHS - Království Srbů, Horvatů a Slovinců
KSČ - Komunistická strana Československa
kpt. - kapitán
let. - letectva
Mat. - materiál
mjr. - major
MLL - Masarykova letecká liga 
MNO - Ministerstvo národnej obrany 
Msgr. - Monsignore 
MV - Ministerstvo vnútra 
napr. - napríklad
NG - Národná garda, Národné gardy
NJČsL - Nezávislá jednota československých legionárov
NOF - Národná obec fašistická
npor. - nadporučík
NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
NSJ - Národná strelecká jednota, Národné strelecké jednoty
NZ - Národné zhromaždenie
odd., odděl. - oddelenie
ods. - odsek
org. - organizačný
OSÚ - Odbočka spravodajskej ústredne Bratislava, Košice
OV - Oblastné veliteľstvo
p.č. — poradové číslo
p. pl. - peší pluk
pech. - pechoty
PNF - Partito nazionale fascista
plk. - plukovník
por. - poručík
pozn. - poznámka
pplk. - podplukovník
ppor. - podporučík
PR- Policajné riaditeľstvo Bratislava, Policajné riaditeľstvo Košice
prez. - prezídium
prír. - prírastok
prof. - profesor
PÚV - pluk útočnej vozby
PV - posádkové veliteľstvo
r. - rok, ročník
RČS - Republika Československá 
resp. - respektíve
RTJ - Robotnícke telocvičné jednoty
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rtrn. - rotmajster 
s. - strana 
S. - Slovensko 
SA - Sturmabteilung
SAV - Slovenská akadémia vied Bratislava
sign. - signatúra
SJ - Sedliacka jazda
SĽS - Slovenská ľudová strana
SNA - Slovenský národný archív Bratislava
SNK - Slovenská národná knižnica Martin
SNR - Slovenská národná rada
SNS - Slovenská národná strana
sprav. - spravodajský
Sv. - Svätý
sv. - svetový, svazek
škpt. - štábny kapitán
ŠOBA - Štátny oblastný archív Bratislava, Štátny oblastný archív Košice
štáb. rtm. - štábny rotmajster
ŠVK - Štátna vedecká knižnica Košice
taj. - tajné
tzv. - takzvaná
UK - Univerzita Komenského Bratislava, Univerzitná knižnica Bratislava 
UNO - Ukrajinská národná obrana 
vel. - veliteľstvo
VHA - Vojenský historický archív Praha, Vojenský historický archív Trnava
VHU - Vojenský historický ústav Bratislava
VIВ V -Vojenský inšpektorát brannej výchovy
VKPR - Vojenská kancelária prezidenta republiky
voj. - vojak, vojenské (-ý)
VOK - Vojenské odborné kníhkupectvo 
v. v. - vo výslužbě 
VU - vojenský útvar
VUV - Vedecký ústav vojenský, tiež Vojenský ústav vedecký 
vých. - výchova 
v zál. - v zálohe 
vz. - vzor
Zb. - zbierka, zbierky
Zb. z. a n. - Zbierka zákonov a nariadení
ZČsD - Zväz čs. dôstojníctva
zdrav. - zdravotníctva
zost. - zostavovateľ
zv. - zväzok
ZSSR (SSSR) - Zväz sovietskych socialistických republík 
ZVV - Zemské vojenské veliteľstvo
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SUMMARY

The numerous problems related to tasks, organisation, and activities of civic defence associations 
in interwar Czechoslovakia have to date received only passing mention in Slovak and Czech histo
riography. There exists no comprehensive historical work that analyses objectively the ideological 
and political origins of the defence organisations, or their mission and significance within the 
defence system of the first Czechoslovak Republic (1918 - 1938). The author focused on retracing 
the activities of servicemen’s and ex-servicemen’s associations, civic paramilitary associations, and 
organisations aimed at physical education; in particular, he looked at defence education of citizens, 
especially in the territory of Slovakia. He presents an original scientific work based on exhaustive 
research of accessible contemporary sources (documents, literature, newspapers and journals) in 
archives and libraries in Slovakia and the Czech Republic, and exploits the most recent scholarship 
of Czech and Slovak historians.

In the first four chapters, he covers the important central defence organisations. These all adopt
ed the official policies of the Czechoslovak government, spread throughout the whole state, and 
were clearly centralist in character. Chronologically, he examines the collaboration of the organi
sations with the headquarters of the Czechoslovak army, which involved civic-defence education 
and pre-military education of youth. He also describes defence organisations that had extremist 
programmes - whether leftist/communist or rightist/fascist. Differences are shown between the 
central defence organisations and the extremist-oriented communist sporting organisations and fas
cist paramilitary corps, which were based on completely different aims and forms of activity. They 
had substantially different opinions on how to solve constitutional and other political questions in 
Czechoslovakia, in relation to the police, gendarmerie and Czechoslovak army.

The first chapter describes the role of defence organisations immediately after the creation of 
Czechoslovakia, during the battles for Slovakia 1918 - 1919. The Hungarian government consid
ered the territory of Slovakia an integral part of Hungary, and had no intention of relinquishing its 
claim without-a fight. There is also analysis of the first attempts of the Czechoslovak military exec
utive to implement obligatory civic defence education by means of the most important pro-state 
defence organisations: Zväz čs. dôstojníctva (Union of Czechoslovak Officers), Čs. obec legionárs
ka (Union of the Czechoslovak Legions Servicemen), Čs. obec strelecká (Czechoslovak Gunners 
association), Zväz ozbrojených jednôt RČS (Union of Armed Associations of the Czechoslovak 
Republic), Čs. národný zväz strelecký (Czechoslovak National Union of Gunners), Sedliacka jazda 
(Farmers’ Ride), Čs. obec sokolská (Czechoslovak Falcon community), Čs. Orol (Czechoslovak 
Eagle community), Zväz robotníckych telocvičných jednôt (Union of Workers’ Physical Education 
Associations), which is supplemented with a chronicle of their activities in the first half of the 
1920’s. There is information on their origin, leading personalities, number of members, and basic 
aims. The first chapter also mentions Communist sporting organisations, represented primarily by 
the Federácia robotníckych telocvičných jednôt (Federation of the workers’ sporting associations), 
from 1926 re-named Federácia proletárskej telovýchovy (Federation of the Proletarian Physical 
Education). Further, it outlines relations between the Communist Party of Czechoslovakia towards 
the Czechoslovak army in the 1920’s, and the formation of fascist organisations in Czechoslovakia, 
with focus on Slovakia: Národné hnutie (National Movement), Červenobieli (Red-and-white), 
Národná obec fašistická (National Community of Fascists), Slovenskí národní fašisti (Slovak 
National Fascists), Jednota slovenských junákov (Union of Slovak Scouts), Rodobrana (Strain 
Defence) and others. Finally, it looks at the propagation of ideas on implementing obligatory 
defence education in Czechoslovak society in 1925 - 1928.

The second chapter describes the strengthening collaboration of the central defence organisations 
with the headquarters of the Czechoslovak army at the end of the 1920’s, and shows the role of the 
Union of the Czechoslovak Officers as main coordinator and initiator of a law on obligatory civic
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defence education. This part is followed by a chronicle of activities of the pro-state sporting asso
ciations and defence organisations at the beginning of the 1930’s, with special mention given to the 
role of the Czechoslovak military scientific institute in the area of civic defence education. The last 
subchapters are devoted to the National Community of Fascists’ attempted coup in January 1933, 
its further activities in the territory of Slovakia, and the main features of communist agitation and 
propaganda in Slovakia at the beginning of the 1930’s.

The third chapter concentrates on the creation of paramilitary organisations in the Czechoslovak 
military system. The author describes in detail the tasks of the central defence organisations, which 
supported the Czechoslovak military executive in their efforts to introduce obligatory civic defence 
education. He analyses the mutual support in which the army and other bodies of the state execu
tive helped the defence organisations to organise civic defence education in die mid 1930s. An 
independent subchapter is devoted to the Law on Defence Education n. 184/1937 Zb. a n., which 
represented the main result of more than 20 years work of the military executive. On the basis of 
this law, civic defence education was incorporated in the scheme of public educational care both in 
and outside schools. Here the author follows actual implementation of the law (with regard to the 
mission of the Czechoslovak military executive and of selected defence organisations), and marks 
the important events in defence education in 1938, a dramatic year for Czechoslovakia.

The fourth chapter concerns defence organisations in Czecho-Slovakia (in the so-called Second 
Republic of October 1938 - March 1939). Two subchapters chronicle die creation of the Hlinková 
garda (Hlinka’s Guard), liquidation of die central defence organisations on the Slovak territory dur
ing October-December 1938, and Hlinková garda activities in defence education (under the 
Czechoslovak military executive) up to March 1939. The second half of die chapter focuses on the 
activities of the central defence organisations in the Czech lands, and the activities of Department of 
Defence Education of the Czechoslovak army in the Second Republic. At the end, the author, exam
ines selected events and relations connected with the definitive abolition of die Law on Civic Defence 
Education and die dissolution of defence organisations in German-occupied Bohemia-Moravia.

The fifth and sixth chapters profile the Rodobrana („Strain defence”) organisation in Slovakia in 
1923 - 1919 and outline the activities of Sedliacka jazda (Farmers’ ride) in Slovakia during 1926
- 1938. Rodobrana Slovakia - the most widespread fascist paramilitary organisation in the 1920’s
- is analysed in detail and indirectly compared with Sedliacka jazda, which, among central organ
isations, spread furthest in Slovakia during 1926 - 1938, The structure of chapter five includes also: 
the rise of Rodobrana, the formation of its programme according to the fascist pattern, the first peri
od of its formation and mobilisation, its radicalisation, its cancellation by the state executive in 
1923, its revival and the new program in 1926, its activities and organisational structure in 1926 - 
1929, and its final dissolution in 1929.

The last, sixth chapter describes the Sedliacka jazda (Farmers’ Ride), its tasks and aims, forma
tion of the organisational structure from its birth in 1926 to the beginning of the 1930’s, its gradual 
adoption of a military-style system, its national aspects, and an overview of its symbols - uniform, 
flag and crest. We are told of the leading personalities of the Sedliacka jazda in Slovakia, its organ
isational structure, and the most important events of the 1930’s. The chapter also covers the disso
lution of the Sedliacka jazda in Slovakia in October 1938, when the Hlinková garda (Hlinka’s 
Guard) took the position of the „only authorised” defence organisation and fostered an image as the 
successor of 1920s Rodobrana.
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Die slowakische, ähnlich wie die tschechische Geschichtsschreibung, widmeten sich dem breiten 
Gebiet von Problemen der Aufgaben, Organisation oder Tätigkeit der Wehrorganisationen in der 
Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit nur sehr fliichtig. Bis heute existiert keine festgefiigte his- 
torische Arbeit, die objektiv die ideologischen und politischen Wurzeln der Entstehung der 
Wehrorganisationen, ihre Sendung und ihre Stelle in dem Wehrsystem der ersten Republik 
analysiert. Der Verfasser konzentrierte sich in dieser Arbeit sovvohl auf eine Analyse der Wirkung 
von militärisch-ständischen, burgerlich-paramilitärischen und korpererzieherischen Wehrorganisa
tionen, ais auch auf die Lósung der Frage der Wehrerziehung der Bevôlkerung in der Tschechoslo
wakei in Jahren 1918 - 1939 (mit Rucksicht auf die Slowakei). Es handelt sich um eine 
urspriingliche wissenschaftliche Arbeit, die auf Grund einer langfristigen Forschung der 
zugänglichen zeitgemäCen Quellen (Archiv- und gedruckten Dokumente, Literatur, Zeitungen u. 
Zeitschriften) in den Archiven und Bibliotheken in der Slowakei und Tschechischen Republik. Der 
Verfasser benutzt auch die neuesten Kenntnisse der tschechischen und slowakischen Historiker, die 
sich in wissenschaftlichen Aufsätzen und Fachartikeln mindestens teilweise dieser Frage widmeten.

In den ersten vier Kapiteln versucht der Autor in einer kurzen Skizze dem Leser alle bedeutende 
zentrale Wehrorganisationen näherzubringen, deren gemeinsame Merkmaie waren, dass sie sich 
mit der damaligen offiziellen Politik der tschechoslowakischen Regierung identifizierten, lan- 
desweit wirkten und einen eindeutig zentralistischen Charakter hatten. In chronologischer Reihen- 
folge beobachtet er die Zusammenarbeit dieser Wehrorganisationen mit den hóchsten Organen der 
tschechoslowakischen Militärverwaltung, vor allem auf dem Gebiet der Lósung der Frage der 
Wehrerziehung der Bevôlkerung und der vormilitärischen Erziehung der Jugend. Er umgeht weder 
die Charakteristik der Wehrorganisationen mit einem extrem linken - kommunistischen oder recht- 
en - faschistischen Programm. Dabei verweist er auf die Unterschiede zwischen den zentralen 
Wehrorganisationen und extremistisch orientierten kommunistischen - korpererzieherischen oder 
faschistischen - paramilitärischen Organisationen, deren Ziele und Formen ihrer Tätigkeit diame
tral verschieden waren. Sie unterschieden sich aber vor allem in ihrer Anschauung auf die Lósung 
der staatsrechtlichen und politischen Fragen in der Tschechoslowakei, in der Einstellung gegeníiber 
dem Polizeiapparat und in der Beziehung zu den Fragen der Zusammenarbeit mit der tsche
choslowakischen Armee.

Das I. Kapitel behandelt die Teilnahme der Wehrorganisationen unmittelbar nach der Entstehung 
der Tschechoslowakei an den Kämpfen um die Slowakei 1918 - 1919, derer Territorium die 
ungarische Regierung tur einen integralen Bestandteil Ungams hielt und freiwillig, ohne Kampf, 
nicht aufgeben wollte. Der Autor befasst sich weiter mit den ersten Versuchen der tschechoslo
wakischen Militärverwaltung, die Wehrpflicht der Bevôlkerung einzufuhren, er analysiert die 
bedeutendsten staatsbejahend orientierten Wehrorganisationen wie Zväz československého dósto- 
jníctva (Verband tschechoslowakischer Offiziere), Československá obec legionárska (Tschechoslo- 
wakische Legionärsgemeinde), Cs. obec strelecká (Tschechoslowakische Schtitzengemeinde), Zväz 
ozbrojených jednot RČS (Verband der bewaffneten Einheiten der Republik Tschechoslowakei), 
Československý národný zväz strelecký (Tschechoslowakischer nationaler Schiitzenverband), 
Sedliacka jazda (Bauemreiterei), Československá obec sokolská (Tschechoslowakische Falken), 
Československý orol (Tschechoslowakische Adler), Zväz robotníckych telocvičných jednôt 
(Arbeiter-Tumeinheiten) u.a. und charakterisiert ihre Tätigkeit in der ersten Hälfte der 20er Jahre 
des 20. Jahrhunderts. Er erwähnt die Daten der Entstehung dieser Wehrorganisationen, ihre 
wichtigsten Vertreter, Anzahl der Mitglieder, Grundziele ihrer Tätigkeit (im Sinne der gebilligten 
Statuten) mit Rucksicht auf Wehrerziehung und -ausbildung ihrer Mitglieder u.ä. Der Verfasser 
richtete im I. Kapitel seine Aufmerksamkeit auch auf die kommunistischen Tumvereine, vor allem 
auf Federácia robotníckych telocvičných jednôt (Fóderation der Arbeiter-Tumeinheiten), in 1926
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auf Federácia proletárskej telovýchovy (Fôderation der proletarischen Kôrpererziehung) umgenan- 
nt. Er erwähnt aucli die Einstellung der KSČ (Kommunistische Partei der Tschechoslowakei) 
gegcniiber der tscheclioslowakischen Armce in den 20er Jahren und schreibt uber die Formierung 
der faschistischen Organisationen in der Tscliechoslowakei mit Riicksicht auf die Slowakei. Zu 
diesen Organisationen gehôren Národné hnutie (Nationale Bewegung), Červenobieli (Die 
Rotvveissen), Národná obec fašistická (Nationale faschistische Gemeinde), Slovenskí národní 
fašisti (Slowakische nationale Faschistcn), Jednota slovenských junákov (Verein slowakischer 
Pfadfinder). Rodobrana (Stammwehr) u.a. Zum Schluss ľolgte der Verfasser im I. Kapitel der 
Propagierung der Idee der Einfuhrung der Wehrerzichung in der tschechoslowakischen 
Gesellschaft in Jahren 1925 - 1928.

Im II. Kapitel charakterisiert der Autor die Vertiefung der Zusamnienarbeit der zentralen 
Wehrorganisationen mit den hôchsten Organen der tschechoslowakischen Militärverwallung am 
Ende der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Detailliert erľasst er die Aufgabe des Verbandes 
tschechoslowakischer Offiziere, der der Hauptkoordinator und zusammenschliessender Faktor 
bei der Realisicrung der Idee der Kodillzierung einer vcrbindlichen Wehrerzichung war. Es folgt 
sowohl ein Uberblick der Tätigkeit der pro-staatlichen kôrpererzieherischen und paramil- 
itärischen Organisationen auf dem Gebiet der Wehrerziehung am Anfang der 30cr Jahre, als auch 
eine Skizze der Aufgaben und Sendung von Československý vedecký ústav vojenský 
(Tschechoslowakisches wissenschaťtliches militärisches Institut) auf dem Gebiet der 
Wehrerziehung. Das II. Kapitel schlieBen die Unterkapitel, die dem Versuch der Nationalcn 
faschistischen Gemeinde um einen Staatsstreich im Januar 1933 und ihrer Tätigkeit in der 
Slowakei in 30er Jahren und der Charakteristik der Hauptziige der kommunistischen Agitation 
und Propaganda in der tschechoslowakischen Armee am Anfang 30er Jahre des 20.Jahrhunderts 
gewidmet sind.

Das 111. Kapitel bcschälligt sich mit der Vertiefung der Stelie der Wehrorganisationen in dem 
Wehrsystem der Tschechoslowakei. Der Autor beschreibt detailliert die Aufgabe der zentralen 
Wehrorganisationen als Stutzelement der tschechoslowakischen Militärverwaltung auf dem Weg 
zur Kodifizierung der verbindlichcn Wehrerziehung. Er analysiert sowohl die Formen der Unter- 
stiitzung. die die zentralen Wehrorganisationen von den hôchsten Organen der tsche
choslowakischen Militärverwaltung in der Mitte der 30er Jahren bekamen, als auch die 
Einschaltung anderer Ressorts der Staatsverwaltung in die Organisierung der Wehrerziehung der 
Bevôlkerung. Ein selbstständiges Unterkapitel behandelt die Problematik des Gcsetzes uber 
Wehrerziehung Nr. 184/1937 (Sammlung von Gesetzen und Anordnungen), das am 1 .Júli 1937 in 
dem Tschechoslowakischen Parlament gebilligt wurde. Durch die Annahme dieses Gesetzes gelang 
es de facto, die fast 20 Jahre dauernden Bcstrebungen der tschechoslowakischen Militärverwaltung 
zu erflillen und die verbindliche Wehrerziehung der Bevôlkerung einzufuhren. Auf Grand dieser 
Norm begrifľ man die Wehrerziehung als Bestandteil der ôffentlichen Pflege um Erziehung und 
Bildung in und auBerhalb der Schule. Im 111. Kapitel analysiert der Verfasser auch die praktische 
Durchsetzung des Gesetzes uber die Wehrerziehung (mit Riicksicht auf die Sendung der tsche
choslowakischen Militärverwaltung und der ausgewählten zentralen Wehrorganisationen) und fúhrt 
sowohl die bedeutenden Grenzsteine. als auch die Ereignisse des dramatischen Jahres 1938 in der 
Tschechoslowakei in der Sphäre der verbindlichen Wehrerziehung an.

Das IV. Kapitel widmet sich den Wehrorganisationen in der Tschecho-Slowakei (sog. zweite 
Republik) von Október 1938 bis März 1939. Zwei Unterkapitel konzentrieren sich sowohl auf die 
Etablierung von Hlinková garda (Hlinkas Garde) und Liquidation der zentralen Wehrorga
nisationen in der Slowakei in derZeit von Október bis Dezember 1938, als auch auf die Aktivitäten 
der Hlinkas Garde in der Wehrerziehung unter Kontrolle der Organen der tschecho-slowakischen 
Militärverwaltung bis März 1939. Im zweiten Teil dieses Kapitels konzentrierte sich der Autor auf 
die Wirkung der zentralen Wehrorganisationen in Tschechien und die Tätigkeit der Abteilung der 
Wehrerziehung des Gcneralstabs der tschechoslowakischen Armee in der zweiten Republik. Zum 
Schluss erôrtert er einige Zusammenhänge bctreffs der definitive!! AuBerkraftsetzung des Gesetzes
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ílber Wehrerziehung und Auflôsung von Wehrorganisationen in dem von deutschen Nazisten beset- 
zten Protektorát Bôhmen und Mähren.

Die V. und VI. Kapitel erortem das Profil der Wirkung von Rodobrana (Stammwehr) in der 
Slowakei in Jahren 1923 - 1929 und die Hauptmerkmale der Tätigkeit von Sedliacka jazda (Bauer- 
nreiterei) in der Slowakei in Jahren 1926- 1938. Nach einer detaillierten Analyse von Rodobrana 
wird die Wirkung dieser massenhaftesten faschistischen paramilitärischen Organisation in der 
Slowakei in den 20er Jahren mit der Tätigkeit von Sedliacka jazda, die aus den zentralen paramili
tärischen Organisationen in der Slowakei im Laufe der Jahre 1926 - 1938 tiefere Wurzeln schlug, 
indirekt vergleicht. Das V. Kapitel gliedert sich in folgende Unterkapitel: Entstehung von Rodobra
na, Formierung des Programme von Rodobrana nach dem faschistischen Vorbild, erste Etappe des 
Aufbaus und der Wirkung von Rodobrana, Radikalisierung von Rodobrana, amtliches Verbot der 
Tätigkeit von Rodobrana in 1923, Wiederbelebung von Rodobrana und ihr neues Programm 
(1926), Aktivitäten von Rodobrana und ihre Organisationsstruktur in Jahren 1926 - 1929 und zum 
SchluC, Untergang von Rodobrana in 1929.

lni letzten, VI. Kapitel, charakterisiert der Verfasser die Aufgaben und Ziele von Sedliacka 
jazda (Bauemreiterei), die Formierung ihrer Organisationsstruktur von ihrer Griindung (1926) bis 
zum Anfang der 30er Jahre, Annäherung der Organisation der Sedliacka jazda dem System der 
Armee, der Nationalitätenaspekt und in Kiirze beschreibt er ihre Symbolik — Uniform, Standarde 
(Flagge) und Wappen. Er nennt die Hauptsachwalter der Sedliacka jazda in der Slowakei, 
beschreibt die Organisationsstruktur und die bedeutendsten Untemehmen in der Slowakei in den 
30er Jahren. Das Kapitel endet mit der Abhandlung uber die Auflôsung der Sedliacka jazda in der 
Slowakei im Október 1938, als zur einzigen „berechtigten“ Wehrorganisation auf dem Gebiet des 
Landes Slowakei die Hlinková garda (Hlinkas Garde) wurde, die nach ihren Zielen und dem 
Charakter ihrer Tätigkeit auf die militant pro-faschistische Rodobrana (Stammwehr) aus den 20er 
Jahren ankniipfte.
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