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VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO 
ARCHIVU ZA ROK 2019 

 
 

PhDr. Július Baláž, CSc. 

Ředitel VHA/VÚA 

 

Sídlo archivu: Pilotů 217/12, 160 01,  

                         Praha 6 - Ruzyně 

                         Ředitel Vojenského ústředního archivu, tel.: 973 213 301 

                                                                                         fax: 973 213 308 

                                                                                         e-mail:  podatelna-vua@army..cz 

 

                         Ředitel Vojenského historického archivu, tel.: 973 213 350 

                                                                                            fax: 973 213 308 

                                                                                            e-mail: podatelna-vua@army.cz 

 

Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany ČR; Vojenský historický archiv (dále VHA) je 

organizačně začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA). VÚA je podřízen 

řediteli odboru bezpečnosti MO. 

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb. (úplné znění zákona č. 250/2014 Sb.) : VHA je  

v § 80, odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými specializovanými archivy. V září 

2014 Vojenský historický archiv prokázal podle § 81 zákona, že splňuje podmínky 

k akreditaci (§ 61 zákona). 
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I. Personální podmínky v archivu: 
 

  

Ředitel VHA: PhDr. Július BALÁŽ, CSc. 

                       odborný zájem: fondy a sbírky z let 1939-1945; 

 
Vedoucí 1. odd. VHA, zástupce ředitele: Mgr. Ivan URMINSKÝ 

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let  

                       1918-1939;  

 

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Miroslav JELEN  

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. domácího odboje a fondy a sbírky čs.      

                       armády z let 1918-1939; 

 

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Erika MRHALOVÁ   

                      odborný zájem, správce: fondy a sbírky 1. čs. odboje, vojenská personální dokumentace;         

 

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Barbora NOVÁKOVÁ  

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. vojenského odboje, fondy a sbírky z let  

                       1939-1945 (do 15. 9. 2019 se jednalo o tabulku Mgr. J. JELENOVÉ. Ta se dnem  

16. 9. 2019 vrátila z mateřské dovolené na uvolněnou tabulku po Mgr. J. Zámečníkovi); 

 

Archivář 1. odd. VHA: Mgr., Bc. Pavel HEŘMÁNEK, Th.D. 

                     odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, vojenská personální  

                     dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945;  

 

Vedoucí 2. oddělení VHA: RSDr. Vladimír ŠLOSAR 

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945; 

 

Archivář 2. odd. VHA: Mgr. Martin DUBÁNEK 

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945; 

 

Archivář 2. odd. VHA:  Bc. Eva DVOŘÁKOVÁ  

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945 (30. 6. 2019 ukončila pracovní   

                       poměr, dne 1. 7. 2019 na uvolněné místo nastoupil Mgr. Martin GAMBA) 

 

Archivář 2. odd. VHA: Ing. Petr KADLEC 

                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945; 

 

Archivář 2. odd. VHA: Mgr. Jan ZÁMEČNÍK 

                        odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, 

                        vojenská personální dokumentace (31. 8. 2019 ukončil pracovní poměr, dne  

16. září 2019 se na poloviční úvazek na jeho místo vrátila z mateřské dovolené   

Mgr. Jana JELENOVÁ. Druhá polovina úvazku byla od 1. 9. 2019 obsazená  

Mgr. Martinem LUNDÁKEM);        
 

Vedoucí 3. odd. VHA: Mgr. Martin FLOSMAN, Ph.D. 

                          odborný zájem, správce: badatelna  VHA, evidence archiválií a archivních souborů  

                          VHA (NAD), vojenská personální dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945; 

 

Archivářka 3. odd. VHA: promovaná historička Alena JIRÁSKOVÁ 

                           odborný zájem, správce: badatelna  VHA, vojenská personální  

                           dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945, evidence archiválií a archivních  

                           souborů VHA (NAD). Do 30. 6. 2019 na polovičním úvazku. Od 1. 7. 2019 je  
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                            tabulka plně obsazena Mgr. Janem CHLEBOUNEM, fondy a sbírky 1. čs. odboje,  

                            evidence archiválií a archivních souborů VHA (NAD);  

  

Archivářka 3. odd. VHA: Mgr. Jan CHLEBOUN 

                            odborný zájem, správce: badatelna  VHA, vojenská personální  

                            dokumentace, fondy a sbírky 1. čs. odboje, evidence archiválií a archivních souborů  

                            VHA (NAD). Na polovičním úvazku do 30. 6. 2019. Od 1. 7. 2019 na plném úvazku;  

 

Archivářka 3. odd. VHA: Viera ŽIŽKOVÁ 

                            odborný zájem, správce: fotoarchiv VHA; 

 

Vedoucí skupiny digitalizace: Vladislav KUSKO 

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA, evidence archiválií a archivních  

                            souborů VHA (NAD); 

 

Archivářka skupiny digitalizace: Zdeňka PUSTAYOVÁ 

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;  

 

 
Počet systematizovaných míst ve VHA 16; skutečný stav pracovníků VHA  

k 31. 12. 2019 – 17. Jedno místo je rozděleno na dva poloviční úvazky. 

V roce 2019 došlo v personální oblasti k několika změnám. K 30. 6. 2019 ukončila pracovní 

poměr (odchod do důchodu) prom. hist. Alena Jirásková. Od 1. 7. 2019 je na badatelně VHA  

zaměstnán na plný úvazek Mgr. Jan Chleboun. Ke dni 30. 6. 2019 ukončila pracovní poměr 

také Bc. Eva Dvořáková. Nahradil ji Mgr. Martin Gamba. K 31. srpnu 2019 ukončil pracovní 

poměr Mgr. Jan Zámečník. Na uvolněnou tabulku se vrátila dnem 16. září 2019 na poloviční 

úvazek Mgr. Jana Jelenová. Druhá polovina úvazku byla od 1. 9. 2019 obsazená  

Mgr. Martinem Lundákem.        

Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle zařazení (viz výše), např. badatelské služby, 

archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií, jejich zpracování a správu atd. Činnosti 

spojené s ekonomikou, personalistikou, správou budovy, autoprovozem a informatikou jsou 

zabezpečovány jinými složkami, podřízenými řediteli Vojenského ústředního archivu.  

V případě konzervace a restaurování je toto pracoviště podřízeno řediteli Správního archivu 

MO. 
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II. Přehledy o celkovém množství, fyzickém stavu a změnách u archiválií 

uložených ve VHA: 

 

 
 

 



 5 

 
 

 



 6 
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III. Výběr, zpracování a využívání archiválií: 
 

1) Předarchivní péče - odborné archivní dohledy u organizačních celků MO a ve 

správních archivech VÚA, skartační řízení ve správních archivech VÚA: 

   

   V této oblasti pokračoval VHA i v roce 2019 v naplňování rezortního spisového řádu a 

zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě (hlavně § 52, povinnosti 

specializovaného archivu). Úkoly byly v této oblasti plněny v součinnosti se součástmi VÚA, 

tedy BA MO a také SA MO a SA AČR.  

 

Odborné archivní prohlídky v SA MO a SA AČR se vykonávali průběžně po celý rok. 

V SA MO (jednalo se o ročníky MO 2002 a 2003, zejména Kabinet MO a Odbor legislativně 

právní) byly zabezpečovány o. z. Šlosarem a o. z. Dvořákovou (částečně ji  po odchodu 

nahradil o. z. Gamba). Tito pracovníci 2. odd. VHA zabezpečili i odborné archivní dohledy 

v SA MO na tzv. zahraniční dokumentaci (celkem sedmkrát - dokumentace 12. kontingentu 

KFOR (31. 1. – 1. 2.), 13. kontingentu KFOR (10. 4. – 11. 4.), 11. kontingentu KFOR  

(19. 6. – 20. 6.), 15. kontingentu KFOR (22. 8.), ISAF Afganistán 2007/2008 (24. 10.). V SA 

AČR byli na odborných archivních dohledech celkem čtyřikrát o. z. Dubánek a o. z. Kadlec. 

Z toho 3x na spisovou dokumentaci (7. 3. – 9. 3.; 10. 4. – 12. 4.; 19. 6. – 21. 6.) a 1x na 

justiční dokumentaci (25. 9. – 27. 9.). Dohledy ve správních archivech probíhaly částečně 

operativně na vyžádání jednotlivých archivů, jednak na základě plánů správních archivů, 

obsažených v plánu odborných činností VÚA na rok 2019. 

 

Odborný archivní dohled na spisovou službu v resortu MO, tedy u organizačních celků  

rezortu MO se vykonával v součinnosti se správními archivy po celý rok 2019. Bylo tomu tak 

na základě plánu odborných dohledů, obsaženého v rezortním plánu odborných činnosti 

v roce 2019. Po dohodě VHA se správními archivy byli pracovníci VHA nadále přítomni 

odborným archivním dohledům pouze u vybraných organizačních celků MO. Neocenitelnou 

pomoc a součinnost v této oblasti poskytuje 2. oddělení VHA, které tyto činnosti v rámci 

VHA zabezpečuje, Dr. Pavel Minařík, CSc., vedoucí BA MO. Musíme vyzvednout dobrou 

součinnost při zabezpečování odborných dohledů u organizačních celků i se správními 

archivy. V roce 2019 tomu tak bylo ve 22 případech: 

SRPS (27.-28. března), SOC MO (9.–10. září); Sekce dozoru a kontroly MO (30. ledna); 

Ředitelství ZA MO (19. února), AHNM Praha (6. září), Velitelství pozemních sil  

(11. března); Agentura logistiky (25. dubna); Agentura personalistiky (18. září), Velitelství 

vzdušných sil (13. března); SOPS MO (10. – 11. června); Sekce vyzbrojování a akvizic MO 

(13.–14. března); Velení AČR (12. června); Sekce ekonomická a majetková MO  

(27.–28. června); Ka MO (28.– 30. srpna); Sekce státního tajemníka MO (23.–24. září); VTÚ 

(VTLÚ) Kbely (31. října), VKPR (20. srpna), Hradní stráž (23. října), 26. pluk velení, řízení a 

průzkumu (29. května), 13. dp. Jince (28. května), Sekce vojskového průzkumu a 

elektronického boje MO (15.–16. května), 4. brn (5. června). 

  

2) Evidence archiválií a archivních pomůcek: 

    

Největší změnu v evidenci fondů v roce 2019 znamenalo převzetí dokumentace ze správních 

archivů (např. fond MNO 1989 v březnu 2019, celkem 399 kartonů). Dále se pokračovalo 

v upřesňování a kontrole všech vnějších a vnitřních změn v evidenci archiválií. Souviselo to 

hlavně s posouzením dokumentace CO komisí GŘ HZS. Následně totiž docházelo k 

přesunům archiválií mezi VHA a BA MO. Samotných vnějších změn bylo 17 (13 přírůstků a 

4 úbytky, + 191,54 bm). Vnitřních změn bylo celkem 7 (+ 0,36 bm). Po předání archiválií 

došlo k přemanipulování obsahu jednotlivých kartonů, tím pádem i k úpravě evidence 

archiválií a archivních souborů na příslušných kartách NAD. Více méně se jednalo o 
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dokumentaci uloženou na 2. oddělení VHA.             
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3) Vytváření počítačových databází z personálních spisů uložených ve VHA:     

 

Vytvářela se již pouze databáze padlých v 1.světové válce. V roce 2019 se do počítačové 

databáze padlých v 1.světové válce vybíraly z příslušné kartotéky (tzv. zelená kartotéka) čtyři 

kategorie osob, tzn. padlí v roce 1917, 1918, padlí a zemřelí po válce a tzv. neurčení. Do 

databáze přibylo 24 110 nových záznamů. K  1.1.2019 bylo v databázi celkem 150 890 

záznamů. K 31.12.2019 to bylo 175 000 záznamů. Očekává se, že tvorba této databáze bude 

koncem roku 2020 ukončena.  

• Vedle výše uvedených databázích se na 2. oddělení VHA vytváří interní databáze osob 

zařazených v jednotlivých transportech v rámci organizovaného odsunu německého 

obyvatelstva z ČSR podle lokalit a sídelních útvarů, z nichž tito obyvatelé pocházeli.  

• Vznikla také interní databáze příslušníků armády, kterým byla v letech 1949 – 1953 

odebrána hodnost, nebo byli propuštěny z armády, má 18 381 položek.  

 

 

4) Zpřístupňování archivních fondů a sbírek: 

 

Na 2. oddělení VHA se v roce 2018 nerealizovala klasická inventarizace fondů. Hlavní důraz 

byl postaven na vytváření interních soupisů a databází (vytvářených i v souvislosti s 

rekonstrukcí fondů a jejich evidence, které nastaly ve vztahu k BA MO po posouzení 

některých archivních souborů). Velký důraz se na oddělení kladl na odborné archivní 
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dohledy. Pro potřeby badatelů bylo pracovníky 2.oddělení i v roce 2019, hlavně s přispěním 

pracovníka na „dohodu“, vyznačeno na 77 360 stránkách archiválií (509 kartonů) zrušení 

stupně utajení (podle RMO č. 22/1999 a metodického pokynu NBÚ). 

 

Na 1. oddělení  VHA se v roce 2019 pokračovalo ve vytváření prvních manipulačních 

seznamů 2. typu podle tzv. „Základních pravidel…“. Hlavním důvodem, proč se inventarizace 

nerozvinula v celém VHA, je nadále chybějící příslušný inventarizační počítačový program.  

Dalším důvodem byl i rozsah tzv. úřední agendy, zde však již několik let dochází k jejímu 

poklesu (viz dále). Na 1. oddělení byly dokončeny tyto manipulační seznamy 2. typu:  

Sb. historických prací, Sb. vojenské nadace, pokračovalo se práci na fondu DS (DG) 

Terezín 1915, pořádala se sbírka kmenových listů 1873 a ukončil se soupis KML čs. letců 

v RAF.  V průběhu roku 2019 se pokračovalo i v úpravách vojenských matrik tak, aby mohly 

být postupně umísťovány na internetovém portálu Studovna MO (kramerius.army.cz).  

K 31. 12. 2019 je na portálu umístěno celkem 207 matrik (dalších 13 matrik bylo 

připravených k odeslání). Tato činnost se v roce 2019, po zpracování vybrané kategorie 

matrik, ukončí. 

 

3. oddělení – digitalizační pracoviště provedla v roce 2019 digitalizaci 164 644 stran 

archiválií. Byl také zpracován inventář (podle „Základních pravidel…“) k osobnímu fondu 

Josefa Logaje. 

 

 
5) Využívání archiválií: 

       

Úřední a badatelská agenda: Badatelna archivu pracovala v roce 2019 pro veřejnost, až na 

technickou přestávku v červenci, v plném rozsahu. Svoje služby poskytovala standardně  

v duchu Badatelského řádu VÚA, Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb. (ve znění Vyhlášky MV 

ČR č. 213/2012 Sb.) a zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákona z dubna 

2019). Oproti roku 2018 došlo k výraznému snížení v oblasti vyřizování úřední agendy. 

K mírnému snížení došlo i v oblasti badatelské agendy. Naopak, počet evidovaných badatelů 
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(ze zahraničí celková návštěvnost opět klesla) byl v roce 2019 přibližně na stejné úrovni jako 

v roce 2018. V případě fotoarchivu došlo i v roce 2019 k poklesu agend. 

V roce 2019 se úřední agenda vyřizovala neomezeně. Žádostí o rešerše směřovaly dále hlavně 

k padlým v 1. světové válce, genealogickým informacím z osobních spisů vojáků a i z osobní 

evidence čs. legionářů. V roce 2019 se z agend vyplývajících z konkrétního zákona nadále 

vyřizovala agenda vztahující se k 3. čs. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.), výjimečně ke službě 

v PTP a agendě spojené se zákonem 255/1946 Sb., nebo ke 2. čs. odboji. Archiv vyřídil 32 

žádostí o informace k zákonu č. 262/2012 Sb. a 6 ke službě v PTP. 

V roce 2019 vyřídili pracovníci VHA 5 004 žádanek pro badatele a 3 305 dopisů, z toho 499 

rešerší pro instituce a úřady, 2 575 bylo soukromých podání. 231 podání bylo vzato na 

vědomí bez nároku na rešerši, nebo posloužilo jako objednávka archivního materiálu na 

badatelnu (blíže viz tabulky č. 8 a č 9). Před předložením žadatelům bylo prohlídnuto 

z hlediska zabezpečení ochrany osobních údajů 2 190 (38 660 listů) vojenských osobních 

spisů a spisů k vydání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. 

 

6) Činnost badatelny a fotoarchivu: 

 

Činnost badatelny v roce 2019:  

 

a) počet přihlášených badatelů: 671 (ČR – 613, zahraničí – 58) 

b) počet badatelských návštěv: 2038 (ČR – 1881, zahraničí – 157)  

c) vyúčtované peníze za kopie a další služby provedené archivem (většinou za rešerše): 

rešerše – 147 700,- Kč; příjem za kopie pořízené archivem na badatelně – 1 775,- Kč; 

 

Činnost fotoarchivu:   

 

a) počet přihlášených badatelů: 34 badatelů (ČR – 32, zahraničí – 2) 

b) počet badatelských návštěv: 70 badatelských návštěv (ČR – 66, zahraničí – 4) 

c) počet naskenovaných snímků: 385; 
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Úroveň poskytování služeb badatelnou VHA byla v roce 2019 na velmi dobré úrovni. 

Důsledně se dbalo na dodržování badatelského řádu (vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., ve 

znění vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.). Zájem o vojenskou historii a také příjemné prostředí 

v nové badatelně přispěly k udržení rozsahu badatelských činnosti veřejnosti na úrovni z roku    

2018. Počet badatelů byl přibližně stejný, badatelských návštěv i počtu žádanek o předložení 

archiválií ke studiu mírně ubylo. V průběhu roku byla na badatelně nadále poskytována 

služba v podobě možnosti studia digitalizovaných archiválií na k tomuto účelu instalovaných 

PC. Chránil se tím fyzický stav archiválií, které se nyní v originálu (v případě 

digitalizovaných archiválií) předkládaly výjimečně a pouze se souhlasem ředitele archivu. 

Služby pro badatelskou veřejnost byly rozšířeny. K již zveřejněným inventářům VHA spolu 

se soupisem žádostí o osvědčení podle zákona 255/1946 Sb., bílé kartotéce padlých  

v 1.světové válce, vojenským knížkám strážných v KT (příslušníků SS), přibyly nově na 

internetových stránkách VÚA karty čs. příslušníků RAF za 2.světové války a byly 

zpřístupněné i další již digitalizované vojenské matriky (na portálu studovny MO – 

kramerius.army.cz). V roce 2019 pokračovala digitalizace fondů VHA. Za uplynulý rok bylo 

ve VHA digitalizováno 164 644 stran archiválií. 

 

Úroveň poskytovaných služeb ve fotoarchivu byla v roce 2019 také na velmi dobré úrovni.  

Celkově však zde i v roce 2019 došlo k výraznému poklesu počtu badatelů a badatelských 

návštěv. Otevřel se ale prostor pro pořádání a inventarizaci fotografických sbírek. 

V souvislosti s pořízením Digitálního archivu se počítá i s digitalizací fotoarchivu. 
 

 

IV.  Stav archiválií: 
 

1) Fyzická ochrana archiválií: 

 

V roce 2019 se pokračovalo v provádění desinfekce vybraných archivních souborů 

v Národním archivu (2. 4., 21. 5. – 22. 5., 9. 7., 20. 8. – 21. 8., 8. 10. – 9. 10., 3. 12. – 4. 12., 

cca 9 000 kartonů). Realizovala se rekonstrukce poškozených archiválií na knihařské a 

konzervátorské dílně VÚA (hlavně u fondu Stavební ředitelství Terezín), byla zabezpečena 

součinnost při odstraňování zjištěného výskytu plísní ve 2. NP. Nadále se pokračovalo také u 

vybraných archivních souborů ve výměně starých kartonů a tvrdých desek s tkaničkami. 

Vedle toho se prováděla kontrola teploty a vlhkosti v depech. Nastavení hlídaných parametrů 

ve skladech se dělo přes počítač. Kvůli zpětné vazbě se dané parametry ve skladech hlídaly i 

přímou kontrolou.  

Naměřené hodnoty teplot a vlhkosti byly po celý rok relativně stálé a v normě. Nejnižší 

teploty byly naměřeny celoročně ve skladu č. 303 (nejnižší teplota byla naměřena v prosinci 

2019 – 13,6°C). Celoročně byla zde teplota v rozmezí 14°C až 16 °C. Nejvyšší naměřena 

teplota byla opět ve skladech č. 205 a č. 224. Byly naměřeny v červnu až srpnu, a pohybovaly 

se v rozmezí 19°C až 20,5°C. Nejnižší relativní vlhkost byla naměřena ve skladu č. 224 

(30%). Hodnoty v ostatních skladech byly celoročně v normě. Pouze ve skladu č. 224 byla na 

krátkou dobu naměřena v srpnu 2019 vlhkost 56%. Regulací celého systému vzduchotechniky 

se všechny odchylky od stanovených norem dařilo v krátké době vrátit do normálu.  

 

 

2) Stěhování archiválií: 

        

V roce 2019 došlo k většímu stěhování archiválií pouze v souvislosti s dezinfekcí cca 9 000 

kartonu v Národním archivu. V rámci budovy VÚA v Ruzyni došlo ještě ke stěhování při 

převzetí vybraných archiválií ze Správního archivu MO.  
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3)  Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 31. 12. 2019): 

 

    V roce 2019 nedošlo k žádné změně na fyzickém stavu AKP. Bezpečnostní kopie 

AKP byly od listopadu 2013 uloženy v nové archivní budově v Ruzyni. Po ukončení 

stěhování archivu byly z Ruzyně převezeny do SA AČR v Olomouci. Tyto kopie byly v roce 

2015 doplněny o bezpečnostní kopie (mikrofilm) nových AKP z února roku 2015. Originály 

všech AKP jsou od jara 2018 uloženy ve trezoru v místnosti č. 114 (pořádací místnost, 

teplota i vlhkost byly zde po celý rok v normě). Součástí bezpečnostní dokumentace objektu 

VÚA v Ruzyni je i jeden výtisk lokačního plánu VHA se zvláštním vyznačením uložení 

AKP.  

 

a) Manifest českých spisovatelů z května 1917 (evidenční číslo AKP – 42, z roku 1980) 

     - AKP má rozsah 1 složky (4 listy v obalu), její fyzický stav je velmi dobrý 

     - nebyl u něho proveden a ani se neplánují konzervační zásahy  

     - AKP je uložena v originálu spolu s jednou studijní kopii (studijní kopie je založena  

i v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu  

č. 114 

     - v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3x), jedna fotokopie je ve fondu,  

        ostatní jsou od září 2014 uloženy ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;      

 

b) Válečný deník 1. čs. polního praporu v SSSR z doby 29. 1. – 19. 4. 1943  

(evidenční  číslo AKP – 43, z roku 1980) 

     - AKP má rozsah 1 sešitu o 51 listech, její fyzický stav je dobrý 

     - nebyl u něho proveden konzervační zásah, časem bude zásah nutný kvůli použitému 

        psacímu prostředku – obyčejná tužka  

     - AKP je uložená v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena  

         i v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu  

         č. 114 

     -  v případě této AKP je pořízen mikrofilm (1x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako 

        studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm i fotokopie)     

        jsou od září 2014 ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu; 

 

c) Válečný deník 1. čs. armádního sboru v SSSR z doby 15. 5. 1944 – 22. 5. 1945  

        (evidenční číslo – 44, z roku 1980) 

- AKP má rozsah 2 svazků o 367 listech, její fyzický stav je dobrý 

- nebyl u něho proveden konzervační zásah 

- AKP je uložena v originálu spolu se  studijní kopií (studijní kopie je založena  

   i v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu  

   č. 114 

- v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako  

   studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie jsou od září 2014               

   ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;  

 

d) Složka 308/1-3 ze sbírky 37 obsahující archiválie výsadkové skupiny Anthropoid,  

        1941 - 1945 (evidenční číslo AKP – 160, z roku 2015) 

      - AKP má rozsah 205 listů + 3 fotografie, její fyzický stav není vyhovující, většina  

        dokumentů má natržené okraje 

      - v případě většiny dokumentů se plánuje zásah na konzervátorské dílně VÚA 

      - AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené  

         krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114      

      - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako  

  studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015      
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  v SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;  

 

 e) Jmenný seznam československých dobrovolníků roty „Nazdar“ z roku 1914  

          (evidenční číslo AKP – 161, z roku 2015) 

       - AKP má rozsah dvoulistu, je podlepena, okraje mírně natrženy 

       - plánuje se zásah na konzervátorské dílně VÚA 

       - AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené  

          krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114  

       - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako 

studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR 

Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.  

 

 f) Deník bojové činnosti České družiny z období od 15. srpna 1914 do 13. února 1915  

       (evidenční číslo AKP – 162, z roku 2015) 

    - AKP má rozsah jedné knihy o 83 listech (60 listů popsaných), její fyzický stav je  

      vyhovující 

   - nebyly u něho provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy  

    - AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené 

       krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114 

    - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako  

       studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR    

       Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;  

 

 g) Kronika Čs. dobrovolnického sboru v Itálii, 1917 – 1918  

(evidenční číslo AKP – 163, z roku 2015) 

   - AKP má rozsah jedné knihy o 110 listech (53 listů popsaných), její fyzický stav je velmi  

     dobrý 

  - nebyly u ní provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy  

   - AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené  

      krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114  

   - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako  

      studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR    

      Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu. 

 

 

V. Odborné a společenské aktivity archivu (výběr): 
 

- činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v rozkaze Ř-VÚA  

č. 1/2017 (VHA),  

 

- zabezpečení přijetí ředitele Archivní správy sverdlovské oblasti A. A. Kapustina  

v VÚA a VHA, 28. 1. 2019 (o. z. Baláž) 

 

- součinnost při zabezpečení pořízení DA MO (o. z. Baláž)  

 

- účast na vyhodnocení roku 25. 2. 2019, Komorní Hrádek (VHA) 

 

- zabezpečení přednášky: Svatořečení Jana Nepomuckého, 21. 3. 2019, Pražský Hrad 

(o. z. Heřmánek)  

 

- účast na sportovním dnu, návštěva nově otevřeného NM, 1. 3. 2019 (VHA) 
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- zahraniční pracovní cesta do rakouského válečného archivu, Vídeň,  

25. 3.– 29. 3. 2019 (o. z.  Zámečník, o. z. Nováková) 

 

- účast na oslavách 100. výročí čs. vojenského archivnictví, 23. 5. 2019 (VHA) 
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- zabezpečení exkurze členů České genealogické společnosti ve VHA, 17. 5. 2019  

(o. z. Zámečník, o. z. Heřmánek, o. z. Baláž) 

 

- příprava výstavy „100 let vojenského archivnictví“ v DAP a ve VÚA Ruzyně  

(o. z. Minařík, o. z. Baláž) 

 

-přednáška na konferenci Kardinál Beran a jeho doba pořádané ÚSTR a 

Arcibiskupstvím pražským, Praha, 16. – 17. května 2019 (o. z. Flosman) 

 

- účast na konferenci „Nejisté mandáty“, Národní archiv Praha, 5. 6. 2019  

(o. z. Zámečník) 

 

- účast na konferenci s referátem „Ozbrojené síly a čs. stát“, UO Brno,  

18. 6.– 19. 6. 2019 (o. z. Zámečník) 

 

 - účast na konferenci „Sovětský svaz a Mnichov 1938“, Metropolitní univerzita Praha, 

16. 9. 2019 (o. z. Baláž, o. z. Minařík – BA MO) 

 

- zabezpečení exkurze střední školy informačních služeb ve VHA, 27. 6. 2019  

(o. z. Baláž) 

 

- podíl na přípravě výstavy „Kasárna Karlín 1848 – 2019“, v karlínských kasárnách, 

červen 2019 (o. z. Heřmánek) 

 

- zabezpečení exkurze pracovníků ABS ve VHA, 17. 6. 2019 (VHA) 

 

- zabezpečení účasti na exkurzi pracovníků VHA v ABS a v budově Invalidovny,  
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20. 9. 2019 (VHA) 

 

- převzetí ocenění ministra vnitra Za zásluhy o české archivnictví Mgr. I. Urminským 

a Dr. V. Šlosarem 3. října 2019 

 

- zahraniční pracovní cesta do slovenských vojenských archivů, Bratislava,  

7. 10. – 11. 10. 2019 (o. z. Kadlec, o. z. Dubánek) 

 

- zabezpečení exkurze ve VHA pro studenty Gymnázia Na Kavalírce  Praha 5,  

20. 11. 2019  (o. z. Baláž) 

 

- zabezpečení exkurze studentů z Ústavu pro české dějiny FF UK ve VHA,  

26. 11. 2019 (o. z. Baláž, o. z. Heřmánek, o. z. Lundák) 
 

- zabezpečení exkurze studentů SPŠPT Praha 2 ve VHA, 27. 11. 2019 (o. z. Baláž)  

 

 

 
 

 

 

Mezinárodní spolupráce: 

 

• jednání o spolupráci a výměně zkušeností s představiteli vojenských archivů  

Slovenska a Maďarska při příležitosti oslav 100. výročí čs. vojenského archivnictví,  

23. 5.– 24. 5. 2019 (o. z. Baláž) 

• pracovní návštěva Vojenského archivu - centrálni registratury v Trnavě, výměna 

zkušeností,  

4. 9. – 6. 9. 2019 (o. z. Baláž) 

 

Publikační činnost v roce 2019: 

Baláž Július, Minařík Pavel, Šlosar Vladimír, Urminský Ivan, Jelen Miroslav, Mrhalová 

Erika, Nováková Barbora, Heřmánek Pavel, Zámečník Jan, Benešová Vladimíra, Macek 

František: 100 let vojenského archivnictví. Ministerstvo obrany – Vojenský historický ústav, 

2019, 319 s. ISBN 978-80-7278-767-8 
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Baláž Július, Dubánek Martin, Minařík Pavel, Urminský Ivan, Nováková Barbora, Zámečník 

Jan, Heřmánek Pavel, Jelen Miroslav, Flégl Jiří, Flosman Martin, Kadlec Petr, Chleboun Jan: 

Ročenka VHA 2018. Ministerstvo obrany - Vojenský historický ústav, 2019, 222 s. ISBN 

978-80-7278-764-7 

 

Dubánek, Martin: Československá armáda ve fotografiích 1945-1960, 1. díl. Mladá Fronta, 

Praha 2019 

Dubánek, Martin: Úkoly PRUNA 3 a PRUNA 3-T, Raketový odminovač ROD-350 

s regulovatelným dostřelem, ATM 1/2019, s. 64-67. 

Dubánek, Martin: Úkoly VÝTAH I a VÝTAH II, Historie vyprošťovacího tanku VT-34, 

ATM 2/2019, s. 66-69.  

Dubánek, Martin: Úkoly VÝTAH I a VÝTAH II, Historie vyprošťovacího tanku VT-34, 

ATM 3/2019, s. 70-73.  

Dubánek, Martin: Československé tanky T-34/85 v Laosu? Vojenská a technická pomoc 

ČSSR Laosu v letech 1961-1989, ATM 4/2019, s. 68-71. 

Dubánek, Martin: Zákopový pluh ZP-60, ATM 5/2019, s. 68-71. 

Dubánek, Martin: Střední dělostřelecký traktor D-350 MAZUR v ČSLA, ATM 6/2019,  

s. 88-91. 

Dubánek, Martin: Kolesové hlubidlo KH-500, ATM 7/2019, s. 72-75. 

Dubánek, Martin: Buldozerové zařízení BZ-M pro střední dělostřelecký traktor D-350 

MAZUR, ATM 8/2019, s. 70-73. 

Dubánek, Martin: Obrněný automobil Š-971 Jarmila s 82mm bezzákluzovým kanonem,  

ATM 9/2019, s. 68-70. 

Dubánek, Martin: Boeing B-47 Stratojet v Československu aneb tajemství letiště Žatec,  

ATM 10/2019, s. 74-75. 

Dubánek, Martin: Zákopový pluh ZP-60/90 a úkoly ZP-110 a PŘÍKOP, ATM 12/2019,  

s. 62-65 

Dubánek, Martin: Export L-29 Delfín do Indonésie, Military revue 2/2019, s. 8-10. 

Dubánek, Martin: Úkol TÁHLO-C, Vývoj výbušného odminovače 1. část, Military revue 

3/2019, s. 10-12. 

Dubánek, Martin: Úkol TÁHLO-C, Vývoj výbušného odminovače 2. část, Military revue 

4/2019, s. 36-38. 

Dubánek, Martin: 8cm lehký kanon vz. 30 v roli protiletadlové zbraně, Military revue 5/2019, 

s. 36-39. 

Dubánek, Martin: Námořní základna US Navy v Norfolku, Military Revue 10/2019, s. 8-11 

Dubánek, Martin: Střední pohyblivé štábní pracoviště SPŠP, Military revue 12/2019, s. 30-33 

Dubánek, Martin: Winkelturm, Střelecká revue 3/2019, s. 76-77. 

Dubánek, Martin:  Spy Glass, Střelecká revue 5/2019, s. 70-71 

Dubánek, Martin: Čtyřkulomety vz. 53 pro Afghánistán, Střelecká revue 10/2019, s. 74-75 

Dubánek, Martin: Automatická raketová pistole, Střelecká revue 12/2019. s. 70-71  

Dubánek, Martin: Akce 103, Československé zbrojní obchody s Indonésií, Historica bellica 

2/2019. s. 22-27.   

Dubánek, Martin – Lakosil, Jan: Náročné dílo českého ženisty, fort II „Baljke“ pevnosti 

Bilek,  Historica bellica 1/2019, s. 32-35. 

Dubánek, Martin – Lakosil, Jan: Náročné dílo českého ženisty, fort II „Baljke“ pevnosti 

Bilek,  Historica bellica 2/2019, s. 34-37. 

Dubánek, Martin – Kadlec, Petr: Zpráva o pracovní cestě do VHA Bratislava, Ročenka VHA 

2018, MO ČR, Praha, s. 212-213. 

Flosman, Martin: S orlem i lvem 2. Příběhy českých vojenských duchovních v dramatickém 

dvacátém století, Praha 2019. 

Flosman, Martin: Daleko od domova. Vánoce v čs. zahraniční armádě na Západě  
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1939 – 1944. Válka Revue, 1-2/2018, s. 14 – 17. 

Flosman, Martin: Por. Duch. Štefan Sivák SDB. Vojnová kronika 2/2019. 

Flosman, Martin: Dějiny Gréckokatolickej církvi na Slovensku v rokoch 1939 – 1945 /Peter 

Borza – Recenze. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů 1/2019, s. 139 – 140. 

Flosman, Martin: Kardinál Jean Verdier a jeho poměr k Československu. Přísně tajné!, 

5/2019, s. 84 – 94. 

Flosman, Martin: V předvečer katastrofy. Dějiny a současnost, 7/2019, s. 25. 

Flosman, Martin: Na straně národa – vojenští duchovní ve druhém domácím odboji. 

Přednáška na konferenci Kardinál Beran a jeho doba pořádané ÚSTR a Arcibiskupstvím 

pražským, 16. – 17. května 2019. 

Kadlec Petr: Písemnosti kontrolní a revizní komise HPS MNO jako specifický pramen ke 

studiu událostí roku 1968 u jednotek Pohraniční stráže, Sborník Technického muzea v Brně – 

Ochrana státní hranice a rok 1968, Brno 2018.  

 

 

VI. Hlavní úkoly archivu v roce 2020: 
 

- Uplatňování zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, a dalších norem a předpisů při své činnosti. 

 

- Odborná péče o archiválie vojenského charakteru pokrývající období od roku 1723 do roku 

1992; odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odborné zpracování archiválií a 

odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií. 

 

- Předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely, zabezpečení komplexní 

badatelské činnosti pro oprávněné žadatele na badatelně a ve fotoarchivu. 

 

- Poskytování požadovaných informací pro úřední potřeby a správní úkony rezortu MO ČR i 

pro další rezorty a organizační složky státu, pro právnické nebo fyzické osoby (v podobě 

odborných rešerší, posudků, výpisu, přehledů nebo ústní konzultace). 

 

- Odborný a metodický dohled, dohled na skartační řízení u organizačných celků svého 

zřizovatele a ve vojenských správních archivech, výběr archiválií. 

 

- Dohled na výkon spisové služby u svého zřizovatele (MO ČR) a jim zřízených 

organizačních složek státu, dohled na činnost správních archivů svého zřizovatele. 

 

- Vědecký výzkum a publikační činnost, hlavně v oblasti dějin vojenské správy a vojenských 

dějin. 

 

- Zpracování edic archivních pramenů, vědeckých statí, odborných publikací, rešerší apod. 

 

- Vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHA. 

 

- Vydání ročenky VHA za rok 2019, příprava nové ročenky za rok 2020. 

 

- výběr a příprava archiválií na výstavy k 75. výročí ukončení 2. světové války. 

 

- Podílet se na činnostech souvisejících s výstavbou digitálního archivu MO.  

 

- Digitalizace archivních fondů VHA. 


