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Úvodem

Vojenský historický archiv, III. odbor Vojenského 
ústředního archivu, předkládá svou další ročenku. 
Rok 2006 lze při hodnocení činnosti tohoto archi-
vu bez nadsázky označit za rok, ve kterém vojen-
ské archivnictví udělalo první velký krok na cestě 
ke své rehabilitaci v očích veřejnosti za povodně 
v roce 2002.
Po uplynutí jednoho roku je polovina z původně 
zaplavených a následně zamrazených archiválií 
zpátky v archivu. Tato skutečnost by ještě sama 
o sobě nic neznamenala, pokud bychom nemohli 
konstatovat i to, že v uplynulém roce byla z toho-
to navráceného materiálu nejvýznamnější sbír-
ka zároveň i rekonstruována. Dokumentace vojenské justice po roce 1945 tak opět slouží 
zájmům a potřebám nejširší veřejnosti a archiv i tady opět plní své poslání.
Je nutné uznat, že tohoto výsledku dosáhl archiv bez omezení dalších činností, daných mu 
zákonem o archivnictví. Archiv zvládl badatelskou agendu včetně služeb poskytovaných 
badatelnou. V oblasti vyřizování úřední agendy je nutné vyzvednout zvládnutí agendy souvi-
sející s realizací zákona č. 357/2005 Sb. Rozběhla se také digitalizace fondů a sbírek Vojenské-
ho historického archivu. Na konci roku bylo dáno do provozu vlastní digitalizační pracoviště 
v celkové hodnotě osm milionů korun. Tím začal archiv plnit úkoly související s ochranou 
fyzického stavu archiválií. V brzké době bude následovat po tomto prvním i druhý krok, 
tj. vybudování digitální badatelny.
Rok 2006 byl atypický realizovanými služebními cestami do zahraničních vojenských archi-
vů. Hlavně kontakty v Německu a Maďarsku slibují do budoucna prostor pro realizaci zají-
mavých projektů.
Uplynul rok, za který Vojenský historický archiv odvedl vynikající práci. Vojenský historický 
archiv touto prací ukrojil rok z doby, která mu zbývá ke stěhování do nového archivního 
objektu. Při této příležitosti nelze zapomenout na pochopení kompetentních složek nejen 
ve věci nového archivu, ale i při zabezpečení potřeb souvisejících s vysoušením zaplavených 
archiválií. Pokud tuto skutečnost můžeme dát do souvislosti s naplňováním našeho hesla 
„Sine praeteritis futura nulla“, je to jen dobře.

Plukovník Mgr. Josef Žikeš,
ředitel Vojenského ústředního archivu Praha
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Výroční zpráva 
Vojenského historického archivu,
III. odboru VÚA za rok 2006

PhDr. Július BALÁŽ, CSc.,
ředitel III. odboru VÚA/VHA

Sídlo archivu    Sokolovská 136, 186 00 Praha 8, Karlín

Ředitel Vojenského ústředního archivu  tel.: 973 206 120
     fax : 973 206 129
     e-mail: zikesj1@army.cz

Ředitel Vojenského historického archivu tel.: 973 206 100
     fax: 973 206 129
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Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany ČR; Vojenský historický archiv (dále VHA) je orga-
nizačně začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA) jako jeho III. odbor. VÚA je 
podřízen Bezpečnostnímu řediteli MO.

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb.: VHA je v §80, odst. 4 zákona mezi vyjmenovaný-
mi akreditovanými specializovanými archivy. Do 1. 1. 2008 musí podle §81 zákona prokázat, 
že splňuje podmínky k akreditaci (§61 zákona).

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: promovaný historik Václav SLUKA,
odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let 1918-1939.

  Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Ivan URMINSKÝ,
odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let 1918-1939.

  Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Michaela MALÁ,
odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. domácího odboje a rakouské fondy 
a sbírky do roku 1914.

  Archivář 1. odd. VHA: PhDr. Milan MORAVEC,
odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. vojenského odboje.

  Archivář 1. odd. VHA: Magdaléna DUSZKOVÁ,
odborný zájem, správce: evidence účastníků II. čs. odboje, vojenská personální 
dokumentace.

  Vedoucí skupiny novodobých fondů a sbírek VHA: RSDr. Vladimír ŠLOSAR,
odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945.

  Archivář skupiny novodobých fondů a sbírek VHA: Mgr. Martin DUBÁNEK,
odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945.

  Archivářka skupiny novodobých fondů a sbírek VHA: Bc. Eva OČENÁŠKOVÁ,
odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945.

  Vedoucí 2. odd. VHA: Ing. Alena HRNČÍŘOVÁ,
odborný zájem, správce: badatelna VÚA/VHA, kurzy spisové služby.

  Archivářka 2. odd. VHA: Mgr. Zuzana PIVCOVÁ,
odborný zájem, správce: badatelna VÚA/VHA, tzv. německé trofejní fondy a sbírky.

  Archivářka 2. odd. VHA: Viera ŽIŽKOVÁ,
odborný zájem, správce: fotoarchiv VHA.

  Archivářka 2. odd. VHA: promovaná historička Alena JIRÁSKOVÁ,
odborný zájem, správce: evidence archiválií a archivních fondů VHA (NAD) 
a rakouské fondy a sbírky do roku 1914.
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  Archivářka 2. odd. VHA: Margita KOLENOVÁ (do 28. 2. 2006 Bronislava RYŠAVÁ),
odborný zájem, správce: odborný archivní dohled na spisovnách MO, kurzy 
spisové služby, administrativní a personální bezpečnost ve VÚA.

Počet systematizovaných míst ve VHA – 14.
Skutečný stav pracovníků VHA – 14.

II.  Celkové množství uložených archiválií:

a)  počet fondů a sbírek VHA: 3 409
b)  počet běžných metrů archiválií: 18 437,37 bm
c)  počet evidenčních jednotek: 129 545 kartonů, 40 649 úředních knih, 15 428 protokolů, 

7 680 indexů, elenchů a repertářů, 755 kartoték, 10 001 map, plánů a grafických listů, 
982 balíků atd.

d)  stupeň zpracovanosti archivních souborů: 
-nezpracovaných fondů a sbírek:      2 932 …. 86 % 
  celý fond, sbírka:       2 873 …. 84,27 % ... 10 984,60 bm (59,57 %)
  část fondu, sbírky:            59 …... 1,73 % 
-zpracovaných fondů a sbírek:         536 …. 15,72 % …. 7 452,80 bm (40,42 %)
  z toho inventarizovaných fondů a sbírek:   451 ….. 13,22 % … 4 492,69 bm (24,37 %)

e)  počet archivních pomůcek: 526
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III.  Výběr, zpracování a využívání archiválií:

1)  Předarchivní péče, dohledy na skartační řízení ve správních archivech VÚA:
a)  Skartační dohledy na I. odboru VÚA/SAMO a na II. odboru VÚA/SA AČ Olomouc v roce 

2006 neproběhly. Ze strany SA AČR a ani SAMO nebyly vzneseny požadavky na skartační 
dohledy, které by byly akutní. Z důvodu maximálního nasazení o.z. Šlosara, o.z. Dubánka 
a o.z. Očenáškové při manipulaci a rekonstrukci zaplavených archiválií by nemohl být 
dohled z časových důvodů ani zajištěn. Správní archivy tuto skutečnost vzaly na vědomí 
a VHA vyšly i v roce 2006 maximálně vstříc. Problémy výběru archiválií se řešily konzul-
tacemi. Se skartačním dohledem ve správních archivech se v roce 2007 již ze strany VHA 
počítá;

b)  Pracovníci odboru se v roce 2006 účastnili odborného archivního dohledu na vyřazování 
písemností ve spisovnách (POI). Za rok 2006 bylo pracovníky VHA provedeno 12 odbor-
ných archivních dohledů u zařízení a útvarů MO a GŠ. Z pracovníků odboru se dohledu 
zúčastnili: o.z. Dubánek (7 dohledů), o.z.. Šlosar (5 dohledů).

2)  Evidence archiválií a archivních pomůcek:
a)  V roce 2006 převzal VHA 9 přírůstků – fondů, sbírek a osobních pozůstalostí, všechny 

v rámci výběru mimo skartační řízení (zákon 499/2004 Sb., § 11, odst. c). Jednalo se cca 
o 6 397 kartonů a 511 knih (822,48 bm). Nejvýznamnějím přírůstkem je jednoznačně doku-
mentace Oddělení vydávání osvědčení MO ČR. VHA obnoví přebírání archiválií v rámci 
skartačního řízení ze správ-
ních archivů až po roce 2009, 
tzn. po přestěhování archivu 
do nového objektu. Úbytek 
(vnitřní skartaci při inventari-
zaci) v roce 2006 představoval 
169 kartonů (21,25 bm).

b)  Vedení a doplňování evidenč-
ních karet JAF:
V roce 2006 byla průběž-
ně vedena a doplňována 
základní evidence archiválií 
a archivních fondů Vojen-
ského historického archivu. 
Zpracování údajů vykonávala 
o.z. Jirásková.

V měsíci lednu 2007 budou pře-
dány do tzv. druhotné evidence 
vedené Národním archivem v Pra-
ze (podle zákona č. 499/2004 Sb., Prom. hist. Alena Jirásková obsluhující databázi PEVA
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o archivnictví a spisové službě) v elektronické podobě evidenční karty NAD (základní evi-
dence archiválií a archivních fondů ve VHA) podle stavu k 31. 12. 2006. 

3)  Vytváření počítačových databází z personálních spisů uložených ve VHA: 
a)  Databáze legionářů z první světové války a databáze padlých příslušníků čs. vojenských 

jednotek za druhé světové války byly od října 2005 zveřejněny na internetové stránce 
VÚA (www.vuapraha.army.cz). Od jejich dokončení k 31. 12. 2004 u nich došlo k první 
úpravě–vylepšení na jaře 2006, a to hlavně na základě připomínek, které chodily do archi-
vu z řad veřejnosti.

b) Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za druhé světové války se začala zpracovávat 
ve VHA od ledna 2005. K 31. 12. 2006 byly do databáze zaneseny záznamy k cca 48 100 pří-
slušníkům čs. vojenských jednotek na Východě. Projekt na vytvoření této databáze je roz-
plánován do 31. 12. 2007 a v roce 2007 se mají zpracovat ještě data příslušníků čs. vojen-
ských jednotek na Středním východě, ve Francii a Velké Británii. I v případě této databáze 
se počítá s jeho zveřejněním na internetové stránce VÚA hned začátkem roku 2008.

4)  Zpřístupňování archivních fondů a sbírek:
a)  Na SNFS VHA bylo v roce 2006 zpřístupňování nových fondů pozastaveno. Hlavní důraz 

byl totiž kladen na rekonstrukci zaplavených fondů. Dále se pokračovalo i v rekonstrukci 
a doplňování sbírky čs. předpisů po roce 1945 (viz. dále). Přesto se i tady drobná inventari-
zace realizovala. Jednalo se osobní fondy gen. B. Ečera a E. Bejčka, ke konci roku ještě sbír-
ky projektové dokumentace Zbrojovky Brno z let 1993 –1945 a po roce 1945 (o.z. Dubá-
nek). Inventáře však nebyly dokončeny. Pro potřeby badatelů bylo pracovníky skupiny 
za rok 2006 vyznačeno u 1425 dokumentů zrušení stupně utajení.

b) Na 1. oddělení VHA probíhalo zpřístupňování v několika rovinách. Pokračovalo 
se v inventarizaci započaté v minulých letech. Sem počítáme inventarizaci 1. odboru 
MNO, 1918–1939 (o.z. Sluka). Bylo zde prohlédnuto 204 kartonů, přičemž byla prove-
dena i vnitřní skartace v minulosti ještě neproskartovaného fondu (přírůstek 101 karto-
nů, 14 bm, úbytek 103 kartonů, 14 bm). V další rovině šlo hlavně o zpracování různých 
inventárních soupisů, revizi uspořádání různých sbírek a vypracování rejstříků k hotovým 
inventářům (o.z. Moravec). Tato činnost vyplynula hlavně z aktuálních potřeb badatelů, 
ale i vlastní publikační činnosti. Patří sem např. pokračování ve zpracování inventárního 
soupisu k fondu ŘOP (o.z. Urminský). V souvislosti s vytvářením nové metodiky k evi-
denci matrik byly realizovány první kroky k inventarizaci jednotné sbírky vojenských 
matrik (cca 2 028 matrik, 53,2 bm, o.z. Urminský ve spolupráci s o.z. Malou). 

Po stránce odborné činnosti patří tato oblast k nejvýznamnějším ve VHA. Nadále zde 
přetrval negativní vliv povodní (u SNFS). Nárůst úřední agendy (vyplývající ze zákona 
č. 357/2005 Sb.) od jara 2006 tuto oblast odborné činnosti i na 1. oddělení VHA pozastavil, 
v lepším případě u někoho zpomalil. Oproti roku 2005 se zastavila finalizace jednotlivých 
inventarizačních prací. Zásadním omezujícím faktorem pro jakoukoliv odbornou činnost 
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je však personální stav ve VHA, který byl nastolen po poslední reorganizaci v roce 2003 
(k tomuto lze připočítat i pracovní prostředí, které v Invalidovně již lepší nebude). 

5)  Využívání archiválií:
  Úřední a badatelská agenda: Přes různá omezení, vyplývající z badatelského řádu, a i přes 

uzavření badatelny v měsících červenci a srpnu (tzn. oproti roku 2005 o měsíc srpen navíc), 
nedošlo oproti roku 2005 k výraznějšímu poklesu badatelské agendy. Podobně jako v roce 
2005 tomu tak bylo kvůli větší vstřícnosti vůči některým kategoriím badatelů, která vyplývá 
z ustanovení nového zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb.. V roce 2006 nedošlo oproti roku 
2005 ani k poklesu úřední agendy. Nebylo to ale kvůli agendě ze Slovenské republiky (hlavně 
potvrzení služby u PTP). Tato agenda byla ve druhém pololetí roku 2006 spíše výjimečná. 
Tuto agendu však nahradila nová, vyplývající ze zákona č. 357/2005 Sb. a související s potvr-
zováním účasti v povstání v květnu 1945. Celkem se v souvislosti s tímto zákonem vyřídilo 
590 žádostí. 
V roce 2006 vyřídili pracovníci VHA 2 345 žádanek pro badatele a 3 198 dopisů, z toho 
1 982 rešerší pro instituce a úřady, 1 216 bylo soukromých podání nebo podání, která buď 
byla vzata na vědomí bez nároku na rešerši, nebo posloužila jako objednávka archivního 
materiálu na badatelnu. (blíže viz tabulky č. 1, 2, 3).

Badatelská agenda  Tabulka č. 1

rok SNFS 1. oddělení celkem VHA
1999 160    732    892
2000 399 1 619 2 018
2001 276 1 244 1 520
2002 197 1 021 1 218
2003 283 1 421 1 704
2004  528  1 769 2 300
2005 783 1 841 2 815
2006 520 1 650 (230 brig.) 2 345

Pozn:  V tabulce není vyjádřen počet vyřízených žádanek 2. oddělením (badatelnou) a Ř VHA. 
 Jedná se o 175 žádanek. 
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Úřední agenda  Tabulka č. 2

rok SNFS 1. oddělení celkem VHA
 2000   407  1 229  1 636
 2001    725  1 228  1 953
 2002   611 1 409 2020
2003   390 1 063 1 453
2004   413 1 059 1 988
2005 1 495 1 190 3 306
2006 972 (209 brig.) 1 622 (322 brig.) 3 198 (531 brig.)

Pozn:  Do celkového počtu vyřízených dopisů za VHA bylo zahrnuto 516 dopisů 2. oddělení a 88 dopisů ŘVHA. 

Vyřizování agend jednotlivými pracovníky VHA  Tabulka č. 3

Pracovník dopisy žádanky
Baláž 88 45
Šlosar 200 216

Dubánek 357 211
Očenášková 206 93

Sluka 335 288
Urminský 171 307
Jirásková 206 166

Malá 182 75
Moravec 201 348

Duszková 142 236
Kolenová 283 0
Hrnčířová 118 54

Pivcová 68 76
Žižková 13 0
Ryšavá 34 0
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Činnost badatelny a fotoarchivu:
Činnost badatelny v roce 2006:
a)  počet přihlášených badatelů: 418 (ČR–375, zahraničí – 43),
b)  počet badatelských návštěv: 1802 (ČR–1653, zahraničí – 14),
c)  počet vyhotovených badatelských a služebních kopií: 28 292 (placených 10 569),
d)  vyúčtované peníze za kopie: 64 241,50 Kč.

Činnost fotoarchivu v roce 2006:
a)  počet přihlášených badatelů: 51 (ČR–38, zahraničí – 13),
b)  počet badatelských návštěv: 143 (ČR–124, zahraničí – 19),
c)  počet vyhotovených fotografií: 13 ks,
d)  počet naskenovaných snímků: 1 517 ks,
e)  celkový počet vypálených „CD“: 54.

V oblasti poskytování služeb badatelnou došlo oproti roku 2005 ve všech vykazovaných oblas-
tech k poklesu. A to přesto, že se ve středu posunula otevírací doba do 18.00 hod. a od září 
byla zrušena i polední přestávka. Neznamená to ale snížení zájmu o studium ve VHA. Nadále 
přetrvává přibližně dvouměsíční lhůta, ve které se badatelé objednávají ke studiu.
Ve fotoarchivu, kromě jiných, se dají tyto výsledky odůvodnit i čtyřměsíční nepřítomností 
pracovnice tohoto úseku o.z. Žižkové (jazykový kurz). Na badatelně to bylo způsobeno čás-
tečně jejím uzavřením v měsíci srpnu, lepším dodržováním badatelského řádu (10 badatelů 
na den), pravděpodobně i menším úbytkem návštěv služebních badatelů a badatelů z vědec-
kých institucí. Snížení ukazatelů u některých poskytovaných služeb má na svědomí i hojněj-
ší používání vlastních reprodukčních zařízení (hlavně digitálních fotoaparátů). Obě složky 
2. oddělení VHA zabezpečovaly v součinnosti s archiváři VHA badatelskou činnost. Jednalo 
se také o různé konzultace, předkládání požadovaného archivního materiálu, součinnost při 
přípravě různých výstav, doplňování evidence badatelů, konzultace pro studenty VŠ, zabez-
pečování různých exkurzí atd.

IV.  Stav archiválií:

1) Fyzická ochrana archiválií
Úkol se plnil ve VHA průběžně. V roce 2006 byly plynovány sklady pouze jednou (7. 7. 2006). 
Ještě před tímto plynováním byly provedeny stěry na výskyt plísní v depech (zabezpečovala 
o.z. Rohlová z knihařské a konzervátorské dílny I. odboru VÚA). Stěry opět prokázaly výskyt 
plísní hlavně na přířezech a starších kartonech. Pro Invalidovnu to nebylo nic překvapivé-
ho. Z těchto příčin, ale i jako předpříprava ke stěhování archivu (podobně jako v roce 2005), 
se v měsících červenci až září realizovala výměna starých (zaprášených, místy plesnivých) pří-
řezů u sbírky kmenových listů. Do této činnosti se zapojili někteří pracovníci 1. a 2. oddělení 
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VHA (výkony i přístup k nepopulární práci byly rozdílné). Nakonec bylo přebaleno a zakarto-
nováno cca 1 500 svazků. Úkol dokončit přebalení všech svazků s přířezy u sbírky kmenových 
listů však tím nebyl splněn. Na základě výsledků stěrů na výskyt plísní bylo rozhodnuto nere-
alizovat v měsíci říjnu druhé plynování. Místo toho bylo provedeno ve všech depech ošetření 
kartonů a regálů lihovým postřikem s protiplísňovým účinkem. 

2)  Zabezpečování rozmrazení, vysoušení a restaurování zaplavených archiválií
Po ukončení veřejné obchodní soutěže na výběr firmy zabezpečující rozmrazování a vysou-
šení archiválií zamrazených v roce 2005 bylo předáno firmě Belfor k rozmrazení a vysušení 
ještě v témže roce 18 paletizačních jednotek. V této činnosti se plynule pokračovalo po celý 
rok 2006. Rozmrazené a vysušené archiválie se předávaly každý měsíc do Národního archivu 
v Praze k dezinfekci. V roce 2006 bylo z kladenských mrazíren předáno firmě Belfor 25 pale-
tizačních jednotek k vakuovému a 35 paletizačních jednotek k horkovzdušnému rozmrazení 
a vysušení. K 31. 12. 2006 je v Kladně uloženo ještě 82 paletizačních jednotek. Do konce roku 
2007 budou všechny předány firmě Belfor k rozmrazení a vysušení. Do Vojenského ústřední-
ho archivu/Vojenského historického archivu bylo vráceno k 31. 12. 2006 celkem 73 paletizač-
ních jednotek s vysušenými a dezinfikovanými archiváliemi (5 paletizačních jednotek bylo 
k tomuto datu na dezinfekci v Národním archivu).
V souvislosti s realizací zakázky probíhala jednání příslušné komise na Úřadu vlády, kde 
se řešily hlavně otázky financování a harmonogramu prací. Těchto jednání se za rezort 

Odvoz vysušených a dezinfikovaných archiválií z Národního archivu
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První rekonstruované vojenské soudy Rekonstrukci důležitých předpisů provádí konzervátorská dílna

zúčastňovali o.z. Šlosar a o.z. Dubánek. Od podzimu zastřešuje tuto oblast místo Úřadu vlády 
Ministerstvo vnitra (ředitel odboru archivní správy a spisové služby MV).
Po celý rok probíhaly práce na přípravě skladů k převzetí rozmrazených, vysušených a dezin-
fikovaných archiválií do budovy Invalidovny. Úmyslem VHA bylo uložit archiválie, o které je 
největší zájem úřadů (vojenské soudy a prokuratury) a veřejnosti (MNO 1945– 1950, historic-
ké fondy I. kategorie), v budově Invalidovny. Ukázalo se, že skladové kapacity získané v roce 
2005 i vstřícnosti I. odboru VÚA – SAMO k tomu nebudou stačit. Po razantním sestěhování 
vlastních skladů v září 2006 (po zákroku Ř VHA) a následném zaregálování uvolněných pro-
storů ve skladech má VHA k dispozici volné místo pro uložení všech postupně navráce-
ných archiválií I. kategorie. Průběžně prováděli pracovníci VHA (hlavní zásluhu na tom měli 
o.z. Šlosar, o.z. Dubánek, o.z. Baláž) i zabezpečení prostorů pro uložení postupně navrácených 
materiálů zrušených útvarů a tzv. společenské dokumentace na mezipatře v přízemí budovy 
Invalidovny. Je nám jasné, že prostředí Invalidovny nemůže garantovat obstojný fyzický stav 
archiválií. Jedná se o provizorium na dva nebo tři roky, následně doufáme ve stěhování VÚA 
do nové budovy.
I v roce 2006 se pokračovalo v rekonstrukci sbírky čs. vojenských předpisů po roce 1945. 
Vedle doplnění sbírky předpisy z oddělení vnitrorezortní legislativy MO probíhala rekon-
strukce nejvíce poničených předpisů za přispění knihařské a restaurátorské dílny. Tímto způ-
sobem bylo rekonstruováno cca 315 předpisů.
Dále o.z. Šlosar a o.z. Dubánek prováděli po celý rok pravidelné kontroly uložení archiválií 
v Kladně (celkem 16 krát) a v NA Praha (celkem 23 krát). Každý měsíc byla o.z. Šlosarem 
zpracována informační zpráva pro Bezpečnostního ředitele MO o stavu záchranných prací 
k odstranění následků povodní v roce 2002.
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3)  Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP k 15. 1. 2007:
Oproti kontrole provedené v roce 2005 nedošlo v této oblasti k žádné změně.
a) Manifest českých spisovatelů z května 1917 ( evidenční číslo AKP – 42, z roku 1980)

–  AKP má rozsah 1 složky (4 listy v obalu), jeho fyzický stav je velmi dobrý,
–  nebyly provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy, 
–  AKP je uložena v originálu spolu s bezpečnostní i studijní kopií (studijní kopie je 

založena i v příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA (AKP 
i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu),

–  kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti zabezpe-
čeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“,

–  v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3x), jedna fotokopie je ve fondu, 
ostatní jsou u originálu, 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,
–  nebyly u ní provedeny konzervační zásahy, časem bude zásah nutný kvůli použitému 

psacímu prostředku – obyčejná tužka,
–  AKP je uložená v originálu spolu s bezpečnostní i studijní kopií (studijní kopie je 

založena i v příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA (AKP 
i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu),

–  kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti zabezpe-
čeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“,

–  v případě této AKP je pořízen mikrofilm (1x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako 
studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), 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, fyzický stav je dobrý,
–  nebyly u ní provedeny konzervační zásahy,
–  AKP je uložena v originálu spolu s bezpečnostní i studijní kopií (studijní kopie je  

založena i v příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA (AKP 
i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu),

–  kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti zabezpe-
čeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“,

–  v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie fotokopie jako 
studijní kopie(1x ve fondu a 1x u originálu), kopie jsou v dobrém stavu.
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V.  Odborné a společenské aktivity archivu:

1)  Součinnost s jinými složkami:
–  do února 2006 zajišťovala oblast personální bezpečnosti ve VÚA o.z. Ryšavá. Po jejim 

odchodu do důchodu ji nahradila o.z. Kolenová. V součinnosti s ostatními složkami 
VÚA měla o.z. Kolenová hlavní podíl i na zabezpečení kurzů spisové služby pro spi-
sové orgány organizačních celků MO. Jednalo se o 2 řádné kurzy (29. 5. – 9. 6. 2006 
a 2. 10. – 13. 10. 2006), 1 mimořádný kurz a přednášku v kurzu SAS ve SA AČR v Olo-
mouci,

–  součinnost se zajišťovala i při zpracovávání návrhu nového Spisového řádu Adm-1-1 
a jeho příloh (o.z. Kolenová, o.z. Baláž),

–  činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v rozkaze Ř VÚA č. 1/2006,
–  účast na kontrole administrativní bezpečnosti prováděné OB MO u VÚ Stará Boleslav, 

14. 11. a 29. 11. 2006 (o.z. Kolenová),
–  účast na jednání česko-ruské komise pro péči o válečné hroby, 10. 10. – 11. 10. 2006 

(o.z. Baláž),
–  příprava výstavky ve VÚA k vojenskému mapování a vojenským mapám uloženým 

ve VHA, říjen 2006 (2. odd. VHA),
–  prezentace VHA pro účastníky kurzu z VA Vyškov, 12. 4. 2006 (o.z. Baláž),
– prezentace VHA pro delegaci z vojenského archivu Slovinska, 7. 6. 2006 (o.z. Baláž),
–  prezentace VHA pro vojenskou delegaci ze Srbska v Komorním Hrádku, 22. 10. 2006 

(o.z. Pivcová),
–  účast na semináři k zákonu č. 101/2000 Sb., 13. 3. 2006 (III. odbor VÚA/VHA),
–  jednání o převzetí dokumentace Oddělení vydávání osvědčení (3. 4. 2006), protokolár-

ní převzetí dokumentace Oddělení vydávání osvědčení, 14. 12. 2006 (o.z. Baláž),
–  ocenění nejlepších pracovníků resortu MO, prosinec 2006 (o.z. Pivcová),
–  spolupráce při přípravě stálé výstavky v Komorním Hrádku, průběžně 

(III. odbor VÚA/VHA),
–  spolupráce při digitalizaci fondů VKPR uložených ve VHA, průběžně 

(III. odbor VÚA/VHA).

2)  Další činnosti a aktivity archivu:
–  exkurze studentů FF–UK Praha ve VHA s rozsáhlou přednáškou, 3. 1. 2006 (o.z. Baláž),
–  zabezpečení exkurze vysokoškolských studentů ze SRN v budově Invalidovny, 7. 6. 2006 

(o.z. Baláž),
–  exkurze studentů z VA Vyškov ve VHA s přednáškou, 18. 5. 2005 (o.z. Baláž),
–  jednání s představiteli Bundesarchivu ze SRN o tzv. německých trofejních fondech 

a možnostech spolupráce, 14. 9. 2006 (o.z. Baláž , o.z. Pivcová),
–  jednání s představitelem pátrací služby Německého červeného kříže z Mnichova 

o možnostech spolupráce,
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Delegace z MO Slovinska

Estonská delegace na ředitelství VÚA
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–  jednání s představiteli estonského vojenského muzea a archivu, březen 2006 
(o.z. Baláž, o.z. Pivcová),

–  zahraniční služební cesta do polského vojenského archivu, 13. 3. –  17. 3. 2006 
(o.z. Moravec, o.z. Dubánek),

–  zahraniční služební cesta do německého vojenského archivu, 4. 4. – 7. 4. 2006 
(o.z. Malá, o.z. Pivcová),

–  zahraniční služební cesta do maďarského vojenského archivu, 16. 5. – 18. 5. 2006 
(o.z. Baláž),

–  v srpnu 2006 se o.z. Pivcová zúčastnila zasedání archivního výboru Mezinárodního 
kongresu vojenských historiků v Postupimi,

–  zahraniční služební cesta do rakouského vojenského archivu, 5. 6. – 9. 6. 2006 
(o.z. Malá, o.z. Jirásková),

–  zahraniční služební cesta na Slovensko, jednání představitelů VÚA ve slovenských 
vojenských archivech, 5. 9. – 7. 9. 2006 (o.z. Baláž, o.z. Hrnčířová), 

–  zahraniční služební cesta do Spolkového archivu Německa v Koblenzi, 5. 6. – 7. 6. 2006 
(o.z. Pivcová),

–  zahraniční služební cesta do slovinského vojenského archivu, 19. 9. – 21. 9. 2006 
(o.z. Pivcová),

–  účast na mezinárodní konferenci pořádané HÚ AV ČR k čs. vojenské zahraniční službě 
v letech 1939–1945, 5. 12. 2006 (o.z. Baláž, o.z. Pivcová), 

–  účast na konferenci ke gen. Eliášovi pořádané Úřadem vlády a VHÚ, březen 2006 
(o.z. Baláž, o.z. Sluka), 

–  byly zabezpečeny meziarchivní zápůjčky se SA AČR v Olomouci,
–  byly zabezpečeny kopie archiválií (hlavně fotografií) k různým výstavám a do publika-

cí, průběžně (III. odbor VÚA/VHA), 
–  byla zabezpečena archivní praxe pro studentku z FF–UK Praha v srpnu až září 2006 

(o.z. Baláž). 

3)  Publikační činnost:
  o.z. Dubánek       – Střelecká revue č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č. 9, č. 12

    HPM č. 1, č. 4, č. 8, č. 9, č. 11
    Forteca č. 20-21/2006, č. 3-4/2006 (Polsko)
   ATM č. 2, č. 3, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12
   Naše Vojsko č. 1, č. 4, č. 5, č. 7, č. 8, č. 10, č. 12

  o.z. Pivcová         – HaV č. 1
   Mars & Janus č. 2/2006

  o.z. Sluka            –  Encyklopedie branné moci Republiky československé (spoluautor), 
  Praha 2006, 767 s.

   HaV č. 1
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  4)  Hlavní úkoly v roce 2007
  1)  zabezpečení využívání archiválií – zabezpečení činností na badatelně a ve fotoarchivu 

VÚA/VHA, vyřizování úřední agendy, poskytování odborných informací, snižování 
(rušení) stupňů utajení u archiválií, předkládaných žadatelům, průběžně,

 2) fyzická ochrana archiválií, průběžně,
 3)  aktualizace a vedení evidenčních karet NAD, průběžně,
 4)  zpřístupňování archivních fondů a sbírek,
 5)  předarchivní péče – archivní dohledy na POI MO a GŠ, dohledy na skartační řízení 

ve správních archivech MO Praha a AČR Olomouc, průběžně dle vyžádání,
 6)  zabezpečení restaurování archiválií a rekonstrukce původních fondů a sbírek zaplave-

ných v srpnu 2002 po jejich rozmrazení, vysušení a dezinfekci, 
 7)  digitalizace fondů sbírek VHA,
 8)  vytváření počítačové databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za II. světové války, 

průběžně,
 9)  zabezpečení další fáze rozluky archivních fondů a spisových celků mezi AČR a ASR, prů-

běžně,
10)  zabezpečení výuky pro spisové orgány organizačních celků MO a GŠ v kurzech SAS, 

II. a IV. čtvrtletí 2007,
11)  publikační činnost, průběžně,
12)  zabezpečování zápůjček archiválií pro služební potřebu (např. soudy a státní zastupitel-

ství) i pro výstavy mimo VÚA.
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Pozemkové záležitosti ve fondu ŘOP 
spojené s výstavbou opevnění 
v první čs. republice

Mgr. Ivan URMINSKÝ

Předkládaný soupis vybraných dokumentů fondu MNO, hlavní štáb, Ředitelství opevňova-
cích prací (ŘOP, 1935–1944), je reakcí Vojenského historického archivu na vzrůst badatelské-
ho zájmu o věci související s vyjasněním pozemkových záležitostí v konkrétních lokalitách, 
ve kterých bylo za první čs. republiky stavěno opevnění. Ve VHA jsou k dispozici inventáře 
k některým, v dané problematice relevantním, fondům. Jedná se např. o inventáře k fondům 
Velitelství sborů I-IV (1935–1939). Dokumentace těchto fondů se však zabývá především 
výstavbou objektů lehkého opevnění. Dále je např. k dispozici inventární soupis fondů sta-
vebních ředitelství sborů I-IV, (1937–1941). V těchto fondech lze se již setkat také s příklady 
získávání pozemků pro stavbu objektů lehkého opevnění. Nezinventarizovány jsou až dosud 
fondy Ženijních skupinových velitelství I-XXI (ŽSV, 1935–1939). Právě u ŽSV I se např. 
nachází soupis parcel a u ŽSV X jsou zas uloženy plošné míry zabraných pozemků. Dalším 
neinventarizovaným fondem je právě výše uvedené Ředitelství opevňovacích prací. Předklá-
daný seznam vybraných dokumentů z fondu ŘOP vznikl také vzhledem k tomu, že v dohled-
né době nebude přikročeno k úplné inventarizaci tohoto fondu.
Cílem vytvořeného soupisu je ulehčit badatelské veřejnosti přístup k archiváliím vztahujícím 
se k pozemkovým záležitostem při stavbě opevnění v letech 1935–1938 (včetně likvidač-
ních záležitostí „protektorátních“ z let 1939–1944) a nacházejících se v neinventarizovaných 
fondech VHA. Ještě před zahájením studia archiválií získaných na základě předkládaného 
soupisu doporučujeme každému badateli, aby se seznámil s příslušnými zákony, nařízeními 
a vyhláškami té doby. Především se zákonem č. 63/1935 Sb. z. a n. o vyvlastnění k účelům 
obrany státu. Dále by se jednalo o tyto vládní vyhlášky a nařízení: 

1)  Vládní vyhláška č. 152/1936 o vyvlastnění k účelům letišť.
2)  Vládní nařízení č. 155/1936 o pohraničním pásmu a obvodu opevněných a jiných pro 

obranu státu důležitých míst.
3)  Vládní nařízení č. 198/1936 o právech k nemovitostem v pohraničním pásmu, pak 

v obvodu opevněných a jiných pro obranu státu důležitých míst.
4)  Vládní vyhláška č. 28/1937 o vyvlastnění k účelům veřejných silnic a veřejných cest.
5)  Opatření Stálého výboru č. 287/1938, kterým se obmezují právní jednání s některými 

majetkovými hodnotami.
6)  Vyhláška MF č. 305/1938 o soupisu některých majetkových hodnot a závazků v pomě-

ru k území obsazenému cizí mocí.
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Při studiu dané problematiky by neměl badatel dále opomenout ani zákon č. 131/1936 Sb. z. 
a n. o obraně státu.
V soupisu vybraných dokumentů jsme se zaměřili především na signaturu 30, která se věnuje 
právě získávání pozemků pro potřeby vojenské správy. Do soupisu byly zařazeny také všechny 
přílohy, především situační plány získaných pozemků (jedná se většinou o snímky katastrál-
ních map). Jednak pro úplnost poskytovaných informací, ale také z důvodu zamezení dalších 
ztrát. Při dokončování předkládaného soupisu se ukázalo, že pozemkové záležitosti se obje-
vují v řadě dalších signatur a jejich zlomcích. Vycházíme-li ze zákona č. 63/1935 Sb. z. a n., 
jsou v našem soupisu zastoupeny všechny podstatné dokumenty, na kterých si můžeme uká-
zat tehdejší postup při získávání pozemků pro stavbu objektů opevnění a dalších důležitých 
staveb (například silnic k objektům). Jedná se hlavně o návrhy na vyvlastnění nemovitos-
tí, žádosti k příslušným okresním úřadům o povolení k užívání nemovitostí podle zákona, 
vyhlášky okresních úřadů o povolení vstupu orgánů vojenské správy na potřebné nemovitosti 
s povolením jejich užívání za účelem provedení přípravných prací pro účely obrany státu, 
doklady o součinnosti především s  Ministerstvem zemědělství, protokoly o zjištění podmí-
nek pro dobrovolnou dohodu o náhradě za zabrané pozemky, doklady o jednání s majiteli 
pozemků, vyplacení záloh a odškodnění za zabrané pozemky, nástiny smluv (trhová, o zří-
zení služebnosti, nájemní), náhrady polních a lesních škod způsobených stavbou objektů 
opevnění, vracení pozemků lehkého opevnění, vracení záloh majitelům pozemků aj.. K tomu 
lze přiřadit soupisy parcel a majitelů pozemků, kompetence MNO, seznamy škod, vytýčení 
opevňovacího pásma (širšího a užšího), pohraniční pásmo, různé směrnice (například sbo-
rům), poslanecké intervence aj.. Dokumenty let 1939–1941 jsou zaměřeny právě na zjišťování 
a náhrady škod způsobených stavbou objektů spojených s opevněními. 
Podle čj. 3790/1939 HŠ ŘOP (sign. 30 3/1 38), byly pozemky pro těžké opevnění získávány 
dobrovolnou dohodou podle zákona č. 63/1935 Sb. z. a n. Pro objekty lehkého opevnění 
byly pozemky najímány velitelstvími sborů, a to na 30 let. Pozemky pro těžké opevnění byly 
komisionálně přejímány a za sjednanou náhradu byla vlastníkům pozemků vyplácena zálo-
ha ve výši 75 % sjednané výkupní ceny. Při výplatě těchto záloh bylo současně vypláceno 
odškodné za zničenou úrodu apod. Po převodu pozemků do vlastnictví čs. státu a po jejich 
zaměření a zaknihování, měli vlastníci pozemků obdržet zbývajících 25 % výkupní ceny, 
k čemuž však již, v důsledku zastavení opevňovacích prací, nedošlo. Pozemky, na nichž neby-
ly postaveny objekty, byly vlastníkům vráceny a náhrady za znehodnocení pozemků měly být 
vyplaceny. Pozemky, na nichž byly vybudovány objekty, zůstaly státním majetkem. Pozemky 
lehkého opevnění měly vracet majitelům velitelství sborů, která se s nimi měla též domluvit 
na výplatě nájemného a odškodnění. 
Problematice získávání pozemků pro opevnění čs. hranic se věnují dále následující dokumen-
ty z fondu ŘOP:

1)  krátká zpráva plk. Ing. Hubálka z 13. 1. 1939 (viz sign. 30 3/1, r. 1939)
2)  spis ve věci pozemkových záležitostí skupiny L-II v  Ministerstvu veřejných prací 

(viz sign. 30 3/1 60, r. 1941, ŘOP v likvidaci)
3)  objasnění vlastnictví pozemků lehkého opevnění (viz sign. 99 5/5 75 a 79, r. 1939)
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4)  Smlouva o zřízení služebnosti užívání z 20. 9. 1938, která byla uzavřena mezi velitel-
stvím I. sboru a majiteli v obci Sazené (viz sign. 72 2/1 136, r. 1940)

V soupisu se většinou neuvádějí pozemkové záležitosti spojené s firmami, kde šlo z velké části 
o náhrady škod, například z důvodu přerušení opevňovacích prací. Doklady tohoto druhu 
se však někdy prolínají se soukromými pozemkovými záležitostmi. Například v kartonech 
č. 340–345, r. 1939, sign. 72 2/1, kde dokonce tvoří záležitosti firem většinu dokumentace. 
Dokumenty ve věci pozemkových záležitostí se objevují při každé důležitější stavbě, napří-
klad při stavbě kasáren. V kartonech č. 94–96 (ročník 1937), je celá signatura 62 2/2 věnována 
stavbám kasáren, ale např. pouze čtyři spisy z této signatury se věnují získávání pozemků pro 
novostavbu kasáren na Hlučínsku.
Vzhledem k uvedeným příkladům si předkládaný soupis nečiní nároky na úplnost všech 
dokumentů, které by se ve fondu ŘOP týkaly pozemkových záležitostí. Je samozřejmé, 
že toho dosáhneme až vlastní inventarizací celého fondu. 

ŘOP – inventární soupis 

Inv.
čís-
lo

Sign.           kar-
          ton  

1935
30 3/1 Pozemky pro obranu státu v pohraničí v souvislosti s přípravou zřízení stálého opevnění. 

Vyjádření se MNO k prodeji konkrétních pozemků. 14 plánů. (1-4, 6-12, 14-47, 50-60)
 2 

Výkup pozemků pro objekty 2 až 8 u ŽSV II. Seznam parcel, 7 plánů, 6 plánků. (5, 13)
Získání pozemků podle zákona č. 63 z 29. 3. 1935. Seznam parcel v okolí objektů S 2 až S 42 
u ŽSV II. (3+17 listů) (48, 49)
Seznam vyvlastňovacích spisů předložených MNO Okresním úřadem v Hlučíně. (61)
Získání pozemků podle zákona. (62, 63)

30 3/2 Vyžádání výpisů z katastrálních archů – Nový Bohumín. (1)  3 
72 2/1 Zjišťování polních škod, které se staly při přípravných pracích ŘOP. 

Náhrady za polní škody u ŽSV II. (1, 2, 6, 9, 13, 15)
 6 

78 6/1 Osnova (3x) nájemní smlouvy pro nájem místnosti ŽSV III Králíky a vlastní smlouva (2x). 
2 výkresy. Stavba komínů. (1, 5, 7)

 7 

82 4/2 Věc zákona č. 65 z 29. 3. 1935 o vyvlastnění k účelům obrany státu – rezoluce poslanecké 
sněmovny. Nové kompetence MNO. Připomínky, například MNO, IV. odboru, stavebního 
oddělení – upozornění na připravenou českou verzi bývalého rak.-uher. služebního předpisu 
H – 31. (1, 2, 4-6, 8, 9)
Připomínky k § 31 zákona č. 65/1935. Viz též 82 4/3 1, 2. (9)

82 4/3 Připomínky k § 31 zákona č. 65/1935. Viz též 82 4/2 9. (1, 2)
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Inv.
čís-
lo

Sign.           kar-
          ton  

 82 4/4 Vlastnictví v pásmech vojensky důležitých – překlad z italštiny. (1)
1936

 5 2/1 Zlepšení okresní silnice Červený Potok – Králíky, výkup pozemků. (7, 8)  13
 5 2/3 Okres Žamberk – silnice – návrh na vyvlastnění pozemků (čes., něm.). (7, 12) 
30 2/1 Evidence státního nemovitého majetku podle návrhu NÚKÚ – protokol o jednání. (1)  17
30 3/1 Pozemky pro obranu státu v pohraničí – návrh  Ministerstva zemědělství. (12)

ŽSV II – vyvlastnění pozemků (Darkovice) pro výstavbu objektu MO-S 20. 
1 situační plán 1:2880. (17)
ŽSV II, Darkovice – změna ve vyvlastněném pozemku pro stavbu objektu 
MO-S 23, 2 situační plány (oleáty). (18, 31) 
Postup Okresního úřadu v Hlučíně při návrzích na vyvlastňování podle zákona č. 63/1935 Sb. 
zák. a nař. Postoj MNO. (20, 21)
ŽSV II – oznámení o exekuční dražbě pozemku v Novém Bohumíně, oleáta. 
Postoj MNO. (27)
1936

30 3/1 ŽSV II, Nový Bohumín – problémy s vytyčováním hranic zabíraných ploch, různost měřítek 
katastrálních map, 2 oleáty na situační plán 1:2880. (viz č. j. 6439/T 1935). (36)

 17

ŽSV II, Smolkov – žádost o vyvlastnění dalších pozemků, 1 situační plán (oleáta) 1:2880. (38)
Pozemky pro novostavbu kasáren a obytných domů pro voj. gážisty v Hlučíně. Přílohy chybí. 
(40, 44)
Pozemky pro stavbu silnic na „Boudu“ (Baudenkoppe), „Adam“ a „Haničku“. Soupisy parcel 
– politický okres Žamberk – (Horní Rokytnice, Těchonín, Pastviny-České Petrovice a Vlčko-
vice). 3 situační plány 1:2880. (41)
Velkostatky Dolní Benešov a Šilheřovice (Rothschild) – odpis pozemků, vyvlastnění, návrh 
na dobrovolnou dohodu, protokoly. (46, 49)
Zisk velkostatku Štítina-Hrabyně z majetku „Německého řádu“. (50)
Návrh na vyvlastnění pozemků v I. části úseku Králíky (objekty S 2 až S 46 a S 75 až S 81). 
Soupisy parcel, 7 situačních plánů 1:2880. (52)
Králíky a okolí, opevňovací práce – náhrada za vyvlastňované pozemky. (55, 56, 58)

30 3/2 Okres Žamberk – pozemky pro silnice v Horní Rokytnici, Pastvinách, Vlčkovicích, Českých 
Petrovicích a Těchoníně, protokoly. (1)
Návrh na vyvlastnění pozemků v II. části úseku Králíky. Soupisy parcel, 
9 situačních plánů 1:2880. (4)
Opavsko, stodola v Chabičově – náhrada, nákres stodoly a 1 situační plán 1:2880 (u 5). (5, 23)
Králíky – vyvlastnění nemovitostí – zahájení řízení. Odstranění závad a nedostatků. 
Soupisy parcel. (16)
Horní Rokytnice – zálohy na pozemky, výkaz (čes., něm.). (22)
Úsek MO – snaha získat pozemky výkupem, nebo vyvlastněním. (24)
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Inv.
čís-
lo

Sign.           kar-
          ton  

30 3/3 ŽSV I, Staré Město – nutnost pořídit kopie katastrálních map, 2 ukázky. (3)
ŽSV IV – týdenní hlášení o postupu prací (22.–27. 6. 1936). Opatření kopií katastrálních 
map. (4)
ŽSV IV – 14 situačních plánů (oleát) 1:2880 a 1:2500 pro objekty S 9 až 22 a 40-41. (14)
ŽSV IV – 17 situačních plánů (oleát) 1:2880 a 1:2500 pro objekty S 4, 5, 8-22 a 29. (16)
Bratislava – výkup pozemků pro voj. objekty v Petržalce. (72)

30 3/4 ŽSV III – právní řízení při zabírání pozemků – zatímní opatření. (1)
1936

30 3/7 Volba prostor, vyhledání stavebních pozemků a posudky projektů za součinnosti MNO, HŠ, 
4. oddělení. (1)

 17

30 3/8 Upozornění ZVV Praha na fakt, že řada vykupovaných pozemků v pohraničí je zatížena 
daňovými nedoplatky, takže jsou tyto pozemky vlastně majetkem státu a není třeba je vyku-
povat. Přiložena mapa českých zemí s vyznačením prostor pro opevňovací práce (1:750 000). 
Získávání nemovitostí v pohraničním pásmu. (1, 2)

72 2/1 Zjišťování a evidence polních škod vzniklých při přípravných pracích u ŽSV I. (5, 18)  38
ŽSV IV – polní škody. Seznamy škod, nařízení. (8, 20, 26)
ŽSV II – polní škody. Projednání, hlášení. (11)
ŽSV IX – seznamy polních škod způsobených přípravnými pracemi v VI. – VII. 1936. 
Seznamy, 3 náčrty (oleáty). (12)
ŽSV VI – seznamy polních škod způsobených přípravnými pracemi. (19, 21, 22)
Polní škody při opevňovacích pracích u ZVV – náhrada. (28)
ŽSV V – seznamy polních škod. (29)

99 5/24 Zahájení činnosti ŽSV I v prostoru Starého Města na Moravě a ŽS 1 v prostoru Parkánu 
– zahájení přípravných prací pro účely obrany státu v těchto oblastech. Vyhlášky Okresních 
úřadů v Žamberku, Šumperku, Frývaldově (Jeseníku) a Parkánu (dnes Štúrovo) pro povolení 
vstupu orgánů voj. správy na všechny potřebné nemovitosti s povolením užívat těchto nemo-
vitostí za účelem provedení přípravných prací pro účely obrany státu (čes., něm.). (1, 2, 4-6)

 55

Nutnost požádat Okresní úřady v Opavě a v Bruntále (soudní okresy Opava, Hlučín, Horní 
Benešov a Vítkov) o povolení k užívání nemovitostí podle zákona č. 63/1935 Sb. z. a n. pro 
přípravné práce. To v souvislosti se zřízením ŽSV IV. Vyhlášky Okresního úřadu v Bruntále 
a v Hlučíně (čes., něm). (7, 11, 13, 41)
Soupis 17 okresních úřadů v severních Čechách, od nichž je nutné si vyžádat povolení k uží-
vání nemovitostí podle zákona č. 63/1935 Sb. z. a n. Vyhlášky Okresních úřadů v Německém 
Jablonném, v Liberci, v České Lípě, v Jablonci nad Nisou, ve Vrchlabí, v Chomutově, v Mostě, 
v Trutnově, v Duchcově, ve Frýdlantu v Čechách, v Jilemnici, v Náchodě, v Přísečnici, v Tep-
licích-Šanově, v Klatovech, v Domažlicích o povolení pro voj. správu k užívání nemovitostí 
(čes., něm). (8, 10, 14-17, 19, 20-28, 35, 38)
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Inv.
čís-
lo

Sign.           kar-
          ton  

Žádost MNO, aby  Ministerstvo zemědělství odvolalo námitky ve věci vyvlastňování pozem-
ků pro účely obrany státu na území velkostatků v Dolním Benešově a Šilhéřovicích (Rotschil-
dové) na Hlučínsku. Náhrada za vyvlastnění nemovitostí, výkazy nemovitostí. (9, 29, 44)
1936

99 5/24 Stavba silnic k „Haničce“, „Boudě“ (Baudenkoppe) a k „Adamu“ – vyvlastňování pozemků 
v okrese Žamberk. Oprávnění pro voj. správu k užívání nemovitostí. Parcely a jejich majitelé. (30)

 55

Povolení Okresního úřadu v Klatovech k užívání nemovitostí voj. správou ve všech obcích 
tohoto okresu (35). Velkostatek Kout-Trhanov na Šumavě – přípravné práce (43). (35, 43)
Návrh na vyvlastnění nemovitostí pro stavbu kasáren a obytných domů v Koblově (Hlučín-
sko). Soupisy parcel, 2 situační plány 1:1000, 1:2000. (39, 41)
Okresní úřad v Bratislavě – povolení k užívání nemovitostí v Petržalce k účelům pro obranu 
státu. (40)
Náhrady za vyvlastněné nemovitosti na Hlučínsku, výkaz nemovitostí. (44)
1937

 5 2/1 Horní Rokytnice – stavba silnice – vyplacení záloh na zabrané pozemky, polní škody. (13, 14)  60
Stavba voj. silnic v okrese Žamberk – náhrady. (16)

 5 2/3 ŽSV III – stavba voj. silnice – osazení mezníků. (12)
Opava – vyvlastnění pozemků pro stavbu příjezdové („příjezdné“) cesty k voj. objektům. 
Soupis parcel. 3 situační plány 1:2500, 4 situační plány 1:2880. (15)

 30 1/1 Směrnice pro omezníkování pozemků erární držby. (1)  71 
 30 2/1 Bratislava – povolení k užívání nemovitostí. (1)
 30 3/1 Bratislava, Petržalka – návrh na vyvlastnění pozemků. 

17 situačních plánů (oleát) 1:2000 a 1:1000 (u 1), 
1 situační plán (oleáta) 1:2000 (u 8), 
1 situační plán (oleáta) 1:1000 (u 14). (1, 4, 6-9, 11, 12, 14, 15)

 30 3/2 ŽSV III – Ernestinenberg – odstranění kaple. (1)
 30 3/4 ŽSV V – přesazení lípy ve Zbečníku. (1)
 30 3/5 ŽSV V, Náchod – návrh na vyvlastnění pozemků, náhrady za zabrané pozemky, protokoly, 

výkazy. Protokol o zjištění podmínek pro dobrovolnou dohodu o náhradě za zabrané pozem-
ky (u 24). (3, 6, 10, 13, 20, 24)
ŽSV V – návrh na vyvlastnění pozemků, soupis parcel, výkaz nemovitostí, 45 situačních 
plánů 1:2880. Okresy Náchod, Broumov, Nové Město nad Metují. (5)  
ŽSV V, Sněžné-Polom – vyvlastnění pozemků pro stavbu tvrze Skutina. 
1 situační plán 1:2880. (11)
ŽSV V – náhrada a záloha za zabrané pozemky v katastru obce Zbečník, výkazy, protokol. 
(15, 21)
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Inv.
čís-
lo

Sign.           kar-
          ton  

ŽSV V, Pavlišov – náhrada za zabrané pozemky, výkazy, protokol k zjištění příjezdových cest 
a velikosti staveniště v obci, potvrzení o doručení přípisu o záboru pozemků s podpisy vlastní-
ků, protokol o zjištění podmínek pro dobrovolnou dohodu o náhradě za zabrané pozemky. (22)
1937

 30 3/5 ŽSV V – výkaz o náhradě za zabrané pozemky v katastru obce Běloves, protokol o zjištění 
podmínek pro dobrovolnou dohodu o náhradě za zabrané pozemky. (23)

 71

ŽSV V – výkaz o náhradě za zabrané pozemky v katastru obce Slavíkov. Protokol o zjištění 
podmínek pro dobrovolnou dohodu o náhradě za zabrané pozemky. (25)
ŽSV V – výkaz o náhradě za zabrané pozemky v katastru obce Hronov. Protokol o zjištění 
podmínek pro dobrovolnou dohodu za zabrané pozemky. (26)
ŽSV V – náhrada za zabrané pozemky v katastru obce Bystré. Výkaz, protokol o zjištění 
podmínek pro dobrovolnou dohodu. (27)

 30 3/6 Vyvlastnění pozemků pro polní opevnění – lhůta. (2) 
Směrnice sborům pro vyvlastňovací řízení a pro řízení o souhlasu vojenské správy podle 
zákona o obraně státu. (3)
Teplice-Šanov, velkostatek Clary – odškodnění za znehodnocení pozemků v prostoru pol. 
opevnění I. sboru. (4)
Bratislava – výkup pozemků pro voj. objekty v Petržalce. (6)
I. sbor – úseky lehkého opevnění č. IVa, b – pozemky. (8)
Vyvlastňování pozemků k účelům obrany státu – průtahy, pokyny. (10)
Vyvlastnění půdy dotčené pozemkovou reformou pro účely obrany státu, poplatek podle 
přídělového zákona. (11)
Bund der Landwirte v Chomutově – intervence ve věci vyvlastňovacího řízení. (12)
ŽSV V – Jiráskova chata (Dobrošov) v pronájmu Klubu čs. turistů – otázka návštěvnosti 
tohoto strategického území, 1 fotografie, 3 plány (oleáty) chaty. (15)
Postup při stížnostech na postup voj. správy při stavbách opevnění. Upozornění na dosud 
vydané směrnice. (16)
ŽSV V – protokoly o zjištění podmínek pro dobrovolné dohody o náhradách škod způso-
bených vykácením průseků a za zabrané pozemky (Borová, Dobrošov, Malé a Velké Poříčí, 
Běloves, Hronov, Náchod, Babí). (17)
Pavlovské vrchy – získání do státního majetku. (18)
Pozemky pro lehké opevnění IV. sboru. Sjednání nájemních smluv. Upřesnění – nájem 
a pronájem. (19)
ŽSV V – náhrada za zabrané pozemky v katastru obce Chlívce, výkaz, protokol o zjištění 
podmínek pro dobrovolnou dohodu. (20)
ŽSV III – zaplacení náhrady za zabrané pozemky v Lichkově, výkaz. (22)
ŽSV III, Klášterec nad Orlicí – pozemky pro stavbu kasáren, seznam a soupis parcel, 1 
situační plán 1:2880. (23)
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Vyvlastnění k účelům veřejných silnic a cest podle zákona o vyvlastnění k účelům obrany 
státu č. 63/1935 Sb. z. a n. (24)
1937

 30 3/6 Nástiny smluv pro získání pozemků pro stavbu lehkého opevnění. Vzory smluv: Smlouva 
trhová, Smlouva o zřízení služebnosti, Nájemní smlouva. (27)

 71

 30 3/7 Děčín – parcelace pozemků. (1, 3)
 30 3/8 Poříčí, o. Trutnov – schválení parcelačního plánu. (1)
 30 3/9 ŽSV II – získávání pozemků pro stavbu překážek mezi objekty na Hlučínsku, měřičské znaky, 

náhrady za pozemky. Úřední povolení pro voj. správu k užívání nemovitostí na Hlučínsku. 
Ohraničení pozemků erární držby v úseku MO. 3 situační plány 1:2000 a 1:2880 (u 21), 
1 situační plán 1:1000 (u 22). (21, 22, 29, 33)
ŽSV II – vyplacení zálohy a odškodnění za zabrané pozemky v katastru obce Nový Bohumín, 
výkaz. (24, 35)
ŽSV II – vyplacení zálohy a odškodnění za zabrané pozemky v katastru obce Dolní Benešov. (36)
ŽSV II – vyplacení zálohy a odškodnění za zabrané pozemky v oblasti příslušného ŽSV, 
výkazy. (37)
ŽSV II – vyplacení zálohy za zabrané pozemky v katastru obce Kozmice, výkazy. (38)
ŽSV II, Lesní úřad v Chuchelné (Lichnowský) – náhrady za vyvlastnění. (39)

 0 3/11 ŽSV VI, Trutnovsko – návrh na vyvlastnění pozemků a nemovitostí, soupisy parcel. 
34 situační plány 1:2880 (u 8), 2 situační plány 1:2880 (u 9). (8, 9)

 0 3/12 Komárno – návrh na vyvlastnění pozemků pro účely obrany státu. Výkazy, protokoly 
o zjištění podmínek pro dobrovolnou dohodu o náhradě za zabrané pozemky. Soupisy parcel. 
3 situační plány 1:2880 (u 7), 3 situační plány 1:2880 (u 9). (1, 3, 7-9, 11, 12)

30 3/13 ŽSV X, Panské Pole – koupě pozemků, plán stavení (oleáta). (5)  72 
30 3/14 Guta u Komárna – vyvlastnění stavebních pozemků. (4)
30 3/15 Mikulov – směna pozemků. (1)
30 3/18 ŽSV III, Červená Voda – pozemky pro stavbu kasáren a obytných domů. (2, 4, 6-8)
30 3/19 Chlum u Třeboně – náhrada za pozemky, 1 nákres (oleáta), 1 výsek speciálky. (1)
30 3/20 ŽSV IV – Opava, Kateřinky – prodej firemních objektů, 1 situační plán (oleáta) 1:2880. (3)
30 3/21 ŽSV IV – Opava, Kateřinky, Hlučínsko – návrh na vyvlastnění pozemků. Soupis parcel, 

14 situačních plánů 1:2500 a 1:2880. (1)
ŽSV IV – Opavsko, Hlučínsko, Bruntálsko – návrh na vyvlastnění pozemků. 35 situačních 
plánů (z toho 25 oleát) 1:2500 a 1:2880, výpisy z pozemkových knih. (4)
Opava – rozdělení parcely. (7)
1937

30 3/21 Opava, Kateřinky – vyvlastnění pozemku, snaha majitelky zvednout cenu pozemku, údajné 
naleziště sádry. (9)

 72

Opavsko – vyvlastňování pozemků. (10)
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ŽSV IV, Opavsko, Hlučínsko – návrh na vyvlastňování pozemků, soupis parcel, 14 situačních 
plánů 1:2500 a 1:2880. (11)
ŽSV IV, Velké Hoštice – návrh na vyvlastňování pozemků, soupis parcel, 3 situační plány 
1:2500. (13) 
ŽSV IV, Opavsko – návrh na vyvlastňování pozemků, soupisy parcel, 10 situačních plánů 
1:2500 a 1:2880. (14)
Opavsko – pozemky pro překážky. (15)
Opava-Jaktař – návrhy na vyvlastnění pozemků, soupisy parcel, 3 situační plány (z toho 
2 oleáty) - vše 1:2880 (čes., něm). (16, 26)
ŽSV IV, Opava-Kateřinky – získání pozemků, protokoly. (17, 18)
Opavsko – soupis parcel potřebných pro stavbu objektů S 25 až S 41. (19)
ŽSV IV – zálohy a odškodnění za zabrané pozemky v katastrálním území obce Kateřinky. 
Výkazy, výzvy konkrétním občanům k dobrovolné dohodě o odstupu pozemků a prohlášení 
těchto občanů. Seznamy cen pozemků a náhrad. (20)
Opavsko – získání pozemku pro příjezdovou cestu k objektu S 23. 
1 situační plán (oleáta) 1:2880. (21)
ŽSV IV, Opavsko – návrh na vyvlastnění pozemků pro vybudování překážek mezi objekty. 
Soupis parcel. (22)
ŽSV IV, Opavsko – návrh na vyvlastnění pozemků pro stavbu objektů S 25 až 41. 
Soupisy parcel, 24 situační plány 1:2880 a 1:5000. (23)
ŽSV IV, Opavsko, Hlučínsko – zálohy a odškodnění za zabrané pozemky, výkazy. (25)

30 3/23 ŽSV III. – vyvlastnění pozemků, poslanecká intervence. Seznam majitelů pozemků 
navržených k vyvlastnění, kteří zažádali o odškodnění. Výkazy, výplata záloh za zabrané 
pozemky. Účast lesních odborníků. Soupis parcel a situační plán 1:2880 Kyšperk (u 27). 
Protokol o zjištění podmínek pro dobrovolnou dohodu o náhradě za zabrané pozemky (čes., 
něm). (3, 7, 10-13, 17-19, 21, 22, 24-29, 31)
ŽSV X – Rokytnice v Orlických horách – získání pozemků pro stavbu překážek. 
Soupis parcel, 2 situační plány (plán a oleáta, která sem asi nepatří?). (30)

30 3/25 ŽSV V, Babí – vyvlastnění pozemků. Protokol o zjištění podmínek pro dobrovolnou dohodu 
o náhradě za zabrané pozemky, výkaz. (3, 4)
1937

30 3/28 ŽSV V, Dobrošov – vyvlastnění pozemků, výkazy náhrad, protokol o zjištění podmínek pro 
dobrovolnou dohodu. (2, 4) Dopravní most pro těžkou soupravu – 18 plánů. (2)

 73

30 3/30 Lázně Běloves – dodatečná žádost o přeměnu půdy. (2)
30 3/33 Proboštov, o. Teplice – parcelace pozemků (čes., něm). (1, 2)
30 3/35 ŽSV III, Klášterec nad Orlicí – vyvlastnění pozemků pro obytné voj. domy a kasárna, soupis 

parcel. Výkazy náhrad za zabrané pozemky v katastrech obcí Klášterec nad Orlicí a České 
Petrovice. (3, 5-7)
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30 3/38 ŽSV III, Dolní Bořítovice – vyplacení záloh za zabrané pozemky v katastru obce, výkazy 
náhrad (čes., něm). (2)

30 3/39 IV. sbor, Prostřední Lipka – přeměna půdy. (1)
30 3/42 II. sbor, Náchodsko – přehled nájemného a náhrad. Protokoly o zjištění podmínek pro 

dobrovolnou dohodu za zabrané pozemky. Přehled o získání pozemků pro stavbu lehkého 
opevnění v orlických horách. (1, 2, 4, 7, 8). 
I. sbor, lehké opevnění, úsek H – 40 – jednorázové odškodnění za zabrané pozemky. (3)
Morava – Jih – získání pozemků pro stavbu lehkého opevnění. Zápisy o jednání s vlastníky 
pozemků, seznamy vlastníků s pozemky z různých obcí (svazek). (5)

30 3/43 Bratislava, Petržalka – rozdělení bývalé dostihové dráhy na stavební místa. (1)
30 3/44 Okres Třeboň – nájem pozemků pro stavby lehkého opevnění z r. 1936. (1)
30 3/45 I. sbor, Tuchořice – parcelace pozemku. (1)
 0 3/47 ŽSV V, Rokytník – výkaz náhrad za zabrané pozemky, protokol o zjištění podmínek 

pro dobrovolnou dohodu o náhradě za zabrané pozemky. (1)
30 3/51 Směrnice pro vstup orgánů pozemkového katastru do obvodů opevnění a podniků důležitých 

pro obranu státu. (1)
 44 4/6 Vyměřování daní z pozemků zabraných podle zákona č. 63/1935 Sb. z. a n. o vyvlastnění 

k účelům obrany státu. (1)
 89

 52 2/3 Zákon o obraně státu – průtahy při vyřizování stavebních povolení v pohraničním pásmu. 
(1, 7, 8, 11-14, 17)

 93

Provádění staveb a lesního hospodaření v místech lehkého opevnění – návrhy VS III. (27)
 62 2/1 Těchonín, o. Žamberk – stavba kasáren – návrh na vyvlastnění pozemků. (6, 9, 10)  94
 62 2/2 Velkostatek Šilhéřovice, zbytkový statek v Hlučíně. Získání pozemků pro stavbu kasáren 

v Hlučíně. 1 situační plán 1:1000 (u 18). (18, 32)
 62 2/2 Šilhéřovice – Koblov, novostavba kasáren a obytných domů. Získání pozemků. (204)  95

1937
 62 2/2 Hlučín – Koblov – voj. stavby – výkup pozemků (velkostatek Šilhéřovice). Přídělová listina 

o přídělu zbytkového statku Hlučín. Protokoly. 4 situační plány 1:1000, 10 situačních plánů 
1:2000 (svazek). (336)

 96

 62 2/11 Rokytnice v Orlických horách – získání pozemků pro stavbu kasáren. Soupis parcel, 
1 situační plán 1:2880. (17)

 62 2/11 Rokytnice v orlických horách – stavba kasáren, přikoupení pozemku. Soupisy parcel. 
4 situační plány 1:2880 (a 4 přílohy), 1 oleáta- náčrt. (98)

 97

 62 2/13 Červená Voda – stavba kasáren, prodej pozemků, náhrada za pozemky. 
2 situační plány 1:2880 (čes., něm). (26, 64)

 65 3/7 Zřízení výcvikového tábora pro jednotky ŘOP v Jeseníkách a pozemková reforma na panství 
vratislavského arcibiskupství. (8) 

 109
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 67 3/3 Německo – hraniční statut. Článek 64 osnovy čs.-něm- hraničního statutu. Práva k nemovi-
tostem podle §§ 49-54 zákona o obraně státu. (1)

 110

 72 2/1 Náhrady konkrétních polních škod, které vznikly při opevňovacích pracích. (2, 5, 7, 13, 18, 
19, 21, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 43, 44, 46-50) 

 72 2/1 Náhrady konkrétních polních škod, které vznikly při opevňovacích pracích. (51, 52, 55, 58, 
60, 61, 63-65)

 111

 72 2/2 ŽSV III, Prostřední Lipka (o. Žamberk) – náhrada škody při zabírání parcel na stavbu 
opevnění. 1 situační plán (oleáta) 1:2880. (2, 3)

 82 4/1 Doplnění zákona o obraně státu, rozšíření pohraničního pásma. (1)  115
Zákon o obraně státu – provádění, pokud se jedná o lesní hospodářství. Součinnost MNO 
s MV a s  Ministerstvem zemědělství ve věcech pozemkové reformy. (5, 7-10)
Zákon o obraně státu – oznámení opevněného pásma. (12, 13)

 82 4/1 Oznámení míst důležitých pro obranu státu – zákon o obraně státu. Uvědomění obcí „D“. 
1 situační plán Petržalky 1:25000 a oleáta k němu. Seznamy parcel – Bratislava, Petržalka, 
Prievoz. (14)

 116

 Oznámení opevněného pásma – zákon o obraně státu. Seznamy obcí v opevněném pásmu 
podle okresních úřadů. Návrh IV. sboru na vymezení hranic širšího a užšího opevněného 
pásma, příloha k tomuto návrhu: slepená mapa ze „speciálek“. Nákres mapy ČSR s vyzna-
čenými liniemi těžkého a lehkého opevnění (hotové, ve stavbě, projektované). 17 mapových 
příloh se zakreslenou situací. (svazek) (21)
Zákon o obraně státu – opatření mapového materiálu o zabrané půdě, připomínky. (32)
Území obvodů míst pro obranu státu důležitých: změny povrchu půdy – směrnice. (33)
1937

 82 4/1 Zaslání výtahu ze Směrnice pro provádění zákona o obraně státu v oboru lesního hospodaře-
ní – Svazu čs. velkostatkářů. (35)

 116

Vyvlastnění nemovitostí k účelům obrany státu – náměty  Ministerstva zemědělství. (40)
Součinnost MNO s  Ministerstvem zemědělství ve věcech pozemkové reformy. (41)
Zákon o obraně státu – jeho provádění v oboru lesního hospodaření. 12 map „speciálek“ 
se zakreslenou situací, 1 oleáta. (43, 44, 50)
Zpráva o dosavadním provádění zákona o obraně státu u hlavního štábu ŘOP. (48)
Kompetence k provádění zákona o obraně státu. (51)

 96 2/1 ŽSV III – vyvlastnění pozemků v Chabičově, náhrada za stodolu. (2, 3, 5)  126
 96 2/3 ŽS 21, předmostí v Bratislavě, Janíkův Dvůr – prodej. (1, 2)
 96 2/5 Velkostatek Hrabyně-Štítina – odprodej části. Zájem MNO, koupě velkostatku přídělem 

do vlastnictví čs. státu. (1-3)
 97 1/1 Nařízení k provádění zjišťování pevných bodů v r. 1937. (1, 2)  127
 97 1/2 Triangulační práce finanční správy v r. 1937 – souhlas voj. správy. (1)
 97 1/3 Triangulační práce v prostorech stálého a polního opevnění – směrnice. (1, 3, 7, 8, 10-12)
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 97 1/4 Schwarzenbergské ústřední ředitelství – zemědělské práce v pohraničním pásmu. (1)
 97 1/6 Geologické zkoumání v okrese Frývaldov. (1, 2)
 97 3/9 Lesní správa panství Hohenlohe-Langenburg z Červeného Hrádku (o. Chomutov) – žádost 

o povolení vyměřovacích mapovacích prací. (1)
99 5/12 Zákon o obraně státu – vymezení opevněného pásma – úprava rozhodování v širším 

opevněném pásmu a v opevňovacích pásmech lehkých opevnění. 2 nákresy západních Čech 
s vyznačeným pohraničním pásmem a opevňovacím pásmem (širší a užší), totéž u 2 oleát. (2)

 137

Vyhlášení opevněného pásma – předložení návrhů. Obvody míst důležitých pro obranu státu. 
Seznamy katastrálních obcí. 2 slepené mapy se zakreslenou situací (u 9) – ŽSV VIII, 
2 slepené mapy se zakreslenou situací (u 10) – ŽSV VII-úsek Liberec, 1 mapa (u 11) – ŽSV II, 
1 mapa (u 12) – ŽSV I-Staré Město, 6 map (u 14) – ŽSV III, 2 slepené mapy (u 18) – ŽSV IV, 
2 slepené mapy (u 19) – ŽSV VI, 1 slepená mapa (u 20) – ŽSV V.
Obvody opevněných a jiných míst důležitých pro obranu státu. (24)
1937

99 5/12 Zákon o obraně státu – oznámení opevněného pásma. Směrnice pro vyřizování žádostí 
v opevněném pásmu stanoveném pro stálé opevnění a v opevněných pásmech pro lehká 
opevnění. Uvědomění obcí „A“ (užší opevněné pásmo), „B“ (širší opevněné pásmo), „C“. 
Seznamy obcí podle politických okresů a sborů. 2 plány-oleáty 1:200 000 s vyznačenými 
pásmy u II. a IV. sboru. (25)

 138

ŽSV IV, Opava – oznámení opevňovacího pásma. (jako dodatek k 99 5/12 15, ale 15 v karto-
nu 137 není). (28)
Návrh ŽSV II, aby obec Kravaře byla zapsána do seznamu obcí v opevněném pásmu, které 
dostanou uvědomění „A“. (29)
Zákon o obraně státu – opevněné pásmo – úprava rozhodování v širším opevněném pásmu 
a v opevněných pásmech lehkého opevnění. (34)
Protokol o šetření za účelem vodoprávní kolaudace za řízení na odběr vody pro výtopnu 
v Trutnově. (39)
Oznámení opevněného pásma Okresním úřadem v Bílovci. (41)
Návrh vyhlášky o částečném svěření působnosti voj. správy velitelstvím sborů podle zákona 
o obraně státu. (57)

 Obvody míst důležitých pro obranu státu – pokyny pro stanovení. (59, 60)
Zákon o obraně státu – opevněné pásmo pro lehká opevnění – pokyny k vyhlášení. (62)
Opevněné pásmo, stanovené ve smyslu zákona o obraně státu. Zde Komárno. 1 situační plán 
(oleáta) bez udání měřítka. (63)

 9 5/55 ŽSV II, Hlučín – získání pozemků pro stavbu překážek. (26)  166
99 5/55 VS II – komise pro odhad lesních škod. Protokoly – Mařenice (okres Německé Jablonné) 

a obce okresu Žamberk. (173, 174)
 168

VS I, Jindřichův Hradec – náhrada za vykácení lesních pozemků, užívání pozemků. 
Protokoly. Nástin nevyplněné Smlouvy o zřízení služebnosti užívání. (175)
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1938
 5 2/16 Nabídka odprodeje silnice vedoucí na Adam. 1 katastrální plán (bez uvedeného měřítka). (1)  173
 30 1/1 Pavlovské vrchy – získání do státního majetku. (1-5)  184 
 30 2/1 Likvidace nemovitého majetku říšsko-německých svazků územní samosprávy na čs. území. (1)
 30 2/3 Návrh na zákaz nabývání nemovitostí cizinci. (1-3, 5-10)
 30 2/4 Soupis a odhad státního majetku na území zabraném Německem. Výkazy. (1, 4, 5)
 30 3/1 ŽSV III – výplata záloh na zabrané pozemky a odškodnění, výkazy náhrad za zabrané pozem-

ky, plány, soupisy parcel, kvitance, prohlášení: (čes., něm.) (5-9, 15, 18) 
Těchonín – soupis parcel, výkazy náhrad za zabrané pozemky a odškodnění. 
1 situační plán 1:280. (5)
1938

 30 3/1 Králíky, Prostřední Lipka, Malá Morava – výkazy náhrad za zabrané pozemky a odškodnění, 
potvrzení, plná moc, prohlášení majitelů (čes., něm). (6)
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Prostřední Lipka – potvrzení a prohlášení o přijetí finančních částek majiteli jako záloh, 
odškodné apod (čes., něm). (7)
Červený Potok – výkaz náhrad, potvrzení, prohlášení majitelů (čes., něm). (8)
České Petrovice – prohlášení majitelů o propuštění ze zástavy aj., potvrzení (čes., něm). (9)
Kyšperk – vyvlastnění nemovitostí pro stavbu voj. obytných domů a kasáren, protokol. (11)
Horní Lipka – výkazy náhrad, potvrzení, prohlášení (čes., něm). (15) 
Německé Petrovice, Velká a Malá Morava – výkazy náhrad, potvrzení, prohlášení (čes., něm). (18)
Kyšperk, velkostatek – vyvlastňování k účelům obrany státu.  (20)

 30 3/1 ŽSV III – náhrada za vykácení lesů a sjednání služebností nezalesňování vykácených ploch 
v katastru obce Horní Lipka. Výkaz náhrad a protokol o sjednání dohody. (24)

 185 

ŽSV III, Dolní Boříkovice – doklady o vyplacení záloh za pozemky odprodané voj. správě. 
6 příloh: potvrzení o příjmu záloh, prohlášení majitelů, výkazy náhrad za zabrané pozemky 
(čes., něm). (25)
ŽSV III, Dolní Boříkovice – protokol o zjištění podmínek pro dobrovolnou dohodu o náhra-
dě za vykácení lesů a služebnosti nezalesňovat. Výkaz náhrady za zabrané pozemky. (27)
ŽSV III – protokol o zjištění podmínek pro dobrovolnou dohodu o náhradě za pozemky 
zabrané pro stavbu kasáren v Kyšperku. (28)
ŽSV III – náhrada za zabrané pozemky pro stavbu dvou silnic na Haničku, Boudu a Adam, 
výkazy náhrad. (29, 48, 52)
ŽSV III – získání pozemků dobrovolnou dohodou v katastru obce Staré Město. 
Výkaz náhrad a protokol ve věci sjednání dobrovolné dohody (čes., něm). (31)
ŽSV III, Králíky (K. M. Althán) – náhrada za zabranou lesní půdu a porost velkostatku, 
výkazy náhrad. (32)
ŽSV III, Žamberk (Parisch) – záloha náhrad za lesní pozemky a porost velkostatku. (35)
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ŽSV III, Prostřední Lipka – protokol o sjednání dobrovolné dohody o náhradě za vykácení 
lesů a služebnosti nezalesňovat, výkaz náhrad. (36)
ŽSV III – přemístění budov v Dolních Boříkovicích a Českých Petrovicích. 
Protokoly o zjištění podmínek pro dobrovolnou dohodu o náhradách. 
3 situační plány (z toho 1 oleáta) bez udání měřítka. (37)
1938

 30 3/1 ŽSV III – zřízení služebnosti k vymýcení lesních parcel pro palebné průseky v lese. Soupis 
parcel. 6 situačních plánů (bez udání měřítka) z katastrů obcí Dolní Boříkovice, Prostřední 
a Horní Lipka, Mladkov, Lichkov. (38)
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ŽSV III – protokol o sjednání dobrovolné dohody ve věci nezalesňování průseků v katastru 
obce Lichkov. Výkaz náhrady. (40)
ŽSV III – protokol o sjednání dobrovolné dohody ve věci nezalesňování průseků v katastru 
obce Mladkov. Výkaz náhrady. (41)
ŽSV III – záloha za zabrané pozemky v katastrech obcí České Petrovice a Klášterec nad 
Orlicí. 10 příloh: potvrzení, prohlášení majitelů pozemků o propuštění ze zástavy, výkazy 
náhrad (čes., něm). (44)
ŽSV III – vyvlastňovací řízení ve věci pozemků potřebných pro příjezdovou cestu k objektu 
S 12b (Horka). Výkaz zabraných pozemků a polních škod. 1 situační plán (oleáta) 1:2880. 
(45)
ŽSV III, velkostatek Králíky (Althán) – záloha za zabrané pozemky. (47, 53)
ŽSV III – náhrada za zabrané pozemky pro stavbu kasáren v Červené Vodě. (50)
ŽSV III – přezkoušené výkazy náhrad za lesní porost a služebnosti nezalesňování lesních 
průseků v katastrech obcí Mladkov a Lichkov. (55, 56)
ŽSV III – nevyplacení náhrad za pozemky a objekty z důvodu zadlužení pozemků a objektů, 
seznam vlastníků. (59)

 30 3/2 Vybráno v r. 1942 a 1943 pro  Ministerstvo dopravy a techniky v Praze. (9, 10) – spisy chybí
ŽSV X, velkostatek Žamberk (Ch. Parish) – náhrada za lesní pozemky, protokoly, výkazy, 
přehledy zabraných ploch. 20 situačních plánů 1:1000 a 1:2880 se zakreslenými objekty, i bez 
udání měřítka (u 13). Plochy pro průseky – 2 situační plány 1:2880 (u 34). (13, 30, 34)
ŽSV X, Panské Pole – protokol o zjištění podmínek pro dobrovolnou dohodu o náhradě 
za zabrané pozemky. (19)
ŽSV X – návrh na vyvlastnění nemovitostí pro stavbu kasáren a obytných domů ve Velké 
Zdobnici. (20)
ŽSV X – dodání mezníků pro omezníkování pozemků erární držby. Zpráva o zkoušení světle 
bílého pískovce. (21)
ŽSV X, Panské Pole – protokol o zjištění podmínek pro dobrovolnou dohodu o náhradě 
za zabrané pozemky. 1 situační plán s objektem „Holý“ (bez udání měřítka). (23)



37

Inv.
čís-
lo

Sign.           kar-
          ton  

ŽSV X, velkostatek v Rokytnici v Orlických horách (Nostitz-Rienecke) – zjišťování podmínek 
pro dobrovolnou dohodu o náhradě za lesní pozemky. 3 situační plány (u 24) 1:2880. Náhra-
dy za služebnosti na pozemcích velkostatku. (24, 38)
1938

 30 3/2 ŽSV X, Panské Pole – výkaz náhrad za zabrané pozemky. (26)  185
ŽSV X – situační nákres (1:1000) zabrané plochy pro stavbu objektu „Holý“. (31)
Účet cestovních výloh pro soudního lesního znalce. (32)
ŽSV X, velkostatek v Rychnově nad Kněžnou (Zdenek Kolovrat Krakovský Liebstein) 
– vyvlastňování, 2 situační plány 1:2880. Platební zápověď. (35) 
Těchín, Králicko – zjišťování podmínek pro dobrovolnou dohodu o náhradě za zabrané lesní 
pozemky a porost. (39)
ŽSV X, Panské Pole – výkazy náhrad za zabrané pozemky a odškodnění. 1 situační plán 
(oleáta) 1:2880 – pozemky pro objekt „Holý“. Stížnost K. Grunda, jediného Čecha v obci 
Panské Pole. (40)

 30 3/3 ŽSV V – vyplacení záloh a odškodnění za zabrané pozemky v katastru obce Zbečník, kvitan-
ce a prohlášení vlastníků. (3)
ŽSV V – návrh na vyvlastnění nemovitostí potřebných pro stavbu 23 objektů těžkého opev-
nění (S 43-69). Soupisy parcel obcí Sedloňov, Polom, Dlouhé, Nový Hrádek, Borová a Česká 
Čermná. 18 situačních plánů 1:2880 se zakreslenými objekty. (6) 
ŽSV V, Náchod – parcelace uvedených pozemků. (9)
ŽSV V – návrh na vyvlastnění nemovitostí k účelům obrany státu v okrese Nové Město nad 
Metují. 1 situační plán (Nový Hrádek) 1:2880 se zakresleným objektem. (10)
ŽSV V – návrh na vyvlastnění nemovitostí potřebných pro stavbu příjezdové silnice Dobrošov, 
Peklo, Nové Město nad Metují. 1 situační plán (oleáta) 1:2880. Seznam majitelů a parcel. (13)
ŽSV V, Babí – soukromá žádost o zvýšení ceny pozemku. (14)
ŽSV V, Rokytník – náhrada za lesní pozemky a dříví. (15)
ŽSV V – návrh na vyvlastnění nemovitostí potřebných pro stavbu kasáren a obytných domů 
v Bražci, náhrada za zabrané pozemky. Protokol o zjištění podmínek pro dobrovolnou 
dohodu o náhradě za pozemky. (17, 22)
ŽSV V – návrh na vyvlastnění nemovitostí potřebných pro stavbu silnice Skutina-Nové 
Město nad Metují. Soupis parcel obce Sněžné. 1 situační plán 1:2880. Náhrada za zabrané 
pozemky, výkaz, protokoly. (18, 25)
ŽSV V – náhrada za zabrané pozemky v obvodu Okresního úřadu Nové Město nad Metují, 
protokoly, výkazy náhrad. (24)
ŽSV V – protokol o komisionálním šetření v Červeném Kostelci za účelem zjištění předpokladů 
pro sjednání dobrovolné dohody o cenách pozemků potřebných pro účely obrany státu. (27)
1938

 30 3/3 ŽSV V – zálohy za zabrané pozemky uvedených katastrálních obcí. (28)  185
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ŽSV V – finanční náhrada polních a lesních škod v katastrální obci Sněžné. Výkazy náhrad. (33)
ŽSV V, Sněžné-Polom – náhrada za zabrané pozemky, výkazy. (37)

 30 3/4 Zprostředkující družstvo v Bratislavě – rozdělení bývalé dostihové dráhy v Petržalce na sta-
vební místa. Výsek z mapy 1:25000 (oleáta). (3)
ŽSV 21, Komárno – náhrada za zabrané pozemky. (4)
ŽSV 21 – návrh na vyvlastnění nemovitostí potřebných pro stavbu objektů v Petržalce, 
soupisy parcel, 8 situačních plánů 1:1000 a 1:2000. (10)

 30 3/5 ŽSV II, Hlučínsko – získání pozemků pro stavbu překážek. (5, 9)
ŽSV II – výplata záloh a odškodnění za zabrané pozemky na Hlučínsku. (6)
ŽSV II – žádost MNO o vydání povolení k užívání potřebných nemovitostí před zahájením 
vyvlastňovacího řízení ve věci stavby kasáren a obytných domů v Hrabyni. Soupis parcel, 
2 situační plány 1:2880 (u 51). Výkaz odškodnění za pozemky, posudek lesního znalce apod. 
(16, 21, 51)
ŽSV II – propust přes silniční příkop silnice Hlučín-Šilheřovice – evidence. 
1 situační plán 1:2880. (17)
ŽSV II, Koblov – získání části parcely k účelům obrany státu, výkaz náhrad. Výpis z pozem-
kové knihy. (29, 39, 44) (u 39 a 44 zde část materiálu, ale zároveň odkaz na asi další část 
materiálu u č. j. 23482/1940 L)
ŽSV II – zálohy za zabrané pozemky Chabičov-Smolkov, seznam vyplacených částek, 
prohlášení, stvrzenky. (32)
ŽSV II – Dolní Benešov a Šilheřovice – náhrada za pozemky a služebnosti pro velkostatek 
(Rotschild). Získání pozemků. (35, 36, 53)
ŽSV II – zálohy a odškodnění za zabrané pozemky v obci Dolní Benešov, seznam vyplace-
ných částek, stvrzenky. (37)
ŽSV II – zálohy a odškodnění za zabrané pozemky v obci Kozmice, seznam vyplacených 
částek, stvrzenky apod. (38)
ŽSV II, Vřesina – výkaz náhrad za zabrané pozemky a odškodnění, velkostatek Chuchelná 
(Lichnovský). (52)

 30 3/6 Jednání o zřízení stálé (případně jen rezortní) meziministerské komise (MNO, Ministerstvo 
zemědělství, MVP,  Ministerstvo financí) k projednávání otázek souvisejících s vyvlastněním 
nemovitostí k účelům obrany státu. Postoj  Ministerstva zemědělství. (3, 4, 6, 11) 

 186 

Používání pozemkového katastru a triangulačních operátů pro účely voj. úřadů, ústavů 
a podniků. (7)
1938

 30 3/6 Náhrada za používání nemovitostí podniku Státní lesy a statky pro voj. účely. (11, 19)  186
Směrnice k provádění lesních průseků pro překážky těžkého a lehkého opevnění. Návrh postu-
pu k získání pozemků pro stavbu překážek mezi objekty stálého opevnění (9 listů textu). (20)
Opis rezoluce přijaté 122. schůzí Poslanecké sněmovny ČSR ve věci zaplacení převzatého 
majetku při vyvlastňování. Postup MNO. (22)
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Zápis z mezi Ministerské porady (14. 4. 1938) o úpravě otázky zaknihování věcných práv 
k pozemkům, které byly získány voj. správou k účelům obrany státu. (23)
Pozemkové knihy – možnost prozrazení důležitých voj. objektů. (24)
Zápis porady (22. 1. 1938) týkající se postupu MNO při vyvlastňování k účelům obrany státu. (25)
Opevňovací práce v pohraničí – vyjasňování si postupu s Ústředním ředitelstvím státních 
lesů a statků. Součinnost. (27, 29)
ŽSV III – stížnosti na postup vojáků při rekvizicích apod. (28)
IV. sbor – seznamy parcel v působnosti  Ministerstva zemědělství a  Ministerstva železnic, 
jichž je potřeba pro objekty lehkého opevnění a překážek k nim. (30, 31)
Poskytování záloh na náhrady za vyvlastnění nemovitostí podle zákona na obranu státu. 
(34, 36)
Zápis meziministerské porady (24. 6. 1938) ve věci opatřování pozemků pro voj. účely. (37)
Opatřování pozemků pro voj. správu – námět  Ministerstva zemědělství o náhradních 
pozemcích za vyvlastněnou zemědělskou půdu. (38, 39, 41, 42)
 Ministerstvo financí – zaknihování pozemků získaných vyvlastňovacím řízením pro účely 
obrany státu. (43)
Voj. stavby na železničních pozemcích, náhrada škody. (44)
Nález Nejvyššího správního soudu o zrušení rozhodnutí MNO ve vyhlášce Okresního úřadu 
v Brně o vyvlastnění k účelům obrany státu. Důvody. (45)

 30 3/7 ŽSV IV, Opava – záloha a odškodnění za zabrané pozemky v Kateřinkách. Stvrzenky, prohlá-
šení majitelů, seznamy majitelů pozemků, kterým má být vyplacena záloha. (3)
ŽSV IV – částečný soupis parcel potřebných k výstavbě tvrze „Šibenice“. (5)
ŽSV IV – výplata záloh a odškodnění za zabrané pozemky. (7)
ŽSV IV – žádost o opravu bonitní třídy zabraného pozemku v Kateřinkách. 
1 situační plán (oleáta) 1:2880. (10)
1938

 30 3/7 ŽSV IV – návrh na vyvlastnění nemovitostí. Zde příjezdové cesty k překážkám mezi objekty 
stálého opevnění v katastru obce Kateřinky. Přílohy chybí. (11)

 186

ŽSV IV, Opava – komisionelní jednání ve věci vodovodu, který prochází vyvlastněnými 
pozemky. 1 situační plán 1:2880 – situace sádrovcového dolu v Kateřinkách. 
2 plány 1:25000 (z toho 1 oleáta) s vyznačením opavského vodovodu v prostoru těžkého 
opevnění S 9 až S 19 (čes., něm). (14)
ŠV IV, Opavsko – soupis parcel k návrhu na vyvlastnění z r 1937. (15)
ŽSV IV, Jaktař – parcela. 1 situační plán 1:2880. (17) 
ŹSV IV, Kateřinky – návrh (zde) na vyvlastnění nemovitostí k účelům obrany státu, soupis 
parcel, výkaz. 2 situační plány 1:2880. Protokol o jednání za účelem dohody o odstoupení 
pozemků, prohlášení vlastníků pozemků, výkaz náhrad. (18)
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ŽSV IV, Opavsko, Hlučínsko – návrh na vyvlastnění nemovitostí pro stavbu lehkého polního 
opevnění a příjezdových cest. Soupis parcel. 3 situační plány 1:2880, 1 situační slepovaný plán 
1:2880-1:2500. (19)
ŽSV IV, Milostovice u Opavy – náhrada za zabrané pozemky, prohlášení majitele, výkaz 
náhrady. (20)
ŽSV IV – náhrady za zabrané pozemky v katastrech obcí Nový Dvůr a Štěbořice, prohlášení 
majitelů, výkaz náhrady, protokol o jednání za účelem sjednání dohody. (22)
ŽSV IV, Opavsko – získání pozemků, soupisy parcel, výkaz náhrad, prohlášení majitelů, 
protokoly o jednání za účelem sjednání dohody. (23)
ŽSV IV, Opavsko – potřeba pozemků pro stavbu překážek. Seznam majitelů, se kterými 
nebylo dosaženo dobrovolné dohody. Další postup. (24)
ŽSV IV, Velké Heraltice – návrh na vyvlastnění nemovitostí pro stavbu překážek mezi 
objekty. 1 situační plán 1:2880. (25)
ŽSV IV, okres Bruntál – návrh na vyvlastnění nemovitostí potřebných pro stavbu objektů 
S 42 až S 55 a příjezdových cest. Klad listů map na Bruntálsku (1:75000). 
28 situačních plánů 1:2880. Soupisy parcel. (26)
ŽSV IV, Jamnice – vyvlastnění pozemků. Soupis parcel, 2 situační plány 1:2880. 
Viz 30 3/7 40. (27)
ŽSV IV, Opavsko, Bruntálsko – seznamy a výkazy náhrad za zabrané pozemky. 7 situačních 
plánů 1:2880. Protokoly o jednání za účelem sjednání dohody, prohlášení majitelů, výkaz 
škod způsobených při voj. cvičení. (svazek) (čes., něm.) (35)
ŽSV IV, Jamnice – náhrady za zabrané pozemky Soupis parcel, výkazy náhrad, prohlášení 
majitelů, protokol o jednání, celkový výkaz odškodnění za vyvlastněné pozemky. 
1 situační plán 1:2880. Viz 30 3/7 27. (40) 
1938

 30 3/7 ŽSV IV, Opavsko – vyvlastnění pozemků, soupisy parcel. (41) 187 
celý

ŽSV IV, Košetice na Bruntálsku – návrh na vyvlastnění nemovitostí pro stavbu překážek 
kolem objektů lehkého opevnění. 5 situačních plánů 1:2880 (z toho 1 oleáta). (42)
Protokol z 21. 4. 1938 o stanovení podmínek pro zajištění opavského městského 
vodovodu. (43)
ŽSV IV – náhrady za zabrané pozemky na Bruntálsku. Protokoly o jednáních o sjednání 
dobrovolných dohod, prohlášení majitelů, výkazy náhrad a celkové výkazy. 
14 situačních plánů 1:2880. (44)
ŽSV IV, Opavsko – vyvlastňování pozemků. Protokoly o jednání za účelem sjednání dobro-
volné dohody, prohlášení majitelů pozemků, plné moci. (svazek) (45)
ŽSV IV – zálohy za zabrané pozemky v katastrech obcí Velké Heraltice, Nový Dvůr, Jamnice, 
Milostovice, Sádek, Štěbořice. Výkazy náhrad. (46) 
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ŽSV IV, Jaktař, Malé Hoštice, Kateřinky – protokol o jednání za účelem sjednání dohody 
o odstoupení pozemku, prohlášení majitelů pozemků, výkaz odškodnění (čes., něm). (47)
ŽSV IV, Kateřinky, Malé Hoštice – protokoly o jednání za účelem sjednání dohody o odstou-
pení pozemků, prohlášení majitelů, výkaz o odškodnění za vyvlastněné pozemky. (48)
ŽSV IV, Jaktař – protokol o zjištění podmínek pro dobrovolnou dohodu o náhradě za zabrané 
pozemky. (49)
ŽSV IV, Milostovice, Jaktař – protokoly o zjištění podmínek o uzavření dohody o odstoupení 
pozemků. Soupis parcel, prohlášení majitelů. 2 situační plány 1:2880, 1:2500. (50)
ŽSV IV, Jaktař – výkaz náhrad za zabrané pozemky. Nesrovnalosti. (51)

 30 3/8 Trutnov – parcelace pozemků, výsek z mapy 1:75000. (2, 3)
 30 3/9 ŽSV V, Náchodsko – vyvlastňování zemědělské půdy k účelům obrany státu a získávání 

náhradní půdy. Součinnost s  Ministerstvem zemědělství. (1, 2, 4, 10, 15, 17-19, 21, 25) 
Pozemková reforma na majetku vratislavského arcibiskupství, získání pozemků. (27)

30 3/10 VS I – pozemky pro voj. objekty lehkého opevnění, zaknihování smluv. (9)
ZVV Brno – výkupy pozemků v pohraničí, korespondence se zahraničními majiteli. (10)
Strážní prapory – ubytovací objekty. (17)
VS III, Morava-Jih – seznam pozemků (zde) z r. 1936 jako podklad pro vypracování smluv 
o služebnostech. Celkový rozpočet výdajů na získání pozemků pro stavbu lehkého opevnění 
v úseku Morava-Jih v r. 1936. (21)
1938

30 3/10 VS IV – vyvlastňování pozemků pro stavbu lehkého opevnění. Seznam parcel – Bruntálsko, 
Fryštátsko, Těšínsko. 6 situačních plánů 1:2880. (22)
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VS III – získání pozemků pro výstavbu lehkého opevnění v úsecích Slavonice, 
Jemnice, Vranov v r. 1937. Seznam pozemků jako podklad pro vypracování smluv 
o služebnostech. (25)
VS IV – seznam vyvlastňovaných parcel v působnosti  Ministerstva zemědělství a  Minister-
stva železnic. 2 situační plány 1:2880. (27)
VS I, Trutnovsko, Náchodsko, Žambersko – nájem pozemků pro železobetonové překážky. 
Přehledy parcel (rozestavěných tvárnic), 2 oleáty (k přiložení na mapu 1:75000). (30)
VS III, Morava-Jih – urgence výkazů o náhradě za zabrané pozemky. (31)

30 3/12 ŽSV VI, Trutnovsko – návrh na vyvlastnění nemovitostí potřebných pro stavbu objektů S 70, 
79 a S 80 a příjezdové silnice k tvrzi „Stachelberg“ (Babí, Ježová hora). Soupisy parcel. 
17 situačních plánů (z toho 1 oleáta) 1:2880. (1) 
ŽSV VI, Trutnovsko – návrh na vyvlastnění nemovitostí potřebných pro zřízení náhradních 
polních cest v okolí objektu tvrze „Stachelberg“. Soupis parcel. 6 situačních plánů 1:2880. (4)
ŽSV VI, Trutnovsko – protokoly o výkupu pozemků pro voj. správu v r. 1937. 
Výkazy náhrad za zabrané pozemky (čes., něm). (6)



42

Inv.
čís-
lo

Sign.           kar-
          ton  

ŽSV VI, Trutnovsko – návrh na vyvlastnění nemovitostí potřebných pro stavbu objektů S 21, 
22, 23 a, b, 24-28. Soupisy parcel. 16 situačních plánů 1:2880. (10)
ŽSV VI – záloha a odškodnění za zabrané pozemky v katastru obce Babí, výkazy náhrad. (12)
ŽSV VI – návrh na vyvlastnění nemovitostí potřebných pro stavbu objektů S 37 až S 44. 
Soupisy parcel. 9 situačních plánů 1:2880. (13)
ŽSV VI – návrh na vyvlastnění nemovitostí potřebných pro stavbu objektů S 99, 100, 101 a, 
b. Soupisy parcel. (15) 
ŽSV VI – návrh na vyvlastnění nemovitostí potřebných pro stavbu objektů S 95 až 98, 102, 
103. Soupisy parcel. 15 situačních plánů 1:2880 a 1 složený situační plán 1:2880. (16)
ŽSV VI Trutnov –– návrh na vyvlastnění nemovitostí pro účely obrany státu. Vyvlastňování 
pozemků pro stavbu překážek mezi objekty S 20-28, 52b-82, soupisy parcel, 3 situační plány 
1:2880. Obce politických okresů Broumov a Trutnov. (17)
ŽSV VI – návrh na vyvlastnění nemovitostí pro účely obrany státu. Kasárna a domy v Červe-
ném Kostelci, soupisy parcel, 2 situační plány 1:2880. (19)
1938

30 3/12 ŽSV VI – vyvlastnění nemovitostí pro účely obrany státu. Stavba objektů ve Špindlerově 
Mlýně, soupisy parcel, 4 situační plány 1:2880 (z toho 2 oleáty). (20)

 188 
celý

ŽSV VI – vyvlastnění nemovitostí pro účely obrany státu. Protokoly o výkupech, výkazy 
náhrad za zabrané pozemky a odškodnění v obci Petříkovice. (24)
ŽSV VI – vyvlastnění nemovitostí pro účely obrany státu. Protokoly o výkupech, výkazy 
náhrad za zabrané pozemky a odškodnění v obcích Dolní Lysečiny, Dolní Úpa aj. (25)
ŽSV VI – návrh na vyvlastnění nemovitostí pro účely obrany státu – dodatek. Soupisy parcel, 
21 situačních plánů 1:2880 – politické okresy Trutnov a Broumov. (31)
ŽSV VI – vyvlastnění pozemků pro stavbu překážek mezi objekty S 37-44, 95-103, 
12 situačních plánů 1:2880, soupisy parcel. (32)
ŽSV VI – získání nemovitostí pro účely obrany státu. Soupisy parcel, 
6 situačních plánů 1:2880 – politické okresy Trutnov a Vrchlabí. (33)
Trutnov – vyvlastnění pozemků pro kabelové komory. 4 situační plány 1:2880 – Babí. (34)
ŽSV VI – Výkazy o náhradě za zabrané pozemky, protokoly, doplnění – obce Chlívce, 
Odolov. (35, 36)
ŽSV VI – náhrada za zabrané pozemky v obcích Petříkovice, Radvanice, Starý Sedloňov 
a Slavětín. (37)
ŽSV VI – doplněný výkaz o náhradě za zabrané pozemky v obcích Dolní Lysečiny a Dolní 
Malá Úpa. (39)
ŽSV VI – vyvlastnění pozemků pro účely obrany státu. Zřízení služební cesty přes obce Babí, 
Bezděkov, Debrné, Petříkovice a Zlatá Olešnice, protokoly (čes., něm). (41) 
ŽSV VI – návrh na vyvlastnění nemovitostí pro účely obrany státu – výsledek řízení, 
protokoly, výkazy náhrad – obce Bezděkov, Libeč, Babí, Petříkovice, Debrné, Zlatá Olešnice 
a Chlívce. (42)
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30 3/13 Pozemkový katastr – opatření v příčině obvodů opevněných a jiných pro obranu státu 
důležitých míst. Vstup orgánů pozemkového katastru do těchto míst. (1-3)

30 3/14 Návrh na vyvlastnění nemovitostí k účelům obrany státu. Stavba kasáren ve Starém Městě 
pod Sněžníkem, soupisy parcel, 2 situační plány 1:1000. (3)
ŽSV I – potřeba pozemků pro stavbu objektu S 53, 1 situační plán 1:2880 – obec Ostružná. (5)
ŽSV I – potřeba pozemků pro stavbu objektů S 23-43, 47-53, výkaz nemovitostí. (6)
ŽSV I – postoupení nemovitostí pro účely obrany státu v obci Ostružná. Vyjádření Ústřední-
ho ředitelství státních lesů a statků. (13)
1938

30 3/14 ŽSV I – Staré Město pod Sněžníkem, protokoly o dohodě s majiteli pozemků, které potřebuje 
voj. správa (čes., něm). (16)
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ŽSV I – Kolštejn, protokoly o dohodě s majiteli pozemků, které potřebuje voj. správa (čes., 
něm). (17)
ŽSV I – Hynčice, Stříbrnice – protokoly o dohodě s majiteli pozemků, které potřebuje voj. 
správa, výkazy náhrad (zde i Staré Město pod Sněžníkem) za zabrané pozemky, protokoly 
(čes., něm). (18, 19)

30 3/15 ŽSV VII Liberec – vyvlastnění pozemků pro stavbu objektů C 3, 3a, 4, 5. Soupisy parcel 
– obce Polubný, 3 situační plány 1:2880. (1)
ŽSV VII – návrh na vyvlastnění nemovitostí pro účely obrany státu. Stavba objektů A 1, 2, B 
1-3, C 1-3. Soupisy pozemků – obce Polubný, Kořenov, Harachov, 7 situačních plánů 1:2880 
(u 3). (2, 3, 6)
ŽSV VII – výkaz náhrad za zabrané pozemky v obcích Kořenov, Harachov, Grünthal, Polub-
ný, protokoly (čes., něm). (12, 14, 16, 17)
ŽSV VII – návrh na vyvlastnění nemovitostí k účelům obrany státu. Stavba objektů v úsecích 
G a H. Soupisy parcel, 22 situačních plánů 1:2880 – obce politických okresů Jablonec nad 
Nisou a Liberec. (18)

 0 3/16 Užívání nemovitostí podle zákona č. 63/1935 Sb. z. a n. pro přípravné práce. (1)
ŽSV XI – návrh na vyvlastnění nemovitostí k účelům obrany státu. Stavba objektů MJ S 1-41. 
Soupisy parcel obcí politických okresů Znojmo, Břeclav a Mikulov, 40 situačních plánů 
1:2880 a 14 plánků (bez udání měřítka). (5)
Ing. B. Němeček, Poštorná – žádost o náhradu škody, parcelační plán 1:500. (6)

30 3/19 Nemovitosti ve vlastnictví státu (Ústřední ředitelství státních lesů a statků) – řízení podle 
zákona č. 63/1935 Sb. z. a n. (1, 5, 6)
Voj. stavby na železničních pozemcích. Náhrada škody. (10, 12)

30 3/20 Pozemkový katastr – opatření stran důležitých voj. objektů – záznam z porady. (2)
VS VII, Bratislava – soupis parcel pro voj. objekty. (5)

 52 2/1 Soukromá stížnost ve věci zabrání pozemků v Libousích (okres Roudnice nad Labem). 
(1, 3, 4, 9)

 221
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II. sbor – využívání nemovitostí podle zákona o vyvlastnění k účelům obrany státu. 
Stížnost na postup Okresního úřadu v Trutnově. (6, 26)
Králíky – Rokytnice v Orlických horách – stížnosti ohledně dokladů a pozdního proplácení 
náhrad za polní škody. (8)
1938

 52 2/1 Provádění opevňovacích prací v lesích německého státního příslušníka – K. Trautmannsdorfa 
(Okresní úřad ve Stříbře). (14, 18, 36) 

 221

VS V – vyvlastnění pozemků – Opatovce. (17)
Voj. stavby – zabírání zemědělské půdy. (19)
Turčanský Sv. Martin – přebírání pozemků. (20)
Sedloňov – zabrání civilních objektů, stížnost. (21)
Opatření v zájmu obrany státu na církevních nemovitostech – vyrozumívání církevních 
úřadů. (23, 27)
VS III – soukromá žádost o zvýšení cen za průseky v lese. (30)
Chebsko – stížnost na uzavření cesty v obci Fischern. (35)
VS I – nemovitosti cizích státních příslušníků – hlášení. (37, 38, 40)
VS I – stavba na pozemcích panství Thurn-Taxis. (39)

 62 1/4 Právní podklady k urychlenému provádění staveb a prací. Vysvětlivky MVP k osnově vlád-
ního návrhu opatření Stálého výboru o vyvlastnění a některých jiných opatřeních k účelům 
hospodářského přebudování státu. (X. 1938) (1, 2, 4-10)

 243

 72 2/1 ŽSV II – náhrady polních škod způsobených při opevňovacích pracích a při povodni. 
Protokoly. (2, 3, 10, 33, 60, 96)

 260

ŽSV III – náhrady polních a lesních škod. Stížnost občanů za opožděnou platbu. 
(4, 16, 37, 39, 44, 69)
ŽS 21 – náhrady polních škod. (6)
VS IV – náhrady polních škod (čes., něm). (7, 28, 87)
VS II – poslanecká intervence ve věci náhrady za poškození cest v obci Mařenice u Cvikova 
(čes., něm). (11)
VS II – poslanecká intervence ve věci škod v obci Schönborn, o. Liberec. (12, 18)
VS II – stížnost. (34)
ŽSV IV – náhrada škod za zřízené průseky v lese. (17, 23)
VS I – náhrada polních a lesních škod za stavbu lehkého opevnění. (č., něm.) 
(19-22, 24-26, 41, 50, 54-56, 67, 76, 93)
VS VII – náhrady polních škod. (27)
VS IV – náhrady lesních škod. (31)
VS I – žádost o náhradu škod za použití soukromých cest při opevňovacích pracích 
– velkostatek Preitenštejn. (35, 59)
ŽSV VI – výkaz o náhradě za zabrané pozemky, protokoly (čes., něm). (38)
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VS VI – náhrady za polní škody. (40, 77)
ŽSV III – náhrada škody za požárem zničenou strážnici. (42, 72)
Náhrady škod vzniklých zřízením lesních průseků – Liechteinský lesní úřad Krnov. (46)
Výhodnost nájmů pozemků pro stavbu lehkého opevnění v pohraničí. Příklad II. sboru. (63)
1938

 72 2/1 VS I – lesní průseky-náhrada škody a užívání pozemků. (64)  260
VS IV – náhrady polních škod vzniklých stavbou lehkého opevnění. (68)
ŽSV V – hlášení škod, seznam. (73, 94)
VS II – náhrady polních škod, dopravné, stavební přídavky, náhrady polních a lesních škod, 
průseky, protokoly. (74, 81, 90, 91, 92, 101)
ŽS 21, Komárno – zamítnutí žádosti o náhradu škody. (83)
VS III, Břeclav – náhrada škody, náčrtek. (84)
ŽSV III – výkazy a náhrady polních škod způsobených stavbou kabelové telefonní sítě 
(svazek). (85, 99)
ŽSV XI – výkazy škod, náhrady za plodiny uvnitř ohrazených stavenišť. (86)
VS II – náhrada za zničenou úrodu v obci Panské Pole. (89)
VS II – velkostatek Žamberk – náhrada lesních škod. (95)
ŽSV III – škody způsobené průtrží mračen v Německých Petrovicích, výkazy škod. (97)

 82 4/1 Zákon o obraně státu – opatření mapového materiálu o zabrané půdě. (5, 9, 11)  268
 82 4/5 Návrh Směrnic pro politické úřady k některým ustanovením zákona o vyvlastnění k účelům 

obrany státu. (1, 4-6, 10)
Návrh Vládního nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o vyvlastnění k účelům 
obrany státu. Tímto nařízením se stávají Směrnice pro politické úřady… bezpředmětnými. (3)
Úprava styku MNO a MV ve věcech vyvlastňování. (8)
Poskytování záloh na náhrady za vyvlastnění a na úroky z této náhrady. (9)

 82 4/13 Opatření Stálého výboru o vyvlastnění a o některých jiných opatřeních k účelům hospodář-
ského přebudování státu (XI.-XII. 1938). (1-3)

 6 3/10 Směrnice k provádění lesních průseků pro překážky a palby těžkého a lehkého opevnění. 
Dodržování postupu podle zákona o vyvlastnění k účelům obrany. Hlášení velitelství sborů 
a ŽSV o výsledcích šetření s majiteli lesních pozemků ve věci stavby překážek. 1 oleáta. 
(čes., něm.) (1)

 286

Babí – protokol o zjištění podmínek pro dobrovolnou dohodu o náhradě škody způsobené 
vykácením průseků (čes., něm). (2)
ŽSV VI – kácení lesů v průsecích – hlášení smluvených podmínek. Protokoly (čes., něm). (3)
VS III, Morava jih – lesní půdy pro překážky a palby. Zápisy o jednáních s vlastníky pozemků. 
Seznam majitelů. (svazek) (4)
VS II – sjednání dobrovolných dohod o náhradě škod za vykácení průseků – schválení 
protokolů. Protokoly (čes., něm). (5)
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Praha – kácení porostů a lesních stromů. (6)
1939

 5 2/1 Požadavek firmy na náhradu škody, která jí vznikla přerušením prací (IX–X 1938) na stavbě 
silnice Dobrošov – Peklo. (3)

 320

 30 1/1 Revize jmění osob činných v politickém a veřejném životě. (1)  321
 30 1/2 Závazky bývalé čs. voj. správy. (1)
 30 2/1 VS I, II, III, IV – soupisy a ocenění majetku (zde) na zabraném území. (1)

Státní majetek odvezený z území zabraného Německem (čl. 2 Mnichovského paktu). (2)
 30 3/1 Zpráva o postupu při výkupu pozemků pro opevnění. (1)

Náhrada za lesní pozemky ředitelství velkostatku Zdeňka Kolowrata-Krakovského v Rychno-
vě nad Kněžnou. (4)
Ošetřování náhradní půdy v rámci pozemkové reformy za zemědělskou půdu vyvlastněnou 
podle zákona č. 63/1935 Sb. na Slovensku a Podkarpatské Rusi. (5)

 

ŽSV V, Náchod – zaměření pozemků pro objekty tvrzí Skutina, Dobrošov a dvou příjezdo-
vých silnic. (6)
Získání nemovitostí pro účely obrany státu v Klášterci nad Orlicí a okolí. (7)
Pozemky v odloučeném území vyvlastněné nebo zakoupené původně voj. správou. Pokyny 
k vypracování přehledů vlastníků v zabraném území, od nichž byly získány pozemky pro 
stavbu opevnění. Nutné pro likvidaci těchto případů a z důvodů náhrad. Seznamy z ŽSV 
I a ŽS 21. (8, 12, 25, 26)
Obchodník z Hrabyně, o. Opava – náhrada za zabrané pozemky. (9)
ŽSV V, Staré Město u Náchoda – konkrétní vrácení pozemků stavenišť. (11)
ŽSV V, Sněžné – zaplacení náhrady za zabrané pozemky, výkaz, kvitance. (13)
Náhrady za pozemky pro stavbu silnice Vitanov-Adam, výkaz. (14)
Pohledávka obce Klášterec nad Orlicí za pozemek pro stavbu silnice na Adam. (16) 
Klášterec nad Orlicí – konkrétní doplatek za pozemek pro stavbu kasáren. (18)
Velkostatek Rychnov nad Kněžnou – náhrada za pozemky. (19)
Pavlišov, o. Náchod – nájem pozemků pro lehké opevnění – vyrovnání účtu za dříví 
na překážky. (20)
ŽSV V, Dobrošov – zaplacení pozemku. (22)
ŽSV I – přehled zabraných pozemků pro stavbu kasáren a obytných domů ve Starém Městě 
pod Sněžníkem. Viz 30 3/1 8. (25)
ŽS 21 – přehled zabraných pozemků, nyní v okupovaných Německem a Maďarskem. 
Viz 30 3/1 8. (26)
1939

 30 3/1 Klášterec, Jedlina, Pavlišov, Babí, Běloves, Zbečník, Slavíkov – vrácení pozemků zabraných 
pro stavbu opevnění. Výkaz vrácených záloh. (29, 48)

 321
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Otázka dalšího osudu konkrétního objektu opevnění v obci Běloves, soukromý dotaz. (31, 
35)

 

Otázka změny bonity pozemků, které byly zabrány pro stavbu opevnění v obci Dobrošov. 
Intervence „Národního souročenství“. (34)
ŽSV V – stvrzenky (kvitance), které podle dobrovolných dohod přijali majitelé pozemků 
jako zálohu za voj. správou zabrané pozemky v obcích Chlivce a Dobrošov. (36)
Pavlišov – odhad škod způsobených obci na lesním dříví při stavbě překážek, protokol. (37)
Popis, jakým způsobem probíhalo získávání pozemků pro stavbu těžkého a lehkého 
opevnění. Vyplácení náhrad. (38)
Žádost majitelů pozemků z obce Babí, aby jim byly dány do původního stavu sousedské 
hranice pozemků, které byly výstavbou opevnění porušeny. (40)
Hlášení VS IV, stavebního ředitelství v likvidaci, že se na území sboru v „Protektorátu“ 
nenacházejí objekty lehkého opevnění. (41)
VS I, stavební ředitelství v likvidaci – hlášení ve věci lehkého opevnění, vracení pozemků 
a odškodného. Nutnost zrušit před likvidací sborů pachtovní smlouvy uzavřené podle 
zákona č. 63/1935 Sb. z. a n (čes., něm). (42)
Objekty lehkého opevnění – vrácení pozemků majitelům za odškodné (čes., něm). (43)
Objekty lehkého opevnění – zastavení zaměřovacích prací a vrácení pozemků majitelům 
za odškodné - dodatek k 99 5/5 79 (čj. 3180/1939). (44)
Dobrošov – náhrady škod způsobených výstavbou těžkého opevnění. (45)
Babí – vrácení konkrétních pozemků zabraných voj. správou pro stavbu opevnění, 
likvidace náhrad. (46)
Dobrošov – odpis pozemkové daně z pozemků znehodnocených výstavbou opevnění. 
Soupisy pozemků. (47, 55)
Borová – žádost majitelů o dodatečné zvýšení náhrad za prodej pozemků. (49)
Požadavek doplacení náhrad za voj. správou zabrané pozemky v obcích Chabičov a Smolkov. (50)
Otázka příslušnosti materiálu z objektů lehkého opevnění. (52)
Hospodářské ředitelství v Merklíně u Přeštic (Pálffy) – výpočet náhrad škod způsobených 
opevňovacími pracemi. (54)
Zbečník – neoprávněný prodej pozemku. (56)
1939

 30 3/1 Náchodsko – výkaz vrácených záloh za vrácené pozemky. (58)  321 
 30 3/1 Politické okresy Náchod, Nové Město nad Metují, Mělník – vrácení pozemků lehkého 

opevnění za odškodné. Soupisy parcel. 45 situačních plánů 1:2880 s výkazy parcel (vesměs 
p. o. Náchod, zčásti p. o. Nové Město nad Metují). Stvrzenky za odškodné za znehodnocení 
pozemků, na kterých se postavily voj. objekty. Výkazy polních škod, výkazy náhrad za voj. 
správou zabrané pozemky. Vrácení pozemků za odškodné (svazek) (čes., něm.). (60)

 322
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Konkrétní žádost o zaplacení vyšší náhrady za zabrané stavební plochy pro důstojnické domy 
v Hlučíně. (61)
Výplata náhrad za pozemky znehodnocené stavbou opevnění. Jedná se o ty, jejichž náhrada 
nepřesahuje 300 korun. Soupisy pro výplaty těchto náhrad. (62) 

 72 2/1 Náhrady polních škod způsobených stavbou opevnění. 
(2, 8, 10, 12, 15, 16, 18-20, 22, 23, 25-29, 33, 36-39, 43-45, 60, 69, 70, 81, 82, 84-88, 92-95)

 340

Směrnice pro posuzování škod a ztrát – odpověď na memorandum podnikatelských firem. (29)
Náhrady firemních škod, například za přerušení opevňovacích prací. 
(51-59, 62-68, 71, 72, 74-77, 80, 101-104)

 72 2/1 Náhrady polních škod způsobených stavbou opevnění. (113, 114, 116, 119, 120, 123, 133, 
149, 155-159, 161, 162, 164)

 341

Náhrady firemních škod, například za přerušení opevňovacích prací. 
(105-112, 117, 118, 122, 126-131, 134-137, 139-144, 147, 148, 152, 153, 165)

 72 2/1 Náhrady polních škod způsobených stavbou opevnění. 
(167-169, 172, 176, 177, 179, 181, 183, 185-190, 199, 201, 202)

 342 
celý

Náhrady firemních škod, například za přerušení opevňovacích prací. 
(171, 173-175, 178, 180, 184, 195-198, 200, 204-206)

 72 2/1 Náhrady polních škod způsobených stavbou opevnění. 
(213, 216, 223-228, 232, 234, 236, 240, 243, 249, 252-256, 269, 272, 273)

 343 
celý

 Náhrady firemních škod, například za přerušení opevňovacích prací. 
(207, 210, 211, 214, 215, 217, 219, 220, 229, 231, 235, 237-239, 242, 250, 251, 257-267, 270, 274-280)

 72 2/1 Náhrady polních škod způsobených stavbou opevnění. 
(281, 282, 285, 288, 293, 295-297, 299, 302, 304, 308-310, 313, 324, 333, 334, 337)

 344 
celý

Náhrady firemních škod, například za přerušení opevňovacích prací. 
(290-292, 294, 300, 301, 303, 305-307, 316-318, 323, 325, 327-332, 335, 336, 338-340)

 72 2/1 Náhrady polních škod způsobených stavbou opevnění. (362) 345
Náhrady firemních škod, například za přerušení opevňovacích prací. 
(341, 342, 344, 345, 354, 361, 363-373, 375-378)
1939

 99 5/5 Vlastnické právo ploch pro stavbu pevností a pevnůstek – informace pro voj. zplnomocněnce 
při „Protektorátu Čechy a Morava“. (75)

 355

Objekty lehkého opevnění – zastavení zaměřovacích prací a vrácení pozemků majitelům 
za odškodné – pokyny. (79)
1940
 Ministerstvo veřejných prací, odbor L II (bývalý ŘOP v likvidaci).

 30 2/1 Věc: Přehled o stavu „protektorátního“ nemovitého majetku v r. 1939. (2)  358
Věc: NÚKÚ – předložení seznamu nemovitého majetku za roky 1938, 1939. (5)

 30 3/1 Bývalé VS II, obec Dlouhé – soukromá žádost o výplatu nájemného z pozemku zabraného 
pro stavbu objektu lehkého opevnění. (4) 
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Bývalé VS II, obec Babí – soukromá žádost o vrácení pozemku zabraného pro stavbu lehkého 
opevnění. (5)
Objekty lehkého opevnění – zastavení zaměřovacích prací a vrácení pozemků majitelům 
za odškodné (č. j. 3180/1939 zde). Soukromá žádost z obce Vladměřice o vynětí pozemků 
z pozemkové daně. (6, 11)
Oznámení o vrácení zálohy za zabrané pozemky konkrétními majiteli z Dobrošova. (7).
Usnesení Okresního soudu v Lounech z 5. 2. 1940 ohledně oddělování pozemků, 
obec Markvarec. (10) 
Vrácení záloh za zabrané pozemky, které byly vyplaceny na Náchodsku. To po vrácení 
pozemků jejich vlastníkům, seznam. Urgence. (12, 28, 31, 32, 41) 
Obec Zbečník (Náchodsko) – soukromá žádost o výmaz poznámky vyvlastňovacího řízení 
na pozemcích. (13, 14, 18). Zrušení vyvlastňovacího řízení na pozemcích dané soukromé 
osoby, které byly dotčené stavbou těžkého opevnění. (23)
Soukromá žádost o zaplacení pohledávky za vyvlastněný pozemek na stavbu kasáren v kláš-
terci nad Orlicí. (15)
Obec Zbečník – vrácení z vyplacené zálohy za vrácení dříve zabraného pozemku. (20)
Vrácení přeplatků záloh za vrácené pozemky soukromníkovi v Náchodě. (21)
Svolání schůze na  Ministerstvo spravedlnosti ve věci poskytnutí péče osobám, jejichž 
majetek byl vykoupen pro účely „říšskoněmecké branné moci“. (22)
Bývalé VS III – zjištění počtu objektů lehkého opevnění na území „Protektorátu“. 
1 situační plán 1:25000 (oleáta) (u 29). Hlášení z obce Oslnovice (42). (29, 42)
1940

 30 3/1 Obec Oslnovice u Moravských Budějovic – zápis z e 7. 5. 1938 o jednání mezi voj. správou 
a vlastníky pozemků ve věci přenechání části pozemků do užívání voj. správy pro stavbu 
lehkého opevnění. Rozdělení parcel po zabrání pohraničí. Otázka výplaty odškodného. (34)

358

Usnesení Okresního soudu Nasavrky o výmazech v pozemkové knize katastrálních území 
obcí Ochoz a Nasavrky (čes., něm). (37)
Výkazy pozemků, které byly zabrány pro stavby kasáren, obytných domů a objektů těžkého 
opevnění v oblastech ŽSV I až XI a ŽS 21 (čes., něm). (39)
Bývalé VS III – vrácení pozemků majitelům za odškodné. Bez příloh. (43)
Politický okres Beroun – náhrada škod způsobených stavbou lehkého opevnění a likvidace 
nájemného z pozemků. Seznam. (44)

 72 2/1 Konkrétní náhrady škod způsobených stavbou překážek, objektů těžkého a lehkého opevnění, 
lesních průseků, kasáren a jiné polní škody. 
(10-12, 14, 18, 22, 24-27, 31-33, 35, 41, 43, 44, 49, 51, 55-58, 60, 62, 63, 72, 75, 77, 84, 88, 89, 
91, 95, 97-100, 104-107, 109, 110, 112, 113, 120, 132, 133, 135)

 363
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 72 2/1 Konkrétní náhrady škod způsobených stavbou objektů opevnění, lesních průseků a jiné 
polní škody. Komisionelní zjišťování škod, protokoly. Schválení protokolů o náhradě škod. 
(čes., něm) (136, 138-140, 142-144, 147, 150, 154, 155, 157, 158, 161, 162, 164, 167, 170, 173, 
180, 183, 185, 186, 189-191, 193, 196, 197, 199, 202, 203, 205, 207, 208, 213, 216, 220, 223, 
226, 229-231, 234, 235, 237, 240, 241, 245, 246, 252-257, 264, 265, 267, 269, 270, 274, 275, 
278, 280, 282, 283, 288, 290-292, 294-296, 300)

 364

Smlouva o zřízení služebnosti užívání z 20. 9. 1938 mezi čs. státem (voj. správou) a vlastníky 
statku služebného a mlynářem v obci Sazené (oblast VS I) jako uživatelem. (136)
Politický okres Roudnice nad Labem, úsek lehkého opevnění C 11 – komisionelní vyšetření 
pozemkových záležitostí se stavbou opevnění. Prohlášení majitelů pozemků, seznam 
vlastníků a parcel. (300)

 72 2/1 Konkrétní náhrady škod způsobených stavbou opevnění, lesních průseků a jiné polní škody. 
Komisionelní zjištění škod. Schválení protokolů. 
(303, 304, 309, 311, 312, 314, 317, 321, 323-325, 327, 39, 331, 335, 338-340, 343, 344, 348, 355)

 365

1941
 Ministerstvo veřejných prací

 30 2/1 Nemovitý majetek rezortů, korporací, mezistátních společností apod. v cizině – opis výnosu 
prezídia MVP (čes., něm). (1).

 374 

1941
 30 3/1 Přípis zmocněnce „říšského protektora“ při MVP, kterým tento dává na vědomí stanovis-

ko Heeresverwaltungu z 13. 12. 1940 ohledně pozemků, které byly bývalou voj. správou 
zakoupeny, nebo pronajaty za účelem stavby opevnění. Ale pozemky pro těžké opevnění, 
pokud nebyly zastavěny, byly před vydáním tohoto nařízení vráceny vlastníkům. Pro objekty 
lehkého opevnění měly být pozemky najímány na dobu 30 let, ale nájemní smlouvy nebyly 
vypracovány a schváleny. Většinou tak byly pozemky s budovanými objekty lehkého opevnění 
v oblasti VS I dány voj. správě bezplatně k užívání (čes., něm). (2)

 374

Kněževes – náhrada za vyvlastněný soukromý pozemek. (8)
Přípisy zmocněnce „říšského protektora“ při MVP. Pozemky pro opevnění (koupené, pro-
najaté) čs. brannou mocí – jejich převod po 15. 3. 1939. německo není právním nástupcem 
čs. státu. Až na výjimky, které budou určeny, nemá Wehrmacht zájem o pozemky, na kterých 
stojí objekty opevnění. Otázka finančního vyrovnání s vlastníky (čes., něm). (13, 23)
Kateřinky – nedoplatek za vyvlastněné soukromé pozemky (čes., něm). (27)
Náchodsko – vrácení záloh za původně zabrané pozemky. (28)
Zbečník – vrácení zálohy soukromníkem za zabavené pozemky. (29)
Staré Město pod Sněžníkem – žádosti soukromníků za proplacení zbytku kupní ceny 
za vykoupené pozemky pro stavbu kasáren a obytných voj. domů (čes., něm). (31)
Vrácení záloh soukromníky za zabrané pozemky v Babí (čes., něm). (35, 38, 59)
Pátrání po dokladech ve věci stavby voj. objektů těžkého opevnění v oblasti bývalého ŽSV XI. 
Opis přípisu Zemského úřadu v Brně z 24. 9. 1938 ve věci návrhu na vyvlastnění nemovitostí 
k účelům obrany státu. (46)
Nařízené vyměřovací práce v r. 1941 v uvedených okresech. (48)
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Holýšov – přihláška škod za zastavěnou část soukromého pozemku při stavbě kasáren. 
(čes., něm.) (50)
Líšťany – přihláška škod za zastavěnou část soukromého pozemku při stavbě kasáren. Přepis 
původního návrhu na vyvlastnění (čes., něm). (51)
Zbečník – odúčtování záloh za zabrané a dodatečně vrácené pozemky (čes., něm). (54)
Žádost zplnomocněnce „říšského protektora“ při MVP, aby byly všechny pozemkové 
záležitosti a písemnosti předány pozemkovému oddělení odboru L. Důvody, proč není 
možné vyhovět této žádosti. Krátký přehled vývoje a průběhu pozemkových záležitostí pro 
stavbu opevnění (čes., něm). (60)
1941

 30 3/1 Obnovení hranic pozemků poškozených stavbou opevnění v katastrech obcí Chlívce 
a Borové. (63)

374

Doplatky kupních cen za pozemky zabrané pro stavbu kasáren v Rokytnici v Orlických 
horách. Výkaz náhrady za zabrané pozemky a odškodnění. Soupis parcel. 
1 situační plán (oleáta) 1:2880 (čes., něm). (67)
Dobrošov – vrácení zálohy vlastníkem za zabrané pozemky pro stavbu opevnění. (68)
Pozemky pro obytné domy na Adamu – zjišťování vlastnictví, kdy pozemky již zřejmě nebyly 
po říjnu 1938 získány pro voj. správu. (69)

 72 3/2 Ujednání mezi „Německou Říší“ a „Protektorátem Čechy a Morava“ o státním majetku 
a vnitřním státním dluhu bývalé ČSR a jiných souvisejících finančních otázkách vzniklých 
zapojením bývalého čs. území do „Říše“ (čes., něm). (11)

 384

1942
 Ministerium für Öffentliche Arbeiten- Ministerstvo veřejných prací, později  Ministerium 
für Verkehr und Technik ( Ministerstvo dopravy a techniky).

 30 3/1 Soukromá žádost o doplatek kupní ceny za vyvlastněný pozemek v Rokytnici v Orlických 
horách. Pozemek byl použit pro stavbu kasáren. (1)

 390

Žádost obce Pastviny ( v zabraném území) o zaplacení kupní ceny za pozemek (katastr obce 
České Petrovice), který byl použit na stavbu silnice vedoucí na Adam. (2) 
Náhrada za soukromé pozemky, které byly zastavěné překážkami v Kateřinkách. (3)
Získání pozemků pro stavbu kasáren v Rokytnici v Orlických horách (čes., něm). (8) 
Rozestavěná stavba voj. srubů na Šeráku, Dämmbaude a Blasenbalg v části nemovitostí 
státních lesů a statků. Získání pozemků (čes., něm). (12)
1943
 Ministerium für Verkehr und Technik ( Ministerstvo dopravy a techniky), 
öffentliche Technische Verwaltung (dříve Technická správa) 

 30 3/2 Vyžadování souhlasu Pozemkového úřadu ve věci korespondence týkající se pozemků
(něm.). (1)

 401

1944
 30 3/1 Zamýšlené plánování vyměřovacích polních prací v r. 1944 (něm.). (1)  435
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Situační plán s vyznačením místa pro pěchotní srub R-S 74 (značení R platí od 1. 4. 1937, 
kdy bylo zřízeno ŽSV X v Rokytnici v Orlických horách). Viz ŘOP, r. 1936, sign. 30 3/2 4, karton č. 17
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Situační plán pozemku nepostaveného pěchotního srubu Li-G-S 1 v uzávěru Mníšek (ŽSV VII Liberec)
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Situační plán pozemku nepostaveného pěchotního srubu Li-H-S 8 v uzávěru Chrastava (ŽSV VII Liberec)
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Pěchotní srub K-S 33 nad Mladkovem, který je v současné době využíván zemědělci

Pěchotní srub K-S 13 dělostřelecké tvrze Hůrka, která bude zpřístupněna veřejnosti 
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Srovnávací studie 
polského a československého opevnění 
ve vztahu k francouzské 
Maginotově linii

Mgr. Martin DUBÁNEK

O polských opevněních stavěných v období mezi dvěma světovými válkami toho v České 
republice nebylo publikováno mnoho. Po dlouhou dobu jediné konkrétnější informace posky-
tovala kniha Evropská stálá opevnění (viz seznam literatury), ve které se nevyskytovaly foto-
grafie polských opevnění, což neumožnilo vytvoření představy o jednotlivých pevnostních 
objektech. V současné době jsou naštěstí na českém trhu dostupné polské odborné publikace 
a rovněž četné průzkumy českých amatérských badatelů přímo v terénu umožnily porovnat 
konstrukci polských pevnostních objektů a zařadit je do kontextu evropských opevnění. 
Stav současného bádání pak dokazuje, že polské opevnění mělo mnoho společných rysů 
s francouzským a československým opevněním. Francouzské opevnění – slavná Maginotova 
linie – ovlivnilo výstavbu polských a zejména československých opevnění. Po mnichovském 
diktátu a obsazení Těšínska a Zaolší Polskem to bylo československé opevnění, které na krát-
kou dobu ovlivnilo projektování a výstavbu polských opevnění.
Tento příspěvek čtenáři přiblíží počáteční období výstavby polských fortifikací a pokusí 
se porovnat výchozí podmínky pro jejich výstavbu. Ve Vojenském historickém archivu Praha 
a polském Vojenském ústředním archivu ve Varšavě (dále CAW) se totiž dochovalo mnoho 
informací o služebních cestách ženijních důstojníků obou států do Francie, kde čerpali zku-
šenosti pro formování vlastních opevňovacích koncepcí. 
Po skončení 1. světové války došlo k obnovení Polské republiky, která od počátku svého 
vzniku musela bojovat o své hranice. Jak známo, hlavní události proběhly na východě proti 
sovětskému Rusku. Zde idea Velkopolska narazila, ale i tak získalo na východě větší území 
než stanovovala tzv. Curzonova linie. Cenou však byla ztráta části Těšínska, které v roce 1919 
zabrala tehdejší ČSR, a mezi oběma státy panovaly napjaté vztahy. Podobná situace se vysky-
tovala i na západní hranici s poraženým Německem, na jehož úkor získalo Polsko koridor 
k moři a průmyslovou oblast Horního Slezska.
Polská republika na rozdíl od Československa zdědila při svém vzniku mnoho nejrůzněj-
ších pevností ruského, německého a rakousko-uherského původu. Drtivá většina staveb 
za období 1. světové války zastarala, byla zničena v bojích a nebo byla odzbrojena. V pří-
padě budoucího konfliktu byly z části využitelné fortové pevnosti Poznaň, Toruň, Chelm-
no a Grudziadz (Graudenz) na západní hranici s Německem a rakousko-uherská pevnost 
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Krakov na jihovýchodě. Nejkomplexněji mohl být v případě potřeby využit ruský obranný 
systém fortových pevností a uzávěrových fortů na hranici s východním Pruskem (Modlin-
Zegrze-Pultusk-Rožaň-Ostrolenka-Lomže-Osowiec-Grodno). Na východní hranici v Polesí 
se dalo počítat i s linií zesíleného polního opevnění vybudovaného německou a rakous-
ko-uherskou armádou v průběhu první světové války. Nelze pominout ani značný význam 
v týlu ležící ruské pevnosti Brest-Litevský.
Ačkoliv se nejrůznější návrhy na fortifikační zabezpečení státního území Polska objevovaly již 
ve 20. letech 20. století, první ucelenější koncept lze z dostupné literatury datovat až do obdo-
bí let 1928/1929. Jeho autorem se stal gen. Le Rond, člen francouzské vojenské mise v Polsku. 
Návrh byl pro astronomické výdaje ve výši 20 miliard zlotých odmítnut. V srpnu 1928 vznikl 
rovněž operační plán „Východ“, podle kterého bylo v budoucnu realizováno polské opevně-
ní na východě. V první fázi počítal s defenzívou. Měl oslabit nepřítele, snížit jeho převahu 
a umožnit mobilizaci. V obraně by se nacházely 2/5 polské armády dislokované na východě 
umístěných v rámci armád Wilno, Baranowice, Polesie, Wolyn, Podole a Lida. 
Zásadní kroky k přípravě nové výstavby opevnění v Polsku můžeme datovat k roku 1929. 
Dne 5. března 1929 došlo k reorganizaci ženijního vojska. Ze ženijního oddělení (Depart-
ment Inzynerii) bylo vytvořeno Ženijní velitelství (Szefstwo saperow), které se k 5. 5. 1929 
skládalo z přednosty (Szef Saperow), všeobecného referátu (referat ogolny), personálního 
(referat personalny) a technického referátu (referat techniczny). Nezávisle na něm byly 
zásadní koncepce vytvářeny i na Ředitelství opevnění při hlavním štábu (Kierownictwo 
fortyfikacji při Sztabie Glównym) a do výstavby opevnění zasahovali i na Hlavním inspek-
torátu ozbrojených sil. Organizace tak byla ve srovnání s Francií a Československem více 
decentralizovaná. 
V červenci 1929 došlo v rámci cvičení 8. pěší divize k výstavbě zkušebních objektů opev-
nění na polygonu v pevnosti Modlin. Při nich byla 29. 7. 1929 prověřena jejich odolnost. 
Téměř o rok později (18. 5. 1930) byl vyslán do Francie pplk. Henryk Bagiňski, který vyko-
nával funkci přednosty Ředitelství opevnění při hlavním štábu (Szef Kierownictwa fortyfi-
kacji při Sztabie Glównym). Tak je patrné, že Poláci navštívili stavbu Maginotovy linie plné 
čtyři roky před Čechoslováky. Pplk. Bagiňski dorazil 25. 5. 1930 do Paříže a od 22. 5. 1930 
za asistence francouzského ženijního důstojníka plk. Cattoneta zahájil studium na Tech-
nické sekci. Přímo v terénu ho doprovázel pplk. Gimpel, který mu nejprve ukázal jednotlivé 
tvrze pevnosti Verdun z první světové války. Dne 25. 5. 1930 se exkurze přesunula do města 
Mety v Lotrinsku, které se po skončení první světové války vrátilo do lůna Francie. Polský 
důstojník zde navštívil bývalý německý fest Lothringen. Toto bývalé německé opevnění 
totiž svou velikostí a použitou koncepcí rozptýleného opevnění učinilo hluboký dojem 
na samotné Francouze. 
Dne 28. 5. 1930 byl Bagiňski představen generálu Belhagueovi, který je považován za hlav-
ního strůjce Maginotovy linie. Zde v rámci Komise na obranu hranic (Comité de la Défence 
des Frontieres /CDF/) několik dní studoval problematiku novodobých francouzských opev-
nění, především plánů objektů, pancéřového materiálu a mapových podkladů. Problema-
tiku mu vysvětlil plk. Griveau. Dne 6. 6. 1930 následovala prohlídka objektů Maginotovy 
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linie v okolí města Mety. To byl ostatně stejný postup, jakým prošli i čs. ženijní důstojní-
ci o několik let později. Protože Polsko muselo zabezpečit i své pobřeží, pobýval v období 
od 11. do 13. 6. také v námořní základně v Toulonu, kde si prohlédl systém pobřežních 
baterií. Zajisté pln dojmů se 20. 6. 1930 vrátil do Varšavy. 
Francouzská Maginotova linie byla v době jeho návštěvy v počáteční fázi výstavby. Pplk. Ba-
giňski se dozvěděl, že původně existovaly dva hlavní fortifikační směry, tzv. centralizované 
opevnění propagované plk. Chavineau a rozprostřené opevnění, jehož duchovním otcem 
se stal plk. Leveque. V roce 1928 byl přijat kompromisní projekt, který nebyl tolik šablonovitý. 
Fortifikační objekty byly lepe přizpůsobeny terénu a byly rozmístěny v místech dominujících 
terénu. Stavba se rozběhla v roce 1929. Koncepce počítala s výstavbou samostatných kasemat 
pro boční palbu a tvrzí (Ouvrage). Hlavní výzbroj kasemat tvořila kulometná dvojčata „pod 
betonem“ nebo v pancéřových zvonech. Pod tvrzí se chápala soustava objektů s kulomet-
nou nebo dělostřeleckou výzbrojí, propojených podzemními komunikacemi a nejnutnější 
infrastrukturou. Nejdůležitější výzbroj byla umístěna ve výsuvných a otočných pancéřových 
věžích. Ačkoliv bylo francouzské opevnění budováno v rámci tří opevněných prostorů, 
které se dělily do 20 pevnostních a 5 obranných sektorů, polský důstojník tehdy pochytil, 
že se počítalo s 30 km obranným úsekem divize a 6 km praporním úsekem. 
Na realizaci tohoto projektu požadoval generál Belhague částku 7,5 miliard franků, což před-
stavovalo 2,5 miliard zlotých. V lednu 1930 však byl přiznám pouze poloviční úvěr ve výši 
3,5 miliard franků. Polský důstojník se zároveň dozvěděl i orientační ceny pevnostního mate-
riálu, kdy 1 m3 železobetonu stál 500 franků, 1 kg speciální oceli 20 franků a věž pro dvojici 
kanónů ráže 75 mm 2 500 000 franků. Organizační strukturu kompetentních složek pak při-
bližuje následující tabulka. 

Francie 1928 Polsko 1930 ČSR 1935–1938
Comité de Defence Nationale – Generální štáb
mělo by být Commission de Défence des 
Frontiéres (CDF)
Komise na obranu hranic

Generalny inspektorat sil zbrojnych –
Stab Glówny

Rada pro opevňování 
(RO)

Commission d´Organisation des Régions 
Fortifiées
(CORF) Komise pro organizaci pevnostních 
sektorů

Kierownictwo fortyfikacji pri Stabie 
Glówym

Ředitelsví 
opevňovacích prací 
(ŘOP)

Fortifikační ředitelé Opevňovací komise Ženijní skupinová 
velitelství (ŽSV)

Je proto až s podivem, že se po příjezdu pplk. Bagiňského na polském generálním štábu zabý-
vali návrhem na výstavbu opevnění, které vytvořil brigádní generál Jozef Burghardt. Jeho 
návrh neměl nic společného se zásadami moderních opevnění Maginotovy linie a vycházel 
spíše z pojetí překonané koncepce fortových pevností. Je proto téměř jisté, že svůj návrh 
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musel vypracovat již v dříve, před služební cestou pplk. Bagiňského do Francie. Důvody 
pro stavbu opevnění však byly naprosto racionální a daly by se shrnout do následujících 
tezí:

1)  Opevňují i státy oproti Polsku méně ohrožené (Francie, Belgie, USA), které vynakládají 
miliardové sumy.

2)  Díky opevnění se uspoří živá síla v obraně nebo bude být moci použita někde jinde. 
3)  Opevnění chrání před náhlým útokem.
4)  Polsko má více než 5 000 km hranic bez větších přírodních překážek. 

Ke klíčovým oblastem, které bylo nutné udržet patřilo podle jeho názoru Pomořansko s kori-
dorem k moři (korytarz Pomorski), oblast města Vilnius (koritarz Wilenski), Malopolsko 
a Horní Slezsko. Pomořansko a území Litvy mohly být atakovány ze všech stran. Obrana 
těchto území by byla bez opevnění velmi složitá. Na Malopolsko na východě státu si činily 
nároky Rusové a smyslem jeho obrany byl ústupový koridor do spojeneckého Rumunska. 
Také s Francouzskou pomocí budovaný přístav Gdyně představoval okno polského exportu 
a zásobování spojenci. Proto měl být patřičně zabezpečen. 
Příliš šablonovitá koncepce obrany počítala s obrannými úseky dlouhými 3 km, kde by 
se v případě války vytvářel front. Na úseku měly být vybudovány tři kulometné objekty 
a dělostřelecký fort, který by postřeloval obě křídla úseku. Jeho výzbroj by představovaly 
4 děla ráže 75 mm a 4 kulomety. Je však zajímavé, že lafetace těchto děl se měla řešit podle 
Francie. Děla by svým dostřelem 9–10 km chránila několik obranných úseků propojených 
překážkou. V úkrytu ve fortu se ještě mohly nacházet zákopová děla pro postřelování hlu-
chých míst. Posádka fortu byla jaksi podkalkulována a měla se skládat asi z 35 vojáků. Autor 
si dovolil řešit i podrobné cenové kalkulace.
Délka opevnění těchto hlavních pozic v Pomořansku, horním Slezsku, Malopolsku a oblasti 
Vilniusu představovala neuvěřitelných 2 200 km, na kterých mělo být postaveno opevnění 
za 625 mil. zlotých. Tato částka byla navýšena o 10 % za nepředvídané náklady a zaokrouh-
lena na celkových 700 mil. zlotých, což znamenalo ekvivalent 1,96 miliard franků. To by 
odpovídalo 56 % finančních prostředků investované do tzv. Staré fronty Maginotovy linie. 
Plán počítal s výstavbou 451 fortů a minimálně 390 kulometných objektů, ve kterých by bylo 
umístěno 2 920 děl a 3 665 těžkých kulometů. Takto ambiciózní výzbroj nebyla ani na fran-
couzské Maginotově linii. Gigantická stavba měla být rozdělena do 5 let s každoroční dotací 
140– 150 mil. zlotých. Tento grandiózní projekt byl s pochopitelných důvodů odmítnut. Dne 
27. 3. 1931 se Josef Burhardt ozval znova, ale i tentokrát neuspěl. 
První rozsáhlejší opevňovací práce byly realizovány v souladu s plánem „Východ“ na východ-
ní hranici v úseku Baranowice. Očekávalo se, že hlavní údery nepřítele přijdou buď z Bělorus-
ka přes Baranowice a Bialystok na Varšavu, nebo z Ukrajiny přes Volyň. Opevnění v těchto 
prostorech se však kupodivu plánovala jako dočasné. Neměly být pro ně vytvořeny žádné 
speciální pevnostní jednotky, zbraně a vybavení, neboť by je bránila pouze polní armáda. 
Naopak prostor Polesí, který se mezi nimi vydouval, měl být určen k dlouhodobější obraně 
a fortifikačně zabezpečen. Bažinatý a lesní terén s nerozvinutou komunikační sítí tomu ostat-
ně nahrával. V jeho týlu se daly soustředit jednotky, které měly v případě úspěchu vpadnout 
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na sever nebo jih do boku útočníka. Úsek Lida pak měl poskytovat obranu v případě ústupu 
z Wilna (Vilniusu). 
V roce 1929 Polsko začalo s výstavbou hydrotechnických zařízení v úseku Baranowice, kde 
se obrana opírala o několik řek. Posléze začala výstavba zařízení k ničení komunikací a v roce 
1931 proběhla další inventarizace německých a rakousko-uherských obranných zařízení 
z první světové války, které byly v poměrně velkém rozsahu přestavovány. Poláci zde také 
postavili několik desítek nových objektů. Práce z počátku provádělo Ředitelství prací Bara-
nowice (Kierownictwo Robot „Baranowice“) a posléze Fortifikační komice č. 2 (Komisija 
fortyfikacijna Nr. 2), přejmenovaná na Nr. 4. Objekty využívající především čelní střílny nesly 
převážně kulometnou výzbroj. Svým pojetím se ještě nepřibližovaly koncepci francouzské 
Maginotovy linie, neboť se jednalo o adaptaci systému z 1. světové války.
V letech 1931–1932 však byly v Osowci realizovány úpravy a výstavba několika nových 
pevnůstek, které již odpovídaly francouzskému pojetí bočních paleb. V roce 1931 Francii 
navštívili další polští ženijní důstojníci a získané poznatky byly zapracovány do služebního 
předpisu Fort 2/1932. Bylo rozhodnuto o stavbě malých objektů odolných palbě děl do ráže 
155 mm. Koncepčně se jednalo o rozptýlené opevnění inspirované dozajista Francií, ale 
z ekonomických důvodů velmi zjednodušené. V Polsku byl v této době vyzkoušen pevnostní 
beton, přičemž pokusy si vyžádaly náklad 3 797,38 zlotých. Na polygonu v Rembertowe 
došlo k ostřelování objektu se zkušebním pancéřovým zvonem pro kulomet, přičemž výsled-
ky odolnosti potvrdily všeobecně známý fakt, že 1 mm ráže granátu odpovídá 1 cm pancíře 
zvonu. V Rembertowe také proběhly zkoušky lehké přenosné pancéřové věžičky pro těžký 
kulomet. Do roku 1931 v Polsku neexistovala žádná slévárna schopná odlévat zvony. Až teh-
dy byl zahájen vývoj a následná produkce v továrně v Ostrowci Swietokryzskim. Přitom 
bylo zaznamenáno, že francouzské pancéřové zvony stojí 100 000 – 750 000 zlotých, na což 
ovšem Polsko nemělo finanční prostředky. Proto bylo přijato kompromisní řešení a byl 
vyvinut více zapuštěný zvon o menší tloušťce stěn s cenou v rozmezí 17 000 – 25 000 zlo-
tých, neboť postačovala jeho odolnost pouze proti dělům do ráže 155mm. V roce 1932 
se uskutečnily pokusy s ostřelováním odlévaných pancéřových desek z děl ráže 75 mm. 
Na zkoušky pancířů pak bylo v letech 1932-1935 vynaloženo 9 101, 22 zlotých. Jako hlavní 
výzbroj objektů byly určeny těžké kulomety vz. 30, pro které musely být v letech 1931– 1932 
vyvinuty pro boj v opevnění nezbytné kulometné lafety. Výsledek byl shrnut do předpisu 
Fort 11/1933 a pozdější typy do předpisu Fort 14/1935. Dělostřelecké sruby, tzv. traditory, 
měly být vyzbrojeny standardním polním dělem ráže 75 mm vz. 1897 na speciální otočné 
lafetě, kterou popisoval předpis Fort 28/1933. Pokusy s lafetací dělostřelectva zřejmě stály 
3 547, 85 zlotých. V roce 1931 byl v opevnění zkoušen v budoucnu nezavedený plamenomet 
na ochranu stropu, přičemž pokusy představovaly poměrně velkou částku 15 699,20 zlo-
tých. V letech 1931– 1932 byly za pomocí Elektrotechnického oddílu provedeny pokusy 
s elektrickými zátarasy, napájenými z přenosné elektrocentrály o výkonu 15 kW. V pevnosti 
Modlin došlo i k vyzkoušení protitankových překážek. V roce 1934 byly vykonány pokusy 
se skládacími objekty z betonu a dřeva. Jak výstavba opevnění nabývala na síle, v roce 1935 
byl vypracován i předpis Fort 50/1935 pro maskování a zastírání. 
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Velká hospodářská krize na počátku 30. let 20. století vyvolala v Evropě živnou půdu pro 
pravicový extremismus v podobě německého nacismu. Německo nenávidící vnucený ver-
sailleský mír začalo od roku 1932 tajně zbrojit, což se jen umocnilo po nástupu Hitlera k moci 
v roce 1933. Z tohoto důvodu začaly v témže roce ve Slezsku terénní přípravy pro stavbu 
opevnění, které organizoval velitel 23. pěší divize gen. Jozef Zajac. V letech 1933– 1935 byla 
ve Slezsku realizována první etapa opevnění, které posléze získalo název Obszar Warowny 
„Śląsk“ (Slezský opevněný prostor), chránící slezskou průmyslovou oblast dnešních Katowic. 
Práci z počátku provádělo Ředitelství prací č. 23 (Kierownictwo robot Nr. 23).
Jak bylo naznačeno, jednalo se o rozprostřené opevnění inspirované Francií, ale z počátku 
značně slabé. Jakousi analogií k francouzské nebo československé tvrzi byl v Polsku sys-
tém opěrných bodů, které chránily nejdůležitější předpokládané směry útoku. Opěrný bod 
se v tomto období skládal z několika jednoduchých typových železobetonových objektů pro 
třístřílnový pancéřový zvon s čelní palbou těžkého kulometu a maximálně dvou dělostře-
leckých objektů pro polní kanón ráže 75 mm. Tyto objekty nebyly propojeny podzemními 
komunikacemi, ale pouze zákopovým a překážkovým systémem. Kulometné objekty měly 
minimální vnitřní prostory určené pro obsluhu zvonu a kulometné munice. Do jejich před-
síněk se mohlo při postřelování uchýlit družstvo vojáků určených pro obranu zákopové-
ho systému v bezprostředním okolí. Dělostřelecké sruby (traditory) se vyznačovaly dvěma 
střílnami tak, že dělo nebo dvojdělová dělostřelecká baterie mohla působit do boku nebo 
předpolí linie. Technické zabezpečení, s výjimkou dělostřeleckých srubů vybavených agre-
gáty, spočívalo na ručních ventilátorech, protiplynových dveřích a karbidových lampách, 
případně kamnech. 
V roce 1933 byly zadány a v roce 1934 realizovány opěrné body Szyb Artura a Dabrowka 
Wielka nazývaná též podlé kóty Wzgorze 305. V roce 1935 byl postaven opěrný bod Bob-
rowniky (Wzgorze 310) a další následovaly později. V letech 1934– 1935 bylo tajně postaveno 
5 betonových strážnic pro zabezpečení tranzitního skladu ve Westerplatte. Dále byly vybu-
dovány pobřežní dělostřelecké baterie na poloostrově Hel a pravděpodobně i ve Gdyni. Další 
modernizační práce provázené stavbou opevnění probíhaly i v Modlinu. 
Projekty obdobně koncipovaného opevnění jako Obszar warowny „Ślask“ vypracoval v listo-
padu 1934 i velitel 7. pěší divize, která měla bránit oblast města Czestochowa. Mohla vznik-
nout linie srovnatelná s Obszarem warownym „Ślask“, která by obtáčela město ze severu, 
západu a jihu. Projekčně se pouze odlišoval dělostřelecký srub pro jeden 75 mm kanón, který 
měl tři střílny do 180°, předsunutý pozorovací zvon a třístřílnovou čelní kopuli pro kulomet, 
přístupné ze spodního patra. Pro obranu týlu opěrných bodů se počítalo s menším kulomet-
ným objektem tzv. blokhausem. Jednotlivé opěrné body měly palebně propojovat samostatné 
objekty v mezipolí. Počty plánovaných opěrných bodů, jednotlivé objekty a jejich cenové 
kalkulace přináší následující tabulka:
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opěrný bod objekty cena (zl)
A 4 s kopulí 172 000

1 dělostřelecký srub 60 000

1 blokhaus 15 000

B (Ligota, Biala Dolna) 3 s kopulí 129 000

1 dělostřelecký srub 60 000

2 blokhausy 30 000

C 4 s kopulí 172 000

1 dělostřelecký srub 60 000

1 blokhaus 15 000

D 2 s kopulí 86 000
1 objekt s lehkým kulometem 
ve zvonu 20 000

1 pozorovatelna 20 000

F 2 s kopulí 86 000

dělostřelecký srub 60 000

Mezilehlé úsek Przysieka 2 s kopulí 86 000

2 blokhausy 30 000

dělostřelecký srub 60 000

objekt pro těžký kulomet 30 000

Mezilehlé úsek Gorzelnia objekt pro těžký kulomet 15 000

blokhaus 15 000

objekt s kopulí 43 000

mezipolí – železniční trať objekt pro těžký kulomet 20 000

Celkem se jednalo o 22 typových objektů s kopulí za 946 000 zlotých, 6 železobetono-
vých (mezilehlých) objektů pro těžký kulomet za 110 000 zlotých, 6 dělostřeleckých srubů 
za 360 000 zlotých, 7 blokhausů za 105 000 zlotých a 2 pozorovatelny na lehký kulomet 
za 40 000 zlotých. Celková suma 1 566 000 zlotých byla zaokrouhlena na 1 700 000 zlo-
tých. Výstavba však nebyla realizována. Plán však počítal s maskováním objektů a výstavbou 
klamných objektů. Dodejme, že strategický význam byl doceněn až v roce 1939, kdy se stihlo 
postavit 11 objektů polního opevnění. Další měly být realizovány na pozici Lubliniec, která 
by propojila opevnění u města Czestochowa s Slezským opevněným prostorem. To již bylo 
pozdě a Polsko na to v září 1939 těžce doplatilo.
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I když byla dána základní koncepce a výstavba opevnění v Polsku probíhala, byl v období 
od 7. 4. do 2. 5. 1934 vyslán do Francie další ženijní důstojník pplk. Antoni Lakas. Tehdy 
Polsko začalo plánovat výstavbu opevnění na východní hranici proti SSSR v úseku Polesí 
v bažinatém terénu protkaném říčními toky. Zpráva výslovně uváděla, že pplk. Lakas srov-
nával francouzské opevnění s úsekem Sarny-Berezne-Antonowka-Hancewice-Kruhowicze, 
a proto chtěl viděl opevnění okolo vody. Instruktáž ho zavedla do okolí Štrasburku a dne 
16.  4. 1934 mu byl předveden lesní prostor v pevnostním sektoru Haguenau. O dva dny poz-
ději si mohl prohlédnout úsek od tvrze Lembach po Windstein. Svým způsobem se jednalo 
o lesní úseky, které měly v rámci Maginotovy linie poměrně malou odolnost. 
Vzhledem k faktu, že požádal i o ukázku horského opevnění, mohl navštívit tzv. Alpskou 
frontu. Zde si v období od 24. do 26. 4. 1934 prohlédl předsunuté opevnění v průsmyku 
Larch a v následujících třech dnech tvrze Roquebrune, Cap Martin, Sainte Agnes a předsu-
nuté opevnění Castes Ruines v opevněném sektoru Sospel u města Menton na francouzské 
Riviéře. Jeho cesta mohla souviset s reorganizací armády provedenou k 7. 11. 1934, když 
1.  prosince 1934 vzniklo Dowodstwo saperow. To je období, kdy byl zřejmě zavržen i výše 
uvedený plán opevnění v obvodu působnosti 7. pěší divize u Czenstochowej. 
Dále byly v polském archivu v ročníku 1935 nalezeny výkresy navržených objektů opevnění, 
které s výjimkou typicky polských bloukhausů připomínají francouzské opevnění na rýnské 
frontě. Jednalo se pravděpodobně o jednu ze tří studií typových objektů, které by mohly být 
stavěny za války nebo za mobilizace méně vyškolenými ženijními důstojníky. Typové objekty 
se pak měly stavět v rámci opěrných bodů. 

výzbroj munice posádka postele kubatura odolnost patra
blokhaus B I 3xLK 60 000 9 6 180 m3 105 1
blokhaus B II 3xLK 60 000 9 6 160 m3 105 1
blokhaus B III 3xLK 60 000 9 6 160 m3 105 1
blokhaus B IV 4xLK 80 000 1+14 10 350 m3 75 1
srub (S.B.I) 5xTK, 

PTK, 
kopule

100 000 1+15 11 1

srub (S.B. II) 2xkopule 550 m3 155 1
traditor 1x75 mm, 

zvon LK
1+10 8 420 m3 155 1

traditor 2x75 mm,
zvon LK

510 m3 155 1

traditor 2x75 mm 1+14 10 520 m3 155 1
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Jednalo se o 4 varianty blokhausů, dva pěchotní sruby a tři dělostřelecké sruby pro polní 
kanóny. Pěchotní a dělostřelecké sruby měly ještě několik podvariant. Jednopatrové blokhau-
sy měly jen nejnutnější vnitřní vybavení (postele, kamna petrolejové lampy). Pěchotní 
a dělostřelecké sruby i záchody, filtrovnu a studnu. Měly rovněž obsahovat pancíře střílen 
a pancéřové zvony. Jejich odolnost jim umožňovala vydržel palbu 155 mm děl. Proto se na-
skytá otázka, zda vůbec byla myšlenka na stavbu těchto typizovaných, ale přesto technicky 
náročných staveb, realizovatelná za války nebo za mobilizace.
Období pomyslné druhé stavební etapy realizované ve Slezském opevněném prostoru, ale 
i v Polesí a Baranowicích, prováděných v letech 1936– 1939 se od předchozích značně odli-
šovala. Objekty se již více přibližují francouzskému opevnění. Kromě protitankových pře-
kážek vlastní konstrukce, byla z Francie převzata i protitanková překážka z kolejnic. Přede-
vším vzrostla kubatura objektů. Obdobně jako ve Franci působí do bočního směru dvě střílny. 
Dělostřelecké sruby již disponovaly jednou střílnou, zpravidla s boční palbou. Pro opevnění 
byl vyvinut větší pozorovací zvon vz. 36. Do výzbroje armády byl v roce 1936 přijat 37 mm pro-
titankový kanón, který byl umisťován na své kolové lafetě i v pevnostních objektech. V rámci 
Slezského opevněného prostoru probíhala stavba dalších opěrných bodů, až vnikla linie dlou-
há 32 km. Jednotlivé opěrné body byly zahuštěny samostatnými objekty a v týlu u Chorzowa 
začala vyrůstat druhá obranná linie. Polskou specialitou jsou bezesporu klamné bojové objekty. 
V týlu opěrných bodů byly postaveny obranné kasárny, které zpravidla obsahovaly v nárožích 
umístěné kulometné objekty. Poblíž byla zřizována i odolná muniční skladiště a další infra-
struktura. Palby z objektů zahušťovaly postavení minometů a lehkého polního dělostřelectva 
zakopaného v terénu. Do roku 1939 se Obszar warowny „Ślask“ skládal ze tří podúseků. Na jaře 
byl však původní Slezský opevněný prostor přejmenován na úsek Chorzow a zároveň začala 
výstavba křídel. Na jihu tak vznikl 18 km úsek Mikolow a na severu rozestavěný 14 km úsek 
Tapkowice známý podle jediného postaveného opěrného bodu jako Niezdara (Wzgorze 307). 
Jednalo se o nejmodernější polské objekty, které byly vybaveny novými typy kulometných 
lafet a řídce pevnostním kanónem vz. 38 ráže 37 mm. Tyto objekty již čerpají ze zkušeností 
získaných na zabraných objektech československého opevnění. Okupované železárny v Třinci 
dokonce začaly pro polské opevnění produkovat pancéřové pozorovací zvony vz. 39. Celkem 
bylo ve Slezsku realizováno 180 pevnostních objektů, včetně klamných. Za údajných 14 miliónů 
zlotých se podařilo vybudovat velice solidní opevnění, které v září 1939 splnilo svou úlohu, 
neboť donutilo útočníka postupovat po křídlech. Vlivem proražení polní armádou vytvářených 
křídel, však musela být tato solidní pozice za tři dny bojů vyklizena. 
V rámci východní hranice pokračovala výstavba v úseku Baranowice a od roku 1936 byly 
budovány objekty opevnění i na Polesí. Zde se vyskytovaly nejtěžší postavené objekty a úsek je 
srovnatelný s francouzskou linií například ve Vogézách, Rýně a Sársku. Počítalo se i s výstav-
bou objektů s věžovým dělostřelectvem. Konec stavebních prací na opevněních na východní 
hranici Polska byl plánován na rok 1941. Práce byly  přerušeny v srpnu 1939 v souvislosti 
s ohrožením ze strany Německa. 
Zřejmě v každém roce byly vydávány předpisy pro projekci a stavbu polských objektů. Tak 
to alespoň potvrzuje polská odborná literatura. V archivu byl nalezen odkaz na instrukci 
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Fort 2/1937 a nalezeny fragmenty instrukce Fort 1/1938, vydané v únoru 1938. Odolnost 
objektů v ní byla zřejmě zvětšena. Typový objekt byl projektován takřka jako francouzská 
kasemata. Palby měly být v zásadě boční. 

více 
zásahů

1 zásah
(mm)

strop
(cm)

čelní jiné 
stěny

nosné 
vnitřní

vnitřní 
nenosné

základ mezi-
patro

75 105 80 100 80 60 30 50 50
105 155 100 125 100 80 40 50 50
155 220 140 175 125 100 50 80 60
220 310 190 210 140 100 50 100 80
310 420 260 285 150 100 50 120 90
420 350 350 175 100 50 125 100

Konstrukce vnitřního technického vybavení je srovnatelná s francouzským a československým 
opevněním. Podle této instrukce začaly vznikat objekty realizované armádou Wolyń u Tarno-
polu. Lze předpokládat, že po záboru československého opevnění byla v roce 1939 zpracována 
další instrukce, která zahrnovala i poznatky získané z československých opevnění. Například 
z prosince 1938 se zachoval dokument se zakreslenými čs. objekty MO-S 2 až 5 a linie lehkého 
opevnění v okolí Třince. Třinecké železárny odlévaly pro polskou armádu nové pozorovací 
kopule vz. 39 a je zaznamenán případ, že v polském opevnění byly využívány mřížové dveře 
z čs. opevnění a podle neověřených údajů i střílny. Polsko tehdy začalo stavět těžké opevnění 
srovnatelné s čs. objekty tzv. arabského typu i ve Wilenském koridoru, u Wizny, Nowogrodu, 
Augustowském kanálu, v oblasti Osowce v úseku Goniac, na Helu a v podhůří Tater u města 
Žiwiec (uzávěry Wengierská Gorka, Priborow a Korbielow).
Větší význam však měl přechod na budování tzv. polních objektů opevnění. Jako typový pro-
jekt byl zřejmě použit objekt zkušebního bunkru v Modlinu v roce 1929, ale celková koncepce 
byla bezpochyby převzata ze systému československého lehkého opevnění. Ačkoliv je zřejmé, 
že podle typů postavených objektů vznikla instrukce již dříve, byla ve své konečné podobě 
datována k 23. 8. 1939. Budování objektů mohlo být z úsporných důvodů prováděno i z pros-
tého betonu. Úkryty a objekty pro dělostřeleckou výzbroj se měly stavět v odolnosti B, to jest 
odolné proti dělům ráže 155 mm. Pozorovatelny a kulometné objekty pouze v odolnosti 
A do ráže 105 mm. Přitom se vycházelo z toho, že beton bude vyzrálý alespoň 4 týdny. 



67

Tabulka odolnosti (cm), horní řádky železobeton, dolní řádky prostý beton 

typ odolnost proti rážím strop čelní týlové nosné základy
A 1x105 mm   80 100 40 40 40
B 1x155 mm 100 120 55 40 50
A 1x105 mm 110 140 55 55 55
B 1x155 mm 140 170 75 55 75

I zde se počítalo většinou s bočními palbami. Čelní pouze pokud bude možné střílnu patřičně 
zamaskovat. V terénu byly doposud nalezeny pouze jedno a dvoustřílnové kulometné pev-
nůstky a pozorovatelny. Vyskytují se však i atypické objekty s pancéřovým zvonem. Srpnová 
typologie pak počítala s celkem 9 typy. Mezi ně náležely dvě pozorovatelny, objekt pro 37 mm 
protitankový polní kanón vz. 36, dělostřelecký srub pro 75 mm polní kanón a dva úkryty. 
Vybavení by tvořily v úkrytech a dělostřeleckých objektech ruční ventilátory o výko-
nu 2 m3/min (120 m3/h). Jeho standardní vybavení představovaly dřevěné dveře opatřené 
2 mm plechem, kamínka, petrolejové lampy nebo svíčky a dřevěné střelecké stolky pro polní 
výzbroj (těžké kulomety vz. 30, Maxim vz. 08 a lehké kulomety vz. 28). Ve stropě maskovací 
háky pro zavěšení kovové maskovací sítě. 
Do počátku války se v Polsku podařilo realizovat na 500 takovýchto objektů polního opev-
nění snad u všech armád. Jejich největší koncentrace se nacházela u Mlawy, na linii Osy 
na sever od Grudziadze a na předmostí Bydgoszcze. Vyskytovaly se rovněž na fortech v pev-
nosti Rožaň, v Pultusku, Helu a dalších místech. Jejich smysl spočíval v usnadnění obrany 
polních jednotek. Měly donutit nepřítele k rozvinutí a přivolání dělostřelectva, čehož se jim 
většinou podařilo dosáhnout. Ačkoliv na rozdíl od čs. lehkých objektů vz. 37 neobsahovaly 
žádné speciální vybavení, byly Poláky hodnoceny mnohem výše, neboť mají přeje jen o něco 
vyšší tloušťky stěn a střílny jsou kryty převisy (krakorci). 
V tehdejším Československu se otázka opevnění objevila mnohem později. Odborná literatu-
ra přináší informace o tom, že problematiku fortifikací nadnesl v červnu 1933 náčelník VKPR 
gen. Silvestr Bláha. V říjnu 1933 došlo k neformálnímu prodiskutování otázky budoucího 
opevňování hranic na ministerské úrovni u příležitosti návštěvy gen. Weyganda v ČSR. Teprve 
v červenci 1934 vydalo operační oddělení hlavního štábu výnos, který se zabýval přípravou 
projektů čs. opevnění. Byla vytvořena Opevňovací skupina (též skupina D) u IV. odboru MNO. 
Nižším stupněm byly opevňovací skupiny podléhající jednotlivým Zemským vojenským veli-
telstvím. Nejvyšší rada obrany státu uvolnila na svém zasedání 14. července 1934 pro potřeby 
budoucího opevnění 200 milionů korun. Teprve v srpnu 1934 odjela na stáž do Francie sku-
pina čs. důstojníků. Po jejich návratu byly vypracovány první návrhy tras opevnění na Ost-
ravsku a Králicku. Literatura pak uvádí, že z vlastní iniciativy zemského vojenského velitele 
na Slovensku gen. Šnejdárka byly v roce 1933 postaveny první 4 jednoduché objekty česko-
slovenského opevnění. Výstavba na konci roku 1934 spadá přesně do období, kdy působila 
Opevňovací skupina IV. odboru MNO, respektive opevňovací skupina Zemského vojenského 
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velitelství na Slovensku. Doposud však nebyly nalezeny potřebné dokumenty, které by daly 
jasnou odpověď. Ze stejného období totiž pochází návrh na výstavbu několika objektů v Čopu. 
Plány bunkrů se poněkud odlišují od objektů v Bratislavě a připomínají regulerní pěchotní 
sruby, projektované podle francouzských zásad. Všeobecně však byla údajně projekce prvních 
objektů odmítnuta v lednu 1935 jako nevyhovující. Náročnost úkolu donutila MNO podat 
žádost o poskytnutí francouzských odborníků, a proto v únoru 1935 dorazila do Prahy skupi-
na vedená pplk. Louisem Fortinem a Francouzi zde zůstali až do července 1938. 
V březnu 1935 došlo v Československu ke vzniku centralizovaných orgánů určených pro rea-
lizaci opevnění. Jednalo se o Radu pro opevňování a Ředitelství opevňovacích prací. To byla 
jasná analogie s francouzským systémem. Opevňovací skupiny byly zrušeny, respektive reor-
ganizovány na Ženijní skupinová velitelství. Na konci dubna 1935 se uskutečnila druhá potvr-
zená cesta čs. důstojníků do Francie, po které nabrala výstavba opevnění na obrátkách. V říj-
nu 1935 byl zadán první stavební úsek a v prosinci 1935 se v rámci ŽSV II Moravská Ostrava 
podařilo vybetonovat první pěchotní srub, který vycházel ze zásad francouzské Maginotovy 
linie. Snad je nutné jednou provždy vyvrátit vžité tvrzení, že první objekty tzv. francouzského 
typu v úseku Moravská Ostrava jsou kopií francouzských kasemat. Archivní materiál jasně 
dokládá, že se jednalo o českou iniciativu, kdy použití odstupňovaných tří střílen v hlavním 
směru bylo českou snahou o zvýšení palebné mohutnosti. Záhy si však představitelé ŘOPu 
uvědomili, že bunkry jsou velké, drahé a zranitelné. Proto přešli na francouzský systém dvou 
střílen, který modifikovali v tom smyslu, že v jedné ze střílen působil kanón spřažený z těžkým 
kulometem (zbraň L1) a ve druhé střílně dvojče těžkých kulometů. Francouzský styl těchto 
prvních objektů může připomínat snad jen podzemní chodba u rozděleného srubu MO-S 5 
„Na trati“ daný specifickými podmínkami, a rozsáhlejší diamantové příkopy dané tvarem 
objektů. Vzdáleně pak mohou připomínat kasematy na rýnské frontě, nebo méně dokonalé 
kasematy STG a CEFZ budované ve Francii v pozdějším období. Francouzským objektům je 
nejvíce podobný zkušební objekt CE v Brdech. Od roku 1936 pak především z politických 
důvodů začala výstavba objektů lehkého opevnění vz. 36 s čelními palbami. Tyto objekty 
však byly původně, stejně jako v Polsku, chápány a nazývány objekty polního opevnění. Kon-
cem roku 1936 byly vyprojektovány dokonalejší objekty s boční palbou – legendární objekty 
lehkého opevnění vz. 37 lidově nazývané „ropíky“. Ty pak, díky promyšlené koncepci a mož-
nosti rychlé výstavby, v podstatě převzaly kostru obrany v roce 1938 tam, kde těžké opevnění 
nemohlo být realizováno. Dodejme, že objekty lehkého opevnění vz. 36 se správně nazývaly 
objekty staršího typu a LO vz. 37 objekty mladšího typu. 
Závěrem lze potvrdit, že francouzská opevnění stála ve velké míře u zrodu jak českosloven-
ských, tak i polských opevnění. Československo díky lepší ekonomické situaci a centralizo-
vanějšímu systému řízení výstavby opevnění dokázalo svého učitele dokonce předčit. Polsko 
šlo z počátku spíše svou vlastní cestou, nicméně od roku 1936 se začalo francouzskému opev-
nění více přibližovat. Naopak, zatímco vývoj u obou učedníků směřoval ke stále dokonalej-
ším objektům, kvalita Francouzských objektů začala po zrušení centrální organizace CORF 
(k 1. 1. 1936) značně upadat. 
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Jak Československu tak i Polsku však chyběl čas potřebný k plnému dokončení fortifikační-
ho systému. Na rozdíl od Československa, které vývoj politické situace nedovolil vyzkoušet 
sílu svých fortifikací, byly v Polsku jeho pevnosti podrobeny válečné konfrontaci. Většina 
napadených objektů dokázala splnit svůj účel, donutila útočníky k rozvinutí a získala pro 
obránce určitý čas. Svou roli splnil i Slezský obranný prostor, neboť přinutil útočníka k jeho 
obchvatu. Příkladná je heroická obrana Helu, Westerplatte, Nowogrodu, Wizny a zejména 
Mlawy. Svůj účel nesplnila opevnění na východní hranici, neboť neodradila útočníka a navíc, 
přesunem sil na západ zůstala fakticky nebráněná, a proto nemohla odolat brutálnímu útoku 
SSSR 17. září 1939. 

Zkušební objekt 
z roku 1929 postavený 

v pevnosti Modlin 
(Martin Dubánek, 

dále MD)

Objekt pro čelní palby 
úseku Baranowice 
z roku 1931 (MD)
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Schéma zajištění 
východní hranice 
Polska. 
Šipky značí předpoklá-
daný směr útoku SSSR 
a protiútoků obránců 
(MD)
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Plánek opěrného bodu Wzgorze 305 „Dabrowka Wielka“ (CAW)
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Typový objekt s kopulí Obszaru Warownego „Śląsk“ – opěrný bod Szyb Artura (MD)

Dělostřelecký objekt „jih“ opěrného bodu Bobrowniky (MD)
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Těžký kulomet vz. 30 ve střílně pod betonem a ve zvonu. Horní otvor sloužil 
pro pozorování, dolní pro palbu (Jaroslaw Chorzepa)

Schéma obrany Westerplatte pomocí pěti strážnic, obranných kasáren a polního opevnění 
(MD)
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Typový objekt z roku 1936 v opěrném bodu Lagiewniky (MD)

Projekt typového pěchotního srubu z roku 1935 stavěného až v případě mobilizace nebo za války (CAW)
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Klamně bojový objekt dodatečně vložený do bodu odporu Szyb Artura (MD)

Objekt v opěrném bodu Wirek reprezentuje typ objektů stavěných v letech1937–1938 (MD)
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Objekt č. 12 úseku Mikolów Obszaru Warownego „Śląsk“ postavený v roce 1939 (MD)

Obranná kasárna bodu opěrného Szyb Artura (MD)
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Střílny z roku 1939. Vlevo kulometná, vpravo pro 37mm pevnostní kanón vz. 38 (MD)

Vpravo pozorovací zvon vz. 39 odlitý v okupovaném Třinci (MD)
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Palebný plán československého opevnění ukořistěný v okupovaném objektu MO-S 3 (CAW)
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Nejpočetnější polský objekt polního opevnění 
vz. 39 typ I, který je přímou obdobou čs. lehkého 
opevnění vz. 37 A (MD)

Projekt polního objektu pro 75mm polní kanón typ VIII (CAW)
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Projekt československého objektu Ia v Čopu z roku 1934 (VHA)

Pěchotní srub K-S 5 „U potoka“ – zástupce nejrozšířenějšího typu objektu v rámci československého 
těžkého opevnění tzv. II. třídy odolnosti (Radek Hrabčák)
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Dělostřelecký srub tvrze Cap Martin, který mohl spatřit při své exkurzi v roce 1934 
polský pplk. Antoni Lakas (MD)

Maginotova linie, samostatná jednostranná kasemata de Havange (MD)
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Sbírky kopií archiválií 
delimitovaných v rámci 
archivní rozluky do VHA Bratislava

Archivní fondy a sbírky z let 1918–1939, tzv. československé fondy

PhDr. Július BALÁŽ, CSc., 
prom. hist. Václav SLUKA

Jakmile bylo rozhodnuto o tom, které fondy a sbírky Vojenského historického archivu budou 
v rámci archivní a spisové rozluky mezi Českou republikou a Slovenskou republikou předány 
slovenské straně, bylo v badatelně archivu zahájeno kopírování vybraných dokumentů z výše 
uvedeného období. Vzhledem k nedostatečnému technickému vybavení a nedostatku času, 
dostaly přednost fondy vyšších velitelství, vojskových těles a vybraných výkonných orgánů 
služeb a z jejich obsahu především vojenské kroniky, válečné deníky a další písemnosti, 
poskytující co nejvíce informací. Mimořádná pozornost byla věnována tzv. sbírce 53, která 
byla Vojenskému historickému archivu předána, lépe řečeno vrácena z depozitářů Minister-
stva vnitra ve Spišském Podhradí.

Sbírka 53 – nesprávně označována též jako II. oddělení MNO Slovensko, měla při pře-
dání do VHA celkem 832 kartonů spisového materiálu z let 1920–1945, z toho 678 
kartonů z období let 1920–1938. Vzhledem k tehdejší organizační struktuře archivu 
byla rozdělena na dvě části – do roku 1938 a po roce 1938. První část tvořil rozsáhlý 
soubor písemností zpravodajských (2.) oddělení štábů vyšších velitelství dislokovaných 
na Slovensku. Po předání originálů na Slovensko zůstalo ve VHA 46 kartonů kopií velmi 
cenných dokumentů, informujících o vojenských, politických, národnostních a sociál-
ních poměrech na Slovensku, částečně i v sousedních státech, v době mezi světovými 
válkami. Jako orientační pomůcka slouží evidenční svazek – podrobný seznam a popis 
spisů podle signatur, předaný do VHA spolu se spisovým materiálem. K této sbírce patří 
ještě 2 kartony kopií spisů označených signaturou 55, ale podle doby vzniku a obsahu 
patřících do popisované sbírky 53.

Zemské vojenské velitelství Bratislava – fond obsahuje spisový materiál Zemského vojen-
ského velitelství pro Slovensko, postupně sídlícího v Košicích (leden–červen 1919), 
Žilině (červen–říjen 1919) a definitivně v Bratislavě (říjen 1919–březen 1939). Ve VHA 
se nachází 9 kartonů kopií a duplikátů (včetně rozkazů velitelství) z let 1919–1939, 
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především prezidiálních spisů, spisů štábu velitelství, vojenského odboru, zdravotního 
a justičního referátu. K dispozici je původní inventář fondu.

Zemské vojenské velitelství Košice – vzniklo na podzim 1925 místo předchozího Zemského 
vojenského velitelství pro Podkarpatskou Rus v Užhorodu; 1 kart. kopií, mj. kronika z let 
1925–1938 a přílohy k ní.

Velitelství V. sboru – sbory vznikly k 15. 10. 1935, velitelství byla v plném rozsahu působ-
nosti aktivována k 1. 1. 1937. Oblastí V. sboru, se sídlem velitelství v Trenčíně, byla seve-
rozápadní část Slovenska. K dispozici jsou 2 kartony kopií tajných a důvěrných spisů 
z let 1936–1939, kopie a duplikáty rozkazů velitelství sboru a velitelství „Kollár“(V. sbor 
v mobilizaci 1938), kronika z let 1936–1938, válečné deníky velitelství V. sborové oblasti 
a velitelství „Kollár“ z mobilizace r. 1938. Existuje původní inventární soupis fondu.

Velitelství VI. sboru – sídlilo v Košicích a jeho obvod působnosti tvořilo východní Slovensko 
s Podkarpatskou Rusí; v 1 kartonu jsou kopie vybraných spisů a duplikáty rozkazů velitel-
ství z let 1937–1938. K dispozici je původní inventární soupis fondu.

Velitelství VII. sboru – sídlilo postupně v Turč. Sv. Martině, Bratislavě a Banské Bystri-
ci a jeho oblast tvořila jihozápadní část Slovenska; ve 2 kartonech jsou kopie vybraných 
spisů z let 1936–1939, válečných deníků velitelství „Hurban“(VII. sbor v mobilizaci – 
2., 3. a 4. odd.  štábu a velitelství dělostřelectva) a duplikáty důvěrných a obyčejných rozka-
zů velitelství sboru z let 1937–1938. I k tomuto fondu existuje původní inventární soupis.

Velitelství 9. divize – od října 1919 se nacházelo v Trnavě, od listopadu 1928 v Bratislavě; 
v 1 kartonu jsou kopie vybraných spisů z let 1931–1939 a kroniky 1925–1934, dále dupli-
káty důvěrných a obyčejných rozkazů z let 1937–1938.

Velitelství 10. divize – vzniklo v červenci 1919 v Nových Zámcích, od září 1928 působilo 
v Banské Bystrici; kopie části kroniky z let 1930–1931 a několika vybraných spisů.

Velitelství 11. divize – vzniklo v květnu 1919, od října 1920 sídlilo v Košicích, od listopadu 
1938 ve Spišské Nové Vsi; kopie deníku z r.1919 a několika spisů z let 1919–1921.

Velitelství 15. divize – fungovalo od 15. 10. 1937 se sídlem v Trenčíně; kopie spisů z období 
let 1937–1939 včetně mobilizace 1938 a relací v rámci ankety „Čs.armáda v roce 1938“, 
duplikáty rozkazů velitelství „Jánošík“(15. divize v mobilizaci).

Velitelství 16. divize – zřízeno k 1. 1. 1938 se sídlem v Ružomberku; kopie zlomku spisů z r. 1938.
Velitelství 20. divize – deník velitelství „Bernolák“(20. divize v mobilizaci).
Velitelství 18. pěší brigády – vzniklo v říjnu 1919 v Žilině, od 15. 10. 1935 přejmenováno na veli-

telství 20. pěší brigády; kopie deníku z mobilizace v r. 1921 a kroniky z let 1919–1937.
Velitelství 21. pěší brigády – vzniklo v dubnu 1919, od října 1919 sídlilo v Prešově, od ledna 

1920 umístěno do Košic; po několik měsíců v r. 1920 označováno jako velitelství 22. pěší 
brigády; k dispozici je kopie kroniky z let 1919–1937 a několik vybraných spisů.

Velitelství 10. polní dělostřelecké brigády – od vzniku v červnu 1920 sídlilo v Nových Zám-
cích, od října 1920 v Banské Bystrici; kronika 1920–1937.

Velitelství 11. polní dělostřelecké brigády – vzniklo v červnu 1920 a trvale působilo v Koši-
cích; kronika 1919–1937.
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Pěší pluk 20 – postaven v říjnu 1920 s velitelstvím v Úporu, od července 1921 trvale v Micha-
lovcích; k dispozici jsou deníky z mobilizace v r. 1921. Máme původní inventární soupis 
fondu.

Pěší pluk 32 „Gardský“ – vznikl v říjnu 1920 unifikací 32. pěšího pluku italských legií 
a 34. pěšího pluku domácího, velitelství sídlilo až do listopadu 1938 v Košicích, po jejich 
okupaci v Popradu; kopie válečných deníků z roku 1919 a 1921 a kroniky z let 1923–1937. 
K dispozici je původní inventární soupis fondu.

Pěší pluk 39 „Výzvědný generála Grazianiho“ – vznikl v říjnu 1920 unifikací 39. pěšího plu-
ku italských legií a 72. pěšího pluku domácího, velitelství měl střídavě v Bratislavě a Pet-
ržalce; kopie deníků z mobilizace 1921 a jakési náhražky za ztracenou plukovní kroniku, 
zachycující léta 1918–1938 a 1945–1949. Použít se dá původní inventární soupis fondu.

Horský prapor 1 – samostatný útvar v době od 1. 1. 1921 do 15. 9. 1933, stejně jako další 
uváděné horské prapory, měl od května 1922 velitelství v Turč. Sv. Martině; kronika 
1918–1933. K dispozici je původní inventární soupis.

Horský prapor 2 – nejdéle, od října 1922 sídlilo jeho velitelství v Dolném Kubíně; kronika 
1918–1933. Existuje původní inventární soupis.

Horský prapor 3 – byl dislokován v Dolném Kubíně; kronika 1920–1932. V minulosti zpra-
cován inventární soupis.

Horský prapor 4 – v listopadu 1921 soustředěn do Lipt.Sv.Mikuláše; kronika 1920–1933. 
Má  původní inventární soupis.

Horský prapor 5 – velitelství se od září 1920 nacházelo v Ružomberku; kronika 1919–1933. 
Rovněž původní inventární soupis.

Horský prapor 6 – od vzniku v říjnu 1920 působil v Korytnici; kronika 1926–1933. Má pů-
vodní inventární soupis.

Horský prapor 9 – od roku 1921 prapor trvale sídlil v Podolinci; kronika 1920–1923. K dis-
pozici je původní inventární soupis.

Hraničářský prapor 10 – vznikl z Kornilovova praporu, velitelství sídlilo převážně v Tre-
bišově; kopie kroniky z let 1920–1939 a válečných deníků z r. 1938. Existuje původní 
inventární soupis.

Hraničářský prapor 11 – vznikl v září 1933 v Parkanu (dnešní Štúrovo), od září 1937 sídlil 
v Náně, od května 1938 v Hrušovanech u Brna; kopie kroniky z let 1933–1939 a válečné-
ho deníku z r. 1938. Má původní inventární soupis.

Dělostřelecký oddíl 261 – vznikl v červenci 1920, velitelství postupně sídlilo v Betliaru, Koši-
cích, Rožňavě a Prešově, kde byl v lednu 1938 zrušen; kronika 1919–1938. K dispozici je 
původní inventární soupis.

Dělostřelecký oddíl 262 – vznikl v červenci 1920, od r. 1923 byl trvale umístěn v Čemerném, 
kde byl v září 1933 zrušen; kronika z let 1919–1934. Existuje původní inventární soupis.

Letecký pluk 3 „Generála letce M. R. Štefánika“ – velitelství vzniklo v říjnu 1920 v Nitře, 
od ledna 1928 sídlilo v Piešťanech; k dispozici jsou kopie několika vybraných spisů.

Oddíl čs.válečného loďstva pro Dunaj v Bratislavě – působil od roku 1919, k 1. 1. 1922 
se stal součástí vodního praporu v Bratislavě; mobilizační deník z r. 1921.
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Posádkové velitelství Bratislava – kronika 1919–1948.
Posádkové velitelství Lučenec – deník z r. 1918–1919 a kronika z let 1919–1938.
Železniční traťové velitelství Košice – kronika 1919–1936.
Doplňovací okresní velitelství Banská Bystrica (přechodně sídlilo v Lučenci) – kronika 

1919–1938.
Doplňovací okresní velitelství Nitra – kronika 1919–1938.
Doplňovací okresní velitelství Trenčín – kronika 1918–1941.
Doplňovací okresní velitelství Tisovec (přechodně sídlilo v Brezně n. Hr. a v Rimavské 

Sobotě) – kronika 1919–1937.
Doplňovací okresní velitelství Lipt.Mikuláš – kronika 1939–1946.
Doplňovací okresní velitelství Košice – kronika 1936–1940.
Vojenský lázeňský ústav Číz – vojenské lázeňské léčbě sloužil od r. 1924 do listopadu 1938; 

dějiny VLÚ a přílohy k nim. Má původní inventární soupis.
Vojenský lázeňský ústav Piešťany – čs. armádou byl využíván v letech 1920–1939; dějiny 

VLÚ. Existuje původní inventární soupis.
Divizní zbrojnice 10 – vznikla v prosinci 1921 v Leopoldově, později součást zemské zbroj-

nice III; kronika 1921–1926; přiložena kopie kroniky divizních zbrojních dílen 10 
v Leopoldově z let 1923–1927. K dispozici je původní inventární soupis.

Zbrojně technický úřad u firmy J. Roth, akc. spol. v Bratislavě – vznikl v r. 1918, v lednu 
1936 převeden do závodu brněnské zbrojovky v Povážské Bystrici; kronika z let 1918–1939. 
Má původní inventární soupis.

Mnoho času při jednání českých a slovenských vojenských historiků a archivářů bylo věno-
váno fondům zařazeným do souboru obecně nazývaného „Boje na Slovensku 1919“. Došlo 
k dohodě o tom, že stěžejní fondy, Velitelství skupiny Schöbl, Vrchní velitelství čs. vojsk 
na Slovensku, Velitelství západní skupiny, Velitelství východní skupiny a Velitelství karpat-
ské skupiny zůstanou ve Vojenském historickém archivu v Praze, fondy jednotlivých veli-
telství úseků a bojových skupin, výcvikových skupin, vojenské policie a polního četnictva 
a některé další budou předány do Vojenského historického archivu v Trnavě (v současnosti 
v Bratislavě). Zároveň došlo k dohodě o zhotovení a reciproční výměně kopií všech písem-
ností obsažených v souboru. Důležité bylo, že nedlouho před rozlukou byl dokončen velmi 
podrobný dvoudílný inventář, nazvaný Boje na Slovensku. Soubor kopií, který jsme obdrželi 
ze Slovenska je uložen ve 42 kartonech.

Velitelstv í  ús eků
Byla zřizována nejen v průběhu bojů, ale i po jejich ukončení v strategicky důležitých místech 
na slovensko-maďarských hranicích, konkrétně od jara 1919 do počátku r. 1921. Po zrušení 
úseků a podúseků převzalo jejich úkoly četnictvo, finanční stráž a posádková velitelství.
Velitelství úseku Biskupice – 1919–1921, 1 kart. – operační, důvěrné a neevidované spisy 

– sledování politické (zvláště komunistické) agitace a vydávání a šíření komunistického 
tisku, stíhání vyzvědačů a pašeráků, originály maďarských letáků.
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Velitelství úseku Děvínská Nová Ves – 1920, 1 kart.– dochován zlomek registratury s podob-
ným obsahem jako u předchozího fondu.

Velitelství úseku Komárno – 1919–1920, 1 kart.  obsahuje mj. deník vedený česky i francouz-
sky, denní rozkazy a torzo důvěrných, obyčejných a operačních spisů, týkající se obra-
ny města a úseku Komárno a Iža, ordre de bataille komárenského úseku, informace 
o maďarské rudé armádě.

Velitelství úseku Lučenec – 1919, 2 kart. – operační spisy z května 1919, situační hlášení 
z bojišť, dislokační přehledy, jednání o výměně zajatců a o uzavření příměří a stanovení 
demarkační čáry v tomto úseku.

Velitelství úseku moravského – 1919–1920, 2 kart. – sídlilo v Malackách, zachovány důvěrné 
spisy a obyčejné spisy a rozkazy, soubor hlášení o politické situaci v jednotlivých obcích, 
dispozice pro stíhání politicky nespolehlivých živlů, organizace úseku aj..

Velitelství podúseku Šamorín – 1919, 1 kart. – mj. evidence hřbitovů rumunských zajatců.

Velitelstv í  b ojov ých skupin
Bojové skupiny byly organizovány podle momentálních potřeb a možností a sestavová-
ny z jednotek různé organizační příslušnosti. Veleli jim italští, po červnu 1919 francouzští 
důstojníci, ale i řada československých důstojníků. Skupiny byly nazývány jmény svých veli-
telů, méně často pak podle míst, kde operovaly.
Sdružený fond Velitelství bojových skupin byl vytvořen abecedním seřazením jejich původ-
ců (velitelů, míst působení), časový rozsah 1919–1920, rozsah 4 kart.– zachované písemnos-
ti pocházejí z období bojů i z doby po uzavření příměří, kdy skupiny udržovaly pořádek 
a zabezpečovaly zásobování. Mají prvořadý význam pro studium průběhu čs.- maďarského 
konfliktu, tvoření dobrovolnických jednotek a počátků budování čs.armády.

Velitelstv í  města  Bratis lav y
Velitelství města Bratislavy (zkrácený název) bylo předchůdcem posádkového velitelství Bra-
tislava. Vzniklo na počátku roku 1919 jako Velitelství úseku Bratislava, od listopadu 1919 
se nazývalo Velitelství úseku a města Bratislavy, od března 1920 Velitelství obrany města 
a předmostí Bratislavy a konečně od srpna 1920 posádkové velitelství Bratislava. Posláním 
velitelství bylo zajišťovat klid a pořádek ve městě i okolí. K dispozici je 10 kartonů kopií spisů 
z let 1919–1920. Zajímavé jsou spisy operační a zpravodajské, deník bratislavského úseku, 
důvěrné i obyčejné rozkazy aj. Po obsahové stránce organizace obrany úseků a podúseků 
na Slovensku, situace na frontě Dunaj-Morava, zprávy o čs.dobrovolnických jednotkách, 
o maďarském vojsku, o situaci na bratislavském předmostí, o vojenských, politických a hos-
podářských poměrech na Slovensku po skončení bojů atd.

Výc v ičné (v ýc v i kové)  skupiny
V červnu 1919 byly na Slovensku zřízeny dvě výcvičné skupiny, první pro potřeby velitelství 
západní skupiny se sídlem v Hlohovci, druhá pro potřeby velitelství východní skupiny se síd-
lem ve Velké Bytči. Jejich úkolem bylo rychle vycvičit a ukáznit formace projíždějící k polním 
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jednotkám a zároveň sloužit jako shromaždiště, resp. záloha lidských sil i materiálu pro veli-
telství své nadřízené skupiny. Zrušeny byly v srpnu 1919. Kopie jsou uloženy v 1 kartonu.
Výcvičná skupina č. 1 – kopie důvěrných a denních rozkazů a ucelená řada spisů z července-

září 1919.
Výcvičná skupina č. 2 – řada rozkazů, ordre de bataille, přehled činnosti skupiny, hlášení 

o stavu výcviku aj. ze stejného časového období.

Pře dnosta  vojenského z dravotnictv í  pro Slovensko
Navázal na činnost zdravotního oddělení armádního sboru z Itálie, které bylo po přícho-
du do vlasti přejmenováno na Ředitelství zdravotní správy armádního sboru. Přednosta 
vojenského zdravotnictví byl nově zřízeným a samostatným orgánem, působícím od dub-
na do června 1919 nejprve v Košicích a potom v Bratislavě. Jeho úkolem bylo organizová-
ní a řízení zdravotnických orgánů, zdravotního personálu ad. na území celého Slovenska. 
V 1 kartonu v časovém rozsahu březen–červen 1919 jsou kopie dokumentů o stavu nemoc-
nic, o jejich personálu (seznamy lékařů), stavu nemocnosti a obecně o stavu vojenského zdra-
votnictví na Slovensku v té době.

Dělostřele cké útvar y
V 1 kartonu z roku 1919 se nachází soubor kopií dokumentů o organizaci, dislokaci, mate-
riálním vybavení atd. různých dělostřeleckých útvarů, působících v době bojů a těsně 
po jejich skončení na území Slovenska.

Polní  četnictvo
V červnu 1919 byla na Slovensku a Podkarpatské Rusi zřízena instituce polního četnictva 
za účelem ochrany osob a majetku, udržování pořádku, střežení státních a veřejných budov, 
závodů a sledování politicky nespolehlivých osob v pohraničních oblastech a neutrálním pás-
mu podél slovensko-maďarských hranic. Velitelství polního četnictva působila při vyšších 
vojenských velitelstvích, četnické stanice byly umístěny do obcí, na nádražích se pohybovaly 
vlakové kontroly, na jiných místech zase četnické hlídky. Po přechodu čs. armády na mírový 
stav bylo polní četnictvo na Slovensku a Podkarpatské Rusi výnosem MNO z 5. 8. 1920 zruše-
no v prodloužené lhůtě k 30. 9. 1920. Zatímco písemnosti orgánů polního četnictva na Pod-
karpatské Rusi zůstaly ve Vojenském historickém archivu v originále, dokumenty polního 
četnictva ze Slovenska jsou k dispozici v 15 kartonech kopií v časovém rozsahu červen 1919 
– září 1920. Převažujícími typy dokumentů jsou důvěrné a obyčejné spisy, rozkazy a knihy 
hlášení, pokud jde o obsah, směrnice pro výkon služby, hlášení o výkonu služby, změny v dis-
lokaci a podřízenosti stanic, úprava režimu služby v neutrálním pásmu, zrušení neutrálního 
pásma a stažení čs. četnických oddílů, sledování politicky nespolehlivých osob aj.

Vojensk á p olicie
Nařízení MNO z 19. 4. 1919 se zabývá organizováním a úkoly vojenské policie na Sloven-
sku a Podkarpatské Rusi, ale orgány vojenské policie zřejmě existovaly již před tímto datem. 
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Vojenská policie byla organizována v mimořádných válečných a poválečných podmínkách, 
s tím, že bude institucí pouze přechodnou. Jejím úkolem bylo spolupracovat při udržová-
ní veřejné bezpečnosti a pořádku s jinými kompetentními institucemi a v případě potřeby 
poskytovat asistence při veřejných shromážděních, stávkách a nepokojích. Dále dohlížela 
na pohyb a chování vojenských osob na veřejnosti. Její oddíly byly v druhé polovině roku 
1921 a na počátku roku 1922 postupně rušeny. Ve VHA jsou uloženy originály písemností 
vojenské policie z Podkarpatské Rusi. Pokud jde o Slovensko, jsou zachovány pouze zlomky 
písemné pozůstalosti oddílů z Košic a Trnavy z roku 1919. Jejich kopie jsou uloženy v 1 kar-
tonu. Kromě běžné agendy jsou zajímavé knihy denních událostí, knihy služeb, knihy hlášení, 
protokoly výslechů, seznamy zatykačů a seznamy stíhaných a zadržených osob.

Plu k Slovenskej  s lob o dy
Největší slovenský dobrovolnický útvar vznikl koncem roku 1918 v Ružomberku z původní 
gardy slovenskej slobody, v lednu 1919 se štáb pluku přemístil do Prešova. Hlavním úkolem 
pluku bylo střežení haličsko-slovenské hranice od Orlové na východ až k Užhorodu. V břez-
nu 1919 byl vydán rozkaz k jeho rozpuštění. Kopie v časovém rozsahu listopad 1918–červe-
nec 1919 jsou uloženy v 1 kartonu a převládají rozkazy velitelství a jednotlivých praporů.

Sbírky kopií z archivních fondů z let 1939–1945 
delimitovaných v rámci archivní rozluky na Slovensko 

Další sbírky kopií z delimitovaných fondů v rámci archivní rozluky se Slovenskem se vážou 
k období let 1939–1945. Jedná se o fondy z provenience armády Slovenské republiky z let 
1939 až 1945. Tyto materiály byly uloženy ve Vojenském historickém archivu od roku 1954. 
Pouze materiály zpravodajského oddělení MNO-Bratislava (sbírky 55 a z části 53) byly 
uloženy v archivu Ministerstva vnitra a do Vojenského historického archivu se předávaly 
postupně až do roku 1992.
Ke kopírování vybraných částí dokumentace slovenské armády se přistoupilo v listopadu 
1992. V té době již bylo jasné, že dojde k její delimitaci na Slovensko. Nakonec k tomu došlo 
v létě roku 1993. Po ukončení kopírování zůstalo ve VHA velké množství kopií i s některými 
multiplikáty. V roce 1994 z nich vznikl rozsáhlejší soubor sbírek kopií dokumentů ke slo-
venské armádě v letech 1939–1945. Soubor byl rozdělen na dva díly. Do prvního dílu, který 
je inventarizován, byl zařazen všechen materiál slovenské armády kromě materiálu zpravo-
dajského oddělení MNO (sbírky 55 a 53). Tento materiál tvoří druhý díl, který je opatřen 
prozatímním soupisem.
Struktura prvního dílu vychází z organizační hierarchie slovenské armády. Každá organic-
ká součást armády byla inventarizována samostatně. U jednotlivých částí jsou v inventáři 
na prvním místě válečné deníky (zachovaly se jen u některých složek armády), pak násle-
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dují rozkazy a vlastní spisový materiál. U spisů MNO jsou, vzhledem ke specifičnosti složky, 
nejdříve inventarizovány spisy a až pak domácí rozkazy ministerstva. Nejpodrobněji jsou 
inventarizovány spisy MNO (až na úroveň katalogu). Další části sbírky jsou inventarizovány 
více či méně podrobně, a to v závislosti na důležitosti a rozsahu materiálu. Obsahem inven-
tární jednotky tak může být jednotlivý dokument, anebo až celý ročník spisů (u vojenských 
jednotek na úrovni pluku).
První díl dává celkem ucelený obraz o slovenské armádě v letech 1939–1944. K vývoji 
po vypuknutí povstání se dochovalo málo kopií dokumentů, ale k tomuto období jsou doku-
menty i mezi delimitovaným materiálem na Slovensko dochovány jenom torzovitě. 
U fondu Ministerstva národní obrany, zřízeného vládním nařízením č. 4 ze dne 15. 3. 1939, 
se pořizovaly kopie ze spisů a z rozkazů. Spisy jsou ve sbírce uspořádány podle jednotli-
vých ročníků, a to zvlášť u spisů tajných i důvěrných. U tajných spisů se pořizovaly kopie 
archiválií hlavně k organizaci, organizačním změnám, dislokačním přehledům, válečným 
počtům, početním stavům, přehledům systemizovaných a skutečných počtů, ke kmenovým 
počtům jednotek, k vytváření nových jednotek, k dodávkám zbraní, směrnicím, pokynům 
pro boj se Sověty, rozkazům (hlavně operačním), k situačním hlášením, přehledům činnosti.
U důvěrných spisů se jednalo o kopie např. k národnostní problematice (postavení Čechů, 
Němců, Židů, Cikánů atd.), k vojenskému průmyslu, k Německé vojenské misi na Slovensku, 
k problematice zajatců atd.. Spisy jsou uloženy v 8 kartonech. Je k nim přičleněn 1 karton 
spisů nezařazených z let 1939–1944. Dále 1 karton Důvěrných domácích rozkazů MNO 
(1939–1945) a 2 kartony Domácích rozkazů MNO 1939–1944).
Kopie u fondu MNO – Hlavní vojenské velitelství (HVV) jsou pořízeny ze spisů z roku 1939. 
Hlavní vojenské velitelství zastávalo v rámci MNO funkci hlavního štábu. Při reorganizaci v roce 
1940 bylo zrušeno. Sbírka kopií se týká spisů tajných a mobilizačních, důvěrných a obyčejných. 
U spisů tajných a mobilizačních se pořídily kopie pouze několika z nich. Kopie důvěrných a oby-
čejných spisů se zabývají všemi významnými událostmi, které se u slovenské armády v roce 1939 
odehrály. Věnují se hlavně odsunu vojáků a důstojníků české národnosti ze Slovenska, návratu 
důstojníků slovenské národnosti na Slovensko, obsazení části území Slovenska německou armá-
dou, hlášení o bojích na východním Slovensku, pobytu příslušníků organizace Síč na Slovensku, 
otázce Židů ve slovenské armádě, otázkám reorganizace armády, vztahům mezi armádou a HG, 
dovozu a vývozů zbraní, účasti ve válce proti Polsku, otázce polských zajatců, problému spisové 
rozluky, vojenské přísaze atd. Kopie spisů HVV mají rozsah 2,5 kartonu.
Krajinské vojenské velitelství (KVV) se začalo formovat po vyhlášení autonomie Slovenska 
(6. 10. 1938). Personálně i administrativně ho budovali slovenští důstojníci. Krajinské vojen-
ské velitelství právně zaniklo na základě vládního nařízení č. 4 z 15. 3. 1939. Postupně se pře-
transformovalo na Hlavní vojenské velitelství. Úřední agenda KVV však přetrvala až do červ-
na 1939. Rozsah pořízených kopií je 0,5 kartonu. Z výše uvedeného je jasné, že obsahově mají 
stejné zaměření jako v případě HVV.
Kopie z osobního fondu gen. F. Čatloše (1895–1972) mají rozsah 2 kartony. Obsahují 
osobní dokumenty, korespondenci, články, projevy a výpisky gen. Čatloše, dále různé úvahy 
a zamyšlení jako i dokumentaci jiných osob.
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Sbírka kopií z fondu Kabinet ministra národní obrany má také rozsah 2 kartony. Protože 
Kabinet plnil funkci sekretariátu, ve kterém se vyřizovala korespondence adresovaná přímo 
na ministra, tak i sbírka kopií zahrnuje v sobě hlavně korespondenci gen. Čatloše (funk-
ci zastával do 1. 9. 1944). Dále jsou zde různá situační hlášení a dokumenty k reorganizaci 
armády. Nachází se zde i několik zajímavých dokumentů ze září–října 1944.
Velitelství pozemního vojska (VPV) bylo zřízeno v říjnu 1940 místo zrušeného Hlav-
ního vojenského velitelství. Stálo mimo organizační rámec MNO. Sbírka kopií z tohoto 
fondu má rozsah 5 kartonů. Obsahuje rozkazy VPV z let 1940–1944, dále kopie mobilizač-
ních spisů, spisů tajných-zpravodajských, tajných, důvěrných- zpravodajských, důvěrných 
a nezařazených. Tyto kopie zachycují všechny oblasti fungování pozemních vojsk slovenské 
armády. Velice zajímavé jsou kopie situačních a zpravodajských hlášení vyšších velitelství 
z let 1941–1944.
Velitelství vzdušných zbraní (VVZ) vzniklo v říjnu 1940 po zrušení HVV, stejně jako VPV. 
Sbírka obsahuje 2 kartony kopií rozkazů VVZ a dále kopie několika zajímavých dokumentů 
např. válečného deníku VVZ z období 22. 6. 1941–31. 10. 1941.
Sbírka kopií z fondu Velitelství Bernolák (krycí název pro velitelství polní armády v době 
tažení proti Polsku) má rozsah 2 kartony. Jedná se hlavně o rozkazy a spisový materiál velitel-
ství zachycující tažení slovenské armády proti Polsku v září 1939.
Další sbírka kopií velitelství slovenské polní armády pochází z fondu Velitelství Ladislav. 
Toto velitelství vzniklo v červenci 1941 v souvislosti s účastí slovenské armády ne tažení proti 
Sovětskému svazu. Má rozsah 1 karton a kromě rozkazů a spisů velitelství armády jsou zde 
i kopie rozkazů a spisů podřízených velitelství.
Sbírka kopií z fondu Velitelství divizní oblasti -1 (VV-1) má rozsah 6 kartonů. V roce 1939 
byla slovenská armáda rozdělena na tři Vyšší velitelství (VV). Sídlem VV-1 byl Trenčín. 
Začátkem roku 1940 vznikly ze tří Vyšších velitelství tři Velitelství divizních oblastí (VDO). 
I po přechodu organizace slovenské armády na dvě divize v říjnu 1940 (zrušilo se VDO-2 
v Bánské Bystrici, kde bylo místo ní zřízeno VPV) zůstalo VDO-1 v Trenčíně. Sbírka obsahu-
je jak rozkazy VDO-1 z let 1939 1945, tak i spisy z let 1939–1945.
Kopie z fondu Vyšší velitelství-2 (VV-2) mají rozsah 2 kartony. V říjnu 1940 bylo toto veli-
telství zrušeno. Sbírka obsahuje rozkazy a spisy z let 1939–1940.
Sbírka Vyšší velitelství 3 (Velitelství divizní oblasti – 2) sídlilo v Prešově. Má rozsah 4 kar-
tony. Obsahuje hlavně kopie rozkazů z let 1939-1944 a spisů z let 1940–1944.
Dále následují sbírky kopií z fondů dvou slovenských divizí zasazených na území bývalého 
Sovětského svazu. První z divizí je Rychlá divize (RD). Sbírka kopií z tohoto fondu má roz-
sah 8 kartonů. Obsahuje zajímavé válečné deníky, rozkazy RD i podřízených složek (z let 
1941–1944) a spisy (z let 1941–1944). Druhou divizí je Zajišťovací divize (ZD). Sbírka kopií 
má rozsah 7 kartonů a obsahuje rozkazy velitelství a podřízených složek, válečné deníky 
a spisy (z let 1941–1945).
Z dalších sbírek zařazených do souboru se jedná o kopie rozkazů VDO-1 a VDO-2 v roz-
sahu 1 karton. Rozsah 1 karton mají i sbírky kopií Leteckého pluku (sbírka obsahuje rozka-
zy a spisy z let 1941–1944), pěších pluků (sbírka obsahuje rozkazy a spisy z let 1939–1944) 
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a dělostřeleckých pluků (sbírka obsahuje rozkazy a spisy z let 1939–1943). Sbírky kopií 
z fondů Domobrana a Posádkové Velitelství Bratislava jsou uloženy v 1 kartonu. V jejich 
případě se jedná pouze o kopie rozkazů z let 1944–1945. 

Na konci prvního dílu souboru sbírek kopií k slovenské armádě jsou sbírky různorodé doku-
mentace. Jedná se např. o sbírky Vojenské záležitosti slovenské vlády a parlamentu, SS a SD 
na Slovensku (sbírka má rozsah 1 kartonu) a Nezařazené spisy sbírky dokumentů.

Druhý díl souboru zahrnuje v sobě kopie dokumentů zpravodajského oddělení sloven-
ského MNO. Tato dokumentace byla uložená ve dvou sbírkách označovaných jako 53 a 55. 
Vedle kopií dokumentů ze zpravodajského oddělení MNO a zpravodajských oddělení štábů 
na různém stupni velení se v nich vyskytuje velice různorodá dokumentace, uměle a neod-
borně poskládána začátkem padesátých let v archivu ministerstva vnitra. V roce 1939 nava-
zuje dokumentace zčásti na písemnosti zpravodajských oddělení štábů vyšších velitelství 
čs. armády dislokovaných na Slovensku. Druhý díl souboru má rozsah 20 kartonů. Sbírky 
jsou uspořádány podle signatur původních soupisů z archivu ministerstva vnitra. Obsahují 
spisy z let 1939–1945. Jedná se o jedinečnou sbírku s velkou vypovídací hodnotou nejen 
o slovenské armádě, ale i o událostech na Slovensku. Obsahuje zajímavé informace i o dění 
v okolních státech (hlavně v Maďarsku), dále i informace z míst nasazení slovenské armády 
na frontách druhé světové války.
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Kronika(1) Československé vojenské mise 
v Kanadě (1941–1943)

PhDr. Július BALÁŽ, CSc.

Československé vojenské mise v období druhé světové války byly zvláštními orgány čs. vojen-
ské správy. Podléhaly čs. ministerstvu národní obrany v Londýně, které je spravovalo a řídilo. 
Byly zřizovány na územích, kde měly být formovány nebo již byly vytvořeny čs. vojenské 
jednotky. Pravomoc jednotlivých misí a šíře jejich působnosti byla určována individuálně, 
vzhledem k účelu, pro jakou byla ta která mise zřízena, a s ohledem na zemi, v níž byla 
ustavena. Základem činností misí byla péče o výstavbu čs. vojenských jednotek v zahraničí 
a jejich soustavné doplňování prováděním náboru a odesíláním branců ke kmenovým těle-
sům. Mise zajišťovaly spojení čs. MNO v Londýně s příslušnými vojenskými místy na území 
nebo státu, kde působily, a též všechny potřeby čs. vojenských jednotek, které v oblasti jejich 
působnosti byly zřízeny nebo zasazeny. Vedle těchto úkolů vojenského charakteru plnily mise 
i úkoly vojensko-politické, ale i zpravodajské.
Archivní fondy čs. vojenských misí jsou uloženy ve Vojenském historickém archivu v Praze. 
Byly sem předány pravděpodobně koncem 40. let 20. století. Již na začátku 50. let se staly 
předmětem zájmu pracovníků ministerstva vnitra a jejich podstatné části, spolu s dalšími 
fondy tzv. odboje na Západě, putovaly k operativnímu využívání do tzv. Studijního ústavu 
MV. Koncem 60. let byla velká část těchto fondů vrácena do VHA. Samozřejmě bez záruky 
na kompletnost a velká část z nich byla přitom vrácena ještě v podobě umělých operativ-
ních celků (viz. sbírky 19, 20, 22, 24, 37). V případě některých fondů došlo v archivu k jejich 
rekonstrukci na základě principu provenience. V 70. letech tak došlo např. k uspořádá-
ní a následně i k vypracování inventářů k dvěma nejvýznamnějším čs. vojenským misím, 
tj. čs.  vojenské mise pro Balkán, Blízký a Střední východ (z větší části rozmanipulováním 
sbírky 19) a čs. vojenská mise v SSSR (z větší části rozmanipulováním sbírky 22). Ostatní fon-
dy čs. vojenských misí byly v této době zhruba roztříděny a opatřeny rámcovým soupisem. 
K jejich definitivnímu uspořádání a zinventarizování došlo v roce 1992.
Různá manipulace s těmito fondy za necelých 50 let jejich existence (do počátku 90. let) 
nesporně poznamenala jejich strukturu. U dochované dokumentace lze vysledovat, 
že se jedná o větší či menší torza původních registratur. Po podrobnějším studiu zbylých 
„fondů“ bývalého Studijního ústavu MV (jedná se hlavně o sbírku 20, ale i sbírku 37) musí 
být každému jasné, že jejich rozmanipulováním by došlo k doplnění, formou dodatků, 
několika již zinventarizovaných fondů. Platilo by to hlavně v případě fondu MNO–Lon-
dýn, v menší míře i fondů některých čs. vojenských misí. I bez toho však platí, že fondy 
čs. vojenských misí obsahují závažný a nenahraditelný materiál ke studiu otázek čs. zahra-
ničního vojenského odboje.
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Kromě již zmíněných dvou nejvýznamnějších čs. vojenských misí (pro Balkán, Blízký 
a Střední východ a v SSSR) lze z ostatních misí vyzvednout čs. vojenskou misi v Kanadě.
Kromě toho, že se fond této mise dochoval v poměrné úplnosti, pomáhá studiu jeho činnosti 
i ta skutečnost, že se ve Vojenském historickém archivu nachází i osobní fond velitele mise 
plk. gšt. Čeňka Kudláčka.(2)

Od počátku formování čs. odbojových struktur v zahraničí bylo jasné, že jejich vojenská 
složka v nich bude hrát podstatnou roli. Možnosti náboru do vznikajících čs. vojenských 
jednotek však nebyly takové jako za 1. světové války. Chyběly zajatecké tábory s desetitisíci 
Čechy a Slováky. Pozornost vojenských, ale i politických řídících orgánů byla proto nasmě-
rována k těm státům, kde žily největší kolonie krajanů a kde tím pádem mohl probíhat nábor 
do čs. vojenských jednotek. Takovými státy byly Francie (do června 1940), Velká Británie 
a Severní Amerika. K těmto státům lze svým významem přičlenit i státy, přes které směrovali 
dále emigranti z území bývalého ČSR s cílem přidat se k čs. zahraničnímu odboji. Platí to 
hlavně o Polsku, odkud se část emigrantů dostala do Francie, a Jugoslávii, přes kterou se emi-
granti dostávali na Střední východ a někteří následně do Francie. Krize v získávání nových 
příslušníků do čs. vojenských jednotek nastala v létě 1940 po pádu Francie. Do Velké Británie 
ustoupila pouze třetina původního stavu čs. vojenských jednotek a získávání nových přísluš-
níků, kromě jednotlivců, na Evropském kontinentu již nebylo možné. Samozřejmě kromě 
Sovětského svazu. Ale tam došlo v tomto směru k obratu až v roce 1941. Proto se od léta 
1940 obracela stále více pozornost příslušných čs. vojenských orgánů na Severní Ameriku, 
a vzhledem k vazbám na Velkou Británii, hlavně na Kanadu.
V té době již v Severní Americe působil se speciálním posláním od čs. zahraničního ústředí 
plk. gšt. Oldřich Španiel.(3) V září 1939 obdržel pověření pro vojenského organizátora čs. hnu-
tí v USA a Kanadě s právy čs. vojenského atašé při čs. velvyslanectví ve Washingtonu. K jeho 
hlavním úkolům patřilo provést soupis čs. státních příslušníků a krajanů, shromažďování 
čs. vojáků a branců, organizace jejich odvodu, prezentace a odsun k čs. jednotkám do Fran-
cie. (4) Působení plk. gšt.  Španiela komplikovala v této době v Kanadě skutečnost, že Kanada 
patřila do oblasti působnosti čs. vyslanectví ve Velké Británii se svým vojenským atašé. Krátce 
po pověření plk. gšt.  Španiela informoval gen. Ingr o této skutečnosti čs. vojenského atašé 
ve Velké Británii plk. gšt. Kallu. Při této příležitosti mu nařídil se s plk. gšt. Španielem dohod-
nout na rozdělení kompetencí ve věci náboru v Kanadě. Jedním z opatření plk. gšt. Kalla 
po obdržení instrukcí bylo, že o pověření plk. gšt. Španiela informoval čs. generálního kon-
zula v Kanadě Dr. Pavláska.(5)

Již koncem října 1939 odcestoval plk. gšt. Španiel do Montrealu na návštěvu za čs. gen. konzu-
lem Pavláskem. Domluvili se na společném postupu ve věci náboru. V této záležitosti následně 
žádal čs. orgány v Londýně o nové pověření, které by bylo čistě pro Kanadu. Toto pověření měl 
plk. gšt. Kalla předat na britském ministerstvu války s určením i pro kanadské úřady. Plk. gšt. 
Španiel navrhoval i vylepšení spojení na plk. gšt. Kallu, protože bylo zdlouhavé a ani nefun-
govalo. Z této návštěvy zaslal plk. gšt. Španiel jednu ze svých zpráv i o poměrech v čs. kolonii 
v Kanadě. Ve zprávě odhaduje počet krajanů v Kanadě na cca 30 000 osob. Většinou sloven-
ského původu. Vzhledem k imigračním zákonům v Kanadě šlo většinou o dělníky a rolníky. 
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Inteligence, obchodníků a podnikatelů bylo nepatrné množství. Z politického hlediska rozčle-
nil krajany na Slováky československé orientace a na autonomisty a dále na Čechy komunis-
tické orientace a Čechy sdružující se kolem Národního sdružení. Za nejsilnější  a nejlépe orga-
nizovanou skupinu považoval komunistickou. Ta však od podzimu 1939, vzhledem k známým 
direktivám Kominterny, začala být k čs. odbojové akci zdrženlivá. Ve své zprávě vyvrátil také 
informace o větších počtech dobrovolníků do čs. armády. Zvláště po změně postoje komunistů 
počty odhadoval na nízké (vysoké procento z dobrovolníků považoval za osoby s dobrodruž-
nou povahou se zkušenostmi z války ve Španělsku).(6)

Přestože možnosti náboru v Kanadě do čs. jednotek považoval plk. gšt. Španiel za minimální, 
po ústupu čs. jednotek v létě 1940 do Anglie se na to nešlo ohlížet. Již 3. 8. 1940 byla přes 
plk. gšt. Kallu zaslána britským úřadům žádost o povolení vyslat do Kanady čs. vojenskou misi 
v sestavě velitel + 5 důstojníků + 1 pomocná síla. Britská odpověď si dala na čas. Až 1. 12. 1940 
britská strana potvrdila možnost vyslání vojenské mise, chtěli však znát další podrobnosti. 
Dne 3. 12. 1940 potvrdil gen. Ingr počty mise – velitelem byl určen plk. gšt. Čeněk Hutník 
(Kudláček), dále 5 důstojníků  a 1 písař.(7) Do konce prosince se samotná sestava mise ještě 
změnila. Kromě zabezpečování všech otázek souvisejících s náborem do čs. vojenských jed-
notek byl totiž jeden z členů mise pověřen jinými, na člena vojenské mise nezvyklými úkoly.  
Jednalo se o pověření v oblasti zpravodajské. Význam tohoto pověření dokládá právě ta sku-
tečnost, že řešením úkolů v této oblasti byl pověřen mjr. Josef Bartík. Až 31. 12. 1940 ho v této 
funkci v misi nahradil taktéž zkušený prvorepublikový zpravodajský důstojník  pplk. gšt. Karel 
Hron (Procházka).(8)

Vlastní vojenská mise v Kanadě byla zřízená výnosem MNO ze dne 9. 1. 1941.(9) Do Kanady 
odplula až v červnu 1941. Její činnost je podrobně popsána v Kronice. Ta se dochovala jak 
ve vlastním fondu mise, tak i v kopii v osobním fondu plk. gšt. Kudláčka (Hutníka). Jedná 
se o zajímavý dokument, zachovaný ve strojopisné podobě, který předkládáme v další čás-
ti ve zkrácené podobě a bez redakčních zásahů. V příloze zveřejněné reprodukce archiválií 
a fotografií pocházejí z pozůstalosti plk. gšt. Kudláčka (Hutníka).

(Jedná se o výtah z vystoupení na konferenci pořádané Historickým ústavem AV ČR 5. 12. 2006 k čs. vojenské zahra-
niční službě v letech 1939–1945.)
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Potvrzení o službě v čs. armádě pro plk. gšt. Č. Hutníka (Kudláčka)
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Potvrzení o vyslání čs. vojenské mise do Kanady
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Plk. gšt. Čeněk Kudláček
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Poznámky:
1) VÚA/VHA Praha, fond Československá vojenská mise v Kanadě, inv.č. 1, karton č. 1.
2) Plk. gšt. Čeněk Kudláček (1896–1967). Příslušník čs. legií v Rusku a ve Francii. Od června 

1934 do listopadu 1935 byl členem československé vojenské mise v Bolívii. Po návratu 
vedoucí referátu branné výchovy na 3. oddělení Hlavního štábu. V březnu 1937 před-
nosta oddělení branné výchovy Hlavního štábu. Za branné pohotovosti státu v roce 1938 
zastával funkci náčelníka štábu I. sboru. V březnu 1939 se stal náčelníkem štábu hlavního 
velitelství vojenské odbojové organizace Obrana národa. V listopadu 1939 odešel do exilu. 
Ve Francii zastával od prosince 1939 do února 1940 funkci zástupce náčelníka čs. vojenské 
správy, následně do července 1940 byl přednostou I. odboru čs. vojenské správy. Později 
byl určen za šéfa Československé vojenské mise v Kanadě. V únoru 1943 byl jmenován 
do funkce Vojenského a leteckého atašé v Brazílii. Po válce byl povýšen až do hodnosti div. 
generála. Od října 1945 byl jmenován do funkce velitele hlavního týlu MNO, od listopadu 
1946 se stal hlavním inspektorem branné výchovy. V červnu 1948 penzionován, v červen-
ci 1948 unikl do exilu.

3) Plk. gšt. Oldřich Španiel (1894–1963). Příslušník čs. legií v Rusku a ve Francii. Od září 
1933 působil jako profesor na Válečné škole. V září 1935 jmenován náčelníkem štábu 
ZVV v Košicích. Od října 1937 velel Horskému pěšímu pluku 4 a tuto funkci vykonával 
i za branné pohotovosti státu v roce 1938. V létě 1939 odešel do exilu. V říjnu 1939 se stal 
zmocněncem čs. Národního výboru v USA a Kanadě. V létě 1940 byl jmenován vojenským 
přidělencem čs. exilové vlády v USA a Mexiku. Od září 1944 byl přednostou Vojenské 
kanceláře prezidenta republiky (VKPR). V dubnu 1945 se stal velitelem 1. čs. pěší brigády. 
Po válce byl opět přednostou VKPR. V únoru 1946 se stal velitelem I. sboru, od prosince 
1947 zástupcem velitele Vojenské oblasti 1. V březnu 1948 se stal velitelem VHÚ, v červen-
ci 1949 byl penzionován.

4) VÚA/VHA Praha, sbírka 37, sign. 37-220.
5) Tamtéž.
6) Tamtéž.
7) VÚA/VHA Praha, sbírka 20, sign. 20-19/8.
8) Tamtéž. Pplk. gšt.  Bohuslav Hron (Procházka) byl od roku 1932 referentem na 2. oddělení 

Hlavního štábu. Od července 1937 byl ustanoven přednostou skupiny všeob. „D“.V březnu 
1940 se dostal  ilegálně přes Střední východ do Francie. Od září 1940 přidělen k čs. Vojen-
skému a leteckému atašé ve Velké Británii. Později přidělen k Čs. vojenské misi v Kanadě.

9) VÚA/VHA Praha, fond Československá vojenská mise v Kanadě, inv. č. 1, karton č. 1, 
kronika mise.
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1943, Montreal, Quebec. Kronika Československé mise v Kanadě napsaná 
npor. děl. v z. Rudolfem Nekolou
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Informace o dalších fondech 
čs. zahraniční armády 
na Středním východě

Mgr. Zuzana PIVCOVÁ

Mezi fondy náležející k dokumentaci čs. zahraniční armády za druhé světové války, které 
vzhledem ke své nezpracovanosti zůstávají pro badatelskou veřejnost dosud nepřístupné, pat-
ří Čs. vojenský administrativní štáb a Čs. vojenská likvidatura východní. 

Čs. vojenský administrativní štáb převzal 31. 12. 1943 funkci Čs. vojenské mise na Středním 
východě. Před ustavením mise plnil hlavní úkol, tedy budování a doplňování vojenských jed-
notek na Středním východě, čs. generální konzulát v Palestině. Po vytvoření mise a po nástu-
pu gen. Gaka do úřadu byla zhruba koncem roku 1940 ustálena její funkce coby velitelství 
jednotek na SV. Její velitel byl zván k poradám nadřízených velitelství, aby spolurozhodoval 
o opatřeních organizačních, při umístění a upotřebení jednotek. Svým hospodářským orgá-
nem, likvidaturou, usměrňovala mise materiální otázky jednotek a vedla jednání s přísluš-
nými ústředními britskými vojenskými úřady a koordinovala jejich nařízení s nařízeními 
MNO. Kromě vojenských otázek se zabývala mise i osvětově-propagační činností. Po odcho-
du čs. vojenských jednotek ze Středního východu převzal její agendu Administrativní 
štáb. Úkolem štábu bylo provádět ve spolupráci s čs. likvidaturou hospodářskou likvidaci 
čs. vojenských jednotek, zprostředkovávat spojení Londýna s čs. misí v SSSR a s vojenský-
mi jednotkami. Již v listopadu 1944 byla prováděna repatriace na Střední východ. Jednalo 
se o 1 379 osob nepočítaje 134 zběhů a 3 osoby ve vazební věznici. U čs. generálního kon-
zulátu bylo ještě evidováno kolem 4 000 osob, kromě toho ještě asi 2 000 sporných případů. 
Svou činnost štáb ukončil dnem odjezdu repatriantů v péči štábu z Palestiny a Egypta, tedy 
dnem 10. 3. 1946, a převzal velení 4. posledního transportu do vlasti. Kpt. Ing. Hugo Brod byl 
přemístěn k čs. generálnímu konzulátu v Jeruzalémě a pověřen vyřizováním vojenské admi-
nistrativy, která byla v oběhu po odchodu štábu. Vojenské osoby štábu byly dnem 15. 3. 1946 
formálně přemístěny k MNO, 1. a 2. oddělení a dnem 31. 3. 1946 byly demobilizovány osoby 
žádající o demobilizaci v Palestině. Vojenské osoby, které pobývaly dosud v ČSR, byly demo-
bilizovány po uznání jejich nároků palestinskou vládou a dopraveny do Palestiny po dohodě 
se spojeneckými armádami. 
 Finanční náležitosti měla po celou dobu na starosti Čs. vojenská likvidatura východní jakožto 
hospodářský orgán čs. mise. Rozkazem z 19. 12. 1940 byl tehdy ještě npor. Ing. Hugo Brod 
ustanoven čs. paymasterem, později nazvaným čs. likvidátorem východním. Dne 20. 12. 1940 
zahájil svou činnost. Ve výkonu své služby podléhal odborné kontrole příslušných britských 
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orgánů a též MNO v Londýně. Likvidatura vydávala směrnice pro materiálové hospodářství. 
Likvidátor byl rovněž hospodářem posádky v Jeruzalémě. Značnou část jeho agendy tvořila 
péče o rodinné příslušníky, jejichž počet po odvodech v Palestině stále stoupal.
Fond Čs. administrativní štáb je uložen v 60 kartonech. Z toho 28 kartonů obsahuje zdravot-
ní listy příslušníků čs. jednotek na SV a dokonce i jejich manželek. Část fondu tvoří rozkazy, 
a to důvěrné, obyčejné, zvláštní a cestovní, fonogramy, agenda hospodářské správy, přednos-
ty zdravotní služby, ČČK v Jeruzalémě, propagačního oddělení, pomocné čety, rádiostanice 
a 2. echalonu. Za nejcennější lze považovat kroniku, vedenou mjr. Rudolfem Šimanem, která 
zachycuje události od 28. 10. 1944 do listopadu 1945. Odrážejí se zde nejdůležitější události 
politického i diplomatického rázu, transporty do SSSR, různé oslavy a akce, konec války, 
repatriace, záhadná smrt přednosty zdravotní správy pplk. MUDr. Reichenthala. Důležité 
jsou i spisy, hlavně osobní listy a seznamy důstojníků i mužstva z jednotek a prezentační 
protokoly, seznamy těch, kteří odešli do Británie, včetně odvodních čísel a zařazení. 
Čs. vojenská likvidatura je uložena ve 117 kartonech, k nim náleží ještě 17 účetních knih 
s náležitostmi vojenských osob, které byly v r. 1943 přemístěny do Anglie. Ve fondu jsou 
především účetní záležitosti u jednotek a výplaty jedinců, pokladní deníky a cestovní účty 
v rozsahu cca 100 kartonů, zbytek tvoří různé směrnice, došlé účty z nemocnic a ozdravoven, 
nalezne se tu však i otázka hrobů, pohřbů a pozůstalostí, superarbitrace, příspěvky nebo 
mimořádné podpory manželkám vojáků, korespondence šéflékařů a přednosty zdravotní 
služby a agenda početního důstojníka, hlavně přehledy početních stavů.
Fondy doposud nebyly až na naprostou výjimku badatelsky využívány vzhledem k tomu, že 
k nim neexistuje inventář, pouze obrysový soupis, který navíc, v případě likvidatury pokud 
se týká pořadí kartonů, nesouhlasí. Výjimečně v nich byla vyhledávána data vztahující 
se k vojenské službě příslušníků naší armády, kteří nepřešli do Anglie a nebyli tudíž pod-
chyceni v jiném fondu. Při větší zpracovanosti by i tyto jmenované fondy mohly poskytnout 
řadu doplňujících personálních údajů o vojácích v první fázi služby na Středním východě 
před příchodem do Anglie. Např. vzhledem k tomu, že neexistuje odvodní protokol ze Střed-
ního východu, mohl by ho zastoupit údajně existující přehled armádních čísel Z/10 500 001 
–10 502 511.
 Závěrem lze říci, že výše popsané fondy se svým charakterem přiřazují k dokumentaci naší 
zahraniční armády za druhé světové války, která spolu s kmenovou evidenci, legionářskou 
problematikou a prvorepublikovými fondy, vztahujícími se ke vzniku republiky, letectví, 
mobilizaci a opevnění patří k badatelsky nejvyhledávanějším fondům.

(Jedná se o výtah z vystoupení na konferenci pořádané 5. 12. 2006 Historickým ústavem AV ČR k čs. vojenské zahra-
niční službě v letech 1939-1945.)



143

Dokumenty, vztahující se k naší historii, 
uložené ve Vojenském archivu 
ve Freiburgu, SRN

Mgr. Zuzana PIVCOVÁ

Při služební badatelské návštěvě Vojenského archivu ve Freiburgu v dubnu 2006  1) se pracov-
nice VÚA, III. odboru, Mgr. Pivcová a Mgr. Malá zaměřily mj. na tamní existenci bohemik. 
Na základě archivních pomůcek si objednaly a prostudovaly některé materiály, vztahující 
se k dvěma mezním událostem v našich dějinách, a to k okupaci Československa v březnu 
1939 a k invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968.

Fond RH 2 – Vrchní velení armády, generální štáb 
 Ve 4. části tohoto fondu s názvem Obsazení Československa se nachází kromě jiného 

velmi zajímavá dokumentace zpravodajského charakteru o zajištění a analýze spisů gene-
rálního štábu čs. armády po obsazení zbytku ČSR v březnu 1939.2)

Fond DVW 1 – Ministr národní obrany NDR
 Zde patří k nejcennějším dokumentům celkem 25 hlášení ministra obrany NDR o akcích 

spojeneckých armád včetně armády NDR v souvislosti s potlačením „Pražského jara“.
 Zatímco fond RH 2 je uložen ve Vojenském archivu ve Freiburgu již mnoho let, patří 

fond DVW 1 k materiálům, které byly po sjednocení Německa převzaty z Vojenského 
archivu NDR v Postupimi.

Kopie pořízené z mikrofiší těchto fondů jsou uloženy ve VHA a doplňují tematicky zdejší 
fondy. Prezentované dokumenty se nepochybně fakticky liší od dobových dokumentů vlastní 
provenience, v některých pasážích fakta z neznalosti nebo pod vlivem ideologie zkreslují, 
na druhé straně však umožňují posoudit informovanost a postoje velení německé armády, ať 
již Třetí říše nebo NDR, k situaci u nás.
Z formálního hlediska se u prezentovaných dokumentů jedná o strojopisy. V obou přípa-
dech jde o německé originály, které byly přeloženy do češtiny a jsou prezentovány v souladu 
s edičními zásadami.

Poznámky:
1)  Viz též Z. Pivcová „Archivní stáž ve Vojenském archivu ve Freiburgu“, HAV, 1993, č. 4, 

s. 176–178.
2)  Srovnej článek Z. Pivcové „Písemnosti čs. armády po vzniku protektorátu v roce 1939“, 

HAV, 1998, č. 6, s. 125–129.
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DOKUMENT Č. 1

1939, 29. března, Berlín. Zpráva Vrchního velení pozemního vojska, generálního štábu, 
oddělení IV vrchní ubytovatel, o pátrání po informačním spisovém materiálu likvido-
vané československé armády v Praze

Věc: Pátrání v Praze

Pátrání po českém informačním materiálu o německém vojsku a cizích vojscích a dotaz 
na dosavadního náčelníka generálního štábu, příslušné přednosty oddělení a referenty pro-
kázaly následující:

I)  Češi, jak prokazují dosud existující likvidační protokoly, velmi mnoho spisů a elaborátů 
zničili v září 1938. Další materiál byl spálen v noci na 15. 3. 39. Výzvědná skupina zpra-
vodajského oddělení uprchla kompletně večer 14. 3. do ciziny.1

 Přesto se ještě podařilo zajistit řadu cenných materiálů. Kromě toho referenti všech 
služeben dobrovolně odpověděli na položené otázky.

II)  Vojenské dohody někdejšího Československa s cizími státy:
a.)  Se státy Malé dohody (Rumunsko, Jugoslávie) existovaly dohody o společném ve-

dení operací proti Maďarsku. Plánovaly, za předpokladu, že československé vojsko 
bude vázáno převážně na bojišti proti Německu, ofenzívu Rumunska a Jugoslávie 
proti Maďarsku. Jugoslávská armáda měla být po obou stranách Dunaje nasazena 
na Budapešť. Zvažována, ale ne připravována byla přeprava rumunských sil na Slo-
vensko.

 Porady o společném vedení operací se konaly zpravidla jednou do roka. 
b.)  S Ruskem neexistovaly žádné dohody vojenského druhu. Češi pouze nakoupili 

množství ruských letadel.
c.)  S Polskem byla uzavřena dohoda o uvolnění železniční trati Kolomea-Lvov-Krakov 

za války pro přísun materiálu a pohonných hmot.
d.)  Nedalo se ještě bezpečně zjistit, zda v souvislosti se spojeneckou dohodou z 25. 1. 1924 

byla s Francií uzavřena také vojenská smlouva. Přednostovi operačního oddělení2 
o tom nebylo nic známo, náčelník generálního štábu, generál Fiala (až do začátku roku 
1938 podnáčelník generálního štábu)3 připustil, že taková smlouva asi existovala. Jed-
notlivé úmluvy o strategickém spolupůsobení však i přes časté a naléhavé výtky Čechů 
uzavřeny nebyly. Praze nebyly známy ani záměry vedení operací, ani počty a termín 
bojové připravenosti francouzského vojska. Ani cesta generála Fialy do Paříže a roz-
hovory s generálem Gamelinem4 v srpnu 1938 k tomu nepřinesly žádné informace. 
Francouzi se vyhnuli v tomto směru veškerým i nepatrným vojenským stanovením.
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 Jediná skutečně uzavřená dohoda se týkala převedení 4 bojových letek na česká letiště 
a jejich přípravy. Kromě toho byly dohodou o dělící čáře Praha – Berlín rozděleny pro-
story vedení letecké války a letecký průzkum na západní prostor (Francie) a východní 
(Československo).

 Francouzská vojenská mise měla výlučně úkol radit československé armádě ve věcech 
výcviku a podporovat ji.

 Bývalý náčelník generálního štábu5 uvedl, že v souladu s touto situací byla v ope-
račních zprávách a hodnoceních roku 1938 o spolupůsobení Francie učiněna pouze 
poznámka: „Doufáme, že Francie svým útokem odlehčí Československu“.

III)  Výměna zpráv s jinými státy a znalosti o německé armádě:
a)  Se státy Malé dohody se pravidelně vyměňovaly zprávy o Maďarsku. O Německu 

byly tyto státy informovány jen velmi málo.
b)  Výměna zpráv s Francií probíhala velmi důkladně. Zabývala se téměř výlučně 

Německem. Pravidelné porady se konaly každé čtvrtletí střídavě v Paříži a v Pra-
ze, poslední porada byla v prosinci 1937 v Praze. V roce 1938 v důsledku různých 
období napětí setkání odpadla. Zprávy se nicméně průběžně vyměňovaly dál. Tak 
obdrželi Francouzi všechny vydané části českého informačního sešitu o německé 
branné moci. Češi osobně věřili, že i Francouzi se vůči nim staví loajálně. Předa-
ný francouzský materiál byl až na malé zbytky zničen, několik nalezených fotokopií 
zastaralých německých předpisů bylo zasláno III. oddělení. Ze zajištěného českého 
informačního sešitu Německo se však dá přibližně odvodit, jaké poznatky měla 
Francie o Německu na podzim 1938. Vedoucí vyhodnocovací skupiny podplukovník 
Houska6 navíc na dotaz podal následující sdělení:

 Francouzi byli velmi dobře informováni o německé mírové armádě. Bylo jim 
umožněno, právě tak jako Čechům, sledovat průběžně členění a rozdělení „až 
po jednotlivé prapory“. Zdroji byly rádiový průzkum, přinášející obzvláště dobré 
výsledky, v příhraničních oblastech velmi hustá síť agentů, velmi pečlivě prováděné 
výslechy dezertérů, kromě toho sdělení a oznámení v tisku a ve vojenském věstní-
ku. Jako příklad pplk. Houska mj. uvedl: Počet a čísla německých motorizovaných 
divizí byly známy z věstníku díky služebnímu odeslání důstojníků na automobilovou 
výstavu. Organizace pohraniční stráže byla až do podrobností známa díky agentům. 
Informace o mírových počtech byly plně ve francouzských rukou, právě tak již delší 
čas T. F., II. část7 (zůstává otázkou, zda se všemi přílohami). Členění armády mohlo 
být průběžně sledováno a opravováno díky čilému německému rádiovému provozu, 
díky sdělením o ztrátách a jiným údajům ve vojenském věstníku, tiskovým zprávám 
a rodinným oznámením, obzvláště těm ve vojenském týdeníku, cílový průzkum pro 
letectvo byl podporován sděleními o lokálním třídním rozvrstvení ve vojenském 
věstníku.
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 O německé mobilizaci a počtech válečného vojska byli naproti tomu informováni 
Francouzi nedostatečně. Podle uvedení pplk. Housky údajně Francouzi sice vlastnili 
ojedinělé dokumenty nízké hodnoty a znali několik mobilizačních údajů, počty 
válečného vojska však jen odhadovali. Na jaře 1938 je cenili na 48 aktivních divizí, 
40 záložních divizí, 20 – 30 zeměbraneckých divizí. Npor. Gauché, vedoucí francouz-
ského zpravodajského oddělení, se však vyjádřil, že Francie v posledních letech počty 
německého válečného vojska permanentně nadhodnocovala. Obzvlášť velký dojem 
dělala na Čechy a Francouze trvale možnost rychlého provedení bojového nasazení 
německého vojska, především hraničních divizí.

c)  Anglická zpravodajská služba dávala českému generálnímu štábu obecně málo a vět-
šinou bezcenné zprávy. Pouze v polovině května 1938 předala velké množství hlá-
šení o údajných záměrech a přípravách německého přepadení Československa. Tyto 
zprávy se dodatečně ukázaly většinou jako falešné. Pplk. Houska vyjádřil mínění, 
že předávání těchto zpráv mělo za cíl poštvat Československo proti Německu.

IV)  Informační materiál o vojscích jiných států:
a)  Francie:
 S přípravou informačního sešitu o francouzském vojsku se začalo teprve na podzim 

1938. Návrhy těchto zpracování byly zajištěny. Zdá se, že neobsahují příliš mnoho 
nových zpráv, jelikož Češi od Francouzů zásadně dostávali jen neutajené předpisy. 
Cenné jsou však nalezené zprávy českých důstojníků, velmi hojně odesílaných k jed-
notkám a do kurzů ve Francii, kromě toho pravděpodobně i část zpráv vojenského 
přidělence. 

 Znalosti o francouzských opevněních podle sdělení pevnostních inspektorů prý 
pocházely rovněž jen z informovaných kruhů českých důstojníků ve Francii a z půso-
bení jednoho francouzského ženijního důstojníka v pevnostní inspekci v Praze8. 
Stavební výkresy nebo tajné předpisy v žádném případě Francouzi nedali k dispo-
zici. Záznamy českých důstojníků o návštěvách na francouzské pevnostní linii byly 
údajně kompletně zničeny na podzim 1938. Pevnostní inspektor9, který v roce 1936 
navštívil několik zařízení u Bitsch, mj. Hohenkirkel a Schiesseck, nebo stanoviště 
střílen na Rýnu u Strassbourgu, uvedl ještě následující:
1)  Francouzi často během stavby a po jejím dokončení měnili původní stavební 

návrhy. Z toho vzniklé nezbytné dodatečné práce zpomalovaly a prodražovaly 
stavbu.

2)  Co se týče dělových věží, k vidění byly výlučně věže s dvojitými hlavněmi.
3)  O tankových bateriích a zakládání minových polí se v roce 1936 nehovořilo.

Další informaci o otázkách francouzského pevnostního vyzbrojení snad může dát plk. Skle-
novský 10 (naposledy v rozhraničující komisi). 
V otázkách vývoje zbraní neobdrželi Češi od Francouzů žádné podklady.
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b)  Polsko:
 Česká zpravodajská služba proti Polsku byla zřízena teprve na podzim r. 1938. 

V důsledku toho obsahoval nalezený informační sešit pro 12. odd. jen málo nových 
údajů. Mezi nimi bylo nové hlášení, že Polsko chce vytvořit z části svých tankových 
praporů a dalších jednotek tankovou divizi. Odhad síly a členění válečného vojska 
odpovídal našim záměrům. Zprávy českého vojenského atašé ve Varšavě byly spáleny.

c)  Rusko:
 V doposud nalezeném materiálu bylo zajímavých několik údajů o válečné armádě.
d)  O dalších státech bylo k dispozici jen málo informačního materiálu, který má 

většinou nepatrnou hodnotu.
e)  Ke zjištění rozsahu vývozu válečného materiálu do jiných států byla požádána vojen-

ská hospodářská inspekce v Praze o zaslání soupisu nalezených vývozních povolení 
na oddělení Vrchní ubytovatel IV.

V)  Další shromažďování a vyhodnocení českého materiálu:
a)  Seznam spisů již odeslaných do Berlína pro 3. a 12. odd. bude zaslán vedoucímu 

oddělení kontrarozvědky v Praze.
b)  Materiál, který zajímá další služebny, jim bude dán na vědomí po přeložení a vyhod-

nocení na 3. a 12. odd.
c)  Generální štáb pozemního vojska navrhuje Vrchnímu velení armády (Cizina/kontra-

rozvědka), aby byl v Praze a v dalších českých služebnách i nadále shromažďován 
nalezený materiál. Na pořádání shromážděných materiálů je pro potřeby pozemního 
vojska dán k dispozici kpt. Hansen , 12. odd. Kromě toho je žádoucí prohlídka vojen-
ských a politických spisů, uložených na ministerstvu vnitra a u státního prezidenta, 
aby se zjistilo, zda se v nich nacházejí údaje o vedení operací, počtech a posuzování 
cizích vojsk.

d)  Vrchní velení armády (cizina/kontr.) se dále žádá, aby nechalo vypracovat seznam 
veškerých důstojníků, kteří byli od roku 1935 služebně zařazeni v cizích armádách, 
a s uvedením jejich nynějšího místa pobytu opis předalo na generální štáb pozem-
ního vojska. Tento seznam má sloužit k zjištění, v jakém rozsahu se ještě může jevit 
cenným vyslechnutí těchto důstojníků i referentů někdejšího českého generálního 
štábu. 

e)  Skupina atašé žádá, aby se zjistilo, zda se v přejatých spisech českého vojenského 
atašé ještě nacházejí cenné údaje o cizích vojskách.

Z pověření
Ia11 podpis nečitelný 

MA Freiburg, SRN, fond RH 2/298, strojopis, 10 stran, německy.
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Poznámky:
1)  Podle hlášení HŠ, 2. odd. z 10. 8. 1939, zaslaného policejnímu ředitelství v Praze k dožádá-

ní gestapa, III. odd., se jednalo o tyto důstojníky zpravodajského oddělení: pplk. gšt. Fran-
tišek Moravec, pplk. Oldřich Tichý, mjr. Emil Strankmüller, mjr. Karel Paleček, mjr. Alois 
Frank, mjr. Josef Bartík, škpt. Vladimír Cigna, škpt. Josef Fořt, škpt. František Fryč, 
škpt. Jaroslav Tauer, škpt. Václav Sláma, kteří narychlo odcestovali do Londýna. VHA, 
fond HŠ, zprav. odd., 1938, čj. 37257 taj., K 377.

2)  Pravděpodobně plk. gšt. Josef Pták.
3)  Brig. gen. Bohuslav Fiala byl od roku 1937 do 15. 3. 1939 prvním zástupcem náčelníka HŠ, 

po obsazení ČSR vykonával funkci náčelníka HŠ v likvidaci. Viz též Stanislav Kokoška, 
Zuzana Pivcová: Generál Eliáš a Schmoranzova skupina tiskových důvěrníků, HAV, 1996, 
č. 6, s. 138–158.

4)  Náčelník HŠ francouzské armády div. gen. M. Gamelin se již v roce 1934 při své náv-
štěvě Československa zúčastnil mj. i vojenských cvičení ve dnech 20.–22. září. Během 
pobytu v Praze byl vyznamenán „Řádem bílého lva“. VHA, fond MNO, presidium, 1934, 
sign. 45 4/34, K 10 854.

5)  Jednalo se o arm. gen. Ludvíka Krejčího, náčelníkem HŠ byl od prosince 1933.
6)  Zde je míněn pplk. Tomáš Houška, od roku 1937 v HŠ, ve zpravodajském oddělení vedl 

sekci S-2 (Německo) do 14. 3. 1939, poté v likvidační skupině 2. odd., po zatčení koncem 
roku 1939 spáchal sebevraždu.

7)  Nezjištěno, o jakou publikaci se jednalo.
8)  Jako francouzští poradci pro potřeby ŘOP působili v ČSR v letech 1935–38 pplk. Henri 

Drecq a por., později kpt. Marcel Forceville. Viz Eduard Stehlík: Francie a opevňování 
Československa ve třicátých letech, HAV, 1999, č. 4, s. 814–847.

9)  Exkurze čs. důstojníků na Maginotovu linii se prováděly již od roku 1934. Zde je zřejmě 
míněna delší stáž mjr. gšt. Karla Lukase, v té době přednosty taktické skupiny I. odd. ŘOP, 
v době od 11. 1. – 11. 2. 1937 u pevnostních jednotek. Viz odkaz bod 8.

10)  Div. gen. Bruno Sklenovský, v letech 1935–38 MNO, ŘOP (zástupce přednosty 1. odd.), 
v letech 1938–39 náčelník štábu ZVV Brno. V zahraničním odboji působil pod krycím 
jménem Stanislav Bosý.

11)  Ia bylo v německých ozbrojených silách označení pro operační oddělení štábu. Podpis 
rukou nelze identifikovat.
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DOKUMENT Č. 2

1968, 23. srpna, (…)1. Přísně tajné hlášení ministra obrany o situaci v souvislosti s invazí 
vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR.

4. hlášení
o jednání spojených ozbrojených sil a o opatřeních prováděných Národní lidovou armádou 

1)  Dne 22. 8. 1968 ve 23:30 hod. dal vrchní velitel spojeneckých vojsk maršál Jakubovský 
prostřednictvím armádního generála Kuročkina pokyn přesunout 11. MSD2 do 24. 8. 1968, 
5 hodin ráno, do prostoru Oelsnitz, Adorf, Auerbach, (pouze) Plauen, za pohotovosti 
překročit území ČSSR na třech přístupových cestách a jednat ve směru Sokolov.

 Mnou k tomu vydaný rozkaz je připojen jako příloha k tomuto hlášení3.

2)  Ve všech součástech NVA4 je dodržována zvýšená bojová pohotovost v nezměněné podobě.

3)  V armádách NATO jsou zjištěna opatření ke zvýšení připravenosti k agresi. Generální 
inspektor Bundeswehru vydal pro všechny příslušníky Bundeswehru zákaz dovolenky 
na víkend. Všichni na dovolené z 1. divize horských myslivců, dislokované v jižním 
Bavorsku, byli povoláni zpět a veškerá plně naložená bojová technika byla v objektech 
pochodových útvarů dána do pohotovosti. Stejná opatření byla provedena u britských 
okupačních jednotek v Západním Berlíně.

4)  Podle předložených údajů zesílily vzhledem k nedostatečné kontrole spojeneckých vojsk 
akce kontrarevolučních sil.

 Nákladní vlaky přijíždějící z Prahy jsou zdejšími antisocialistickými živly počmárány 
urážlivými hesly. 

 
 5)  Od zavedení uzávěrových opatření na hranici s ČSSR překročilo hraniční přechody:

a) ve směru do NDR
 14 299 občanů NDR v 3 980 osobních automobilech a 3 vlacích
 47 nákladních vlaků
 1 nákladní loď

b) ve směru do ČSSR
 51 nákladních vlaků
 25 nákladních lodí

Hoffmann, armádní generál5

MA Freiburg, SRN, fond DVW 1/12828, strojopis, 2 strany, německy 
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Poznámky
1)  Místní údaj není uveden, jako odesílací stanoviště je zkratka pro vrchní ubytování.
2)  Jednalo se o 11. motostřeleckou divizi.
3)  Uvedenou přílohu spis neobsahuje.
4)  Nationale Volksarmee – Národní lidová armáda jako jediná armáda Varšavské smlouvy 

i v míru přímo podléhala Vrchnímu veliteli spojeneckého velení ozbrojených sil Varšavské 
smlouvy.

5)  Karl-Heinz Hoffmann ve funkci ministra národní obrany nahradil Williho Stopha 
v červenci 1960 a setrval v ní až do roku 1985.
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Zpráva ze zahraniční služební cesty 
do Polska 

Mgr. Martin DUBÁNEK, 
PhDr. Milan MORAVEC

Služební cesta do Vojenského ústředního archivu ve Varšavě (Centralne archiwum Woj-
skove, dále CAW) za účelem seznámení s fondy a badatelnou archivu vycházela s ročního 
plánu služebních cest VÚA a uskutečnila se ve dnech 12. – 18. 3. 2006 za účasti zaměstnan-
ců III. odboru VÚA – Vojenského historického archivu Praha o. z. PhDr. Milana Moravce 
a o. z. Mgr. Martina Dubánka.
Objekty CAW se nacházejí v okrajové čtvrti Rembertow u vojenského prostoru, kde se denně 
provádí výcvik ve střelbě ručních palných zbraní. V objektu CAW je proto zvýšená ostra-
ha prováděná soukromou bezpečnostní agenturou. Funkci současného šéfa CAW vykonává 
komodor Waldemar WÓJCIK, 
Hlavní náplň pobytu spočívala zejména v seznámení se s fondy uloženými v CAW a ve studiu 
konkrétních historických témat. PhDr. MORAVEC se zabýval především historií varšavského 
povstání z roku 1944 a Mgr. DUBÁNEK studoval problematiku polských opevnění ve Slezsku 

Budova CAW v Rembertowe
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(Obszar Warowny „Ślask“) z let 1929–1939. Polská strana bohužel projevila pouze malý zájem 
o reciproční výměnu informací o faktickém rozsahu fondů, množství spravovaných archiválií 
a provozu v CAW. 
Pro případné badatele můžeme proto poskytnout pouze osobně zjištěné informace, které 
mohou poskytnout určitý obraz o fungování CAW. Otvírací doba CAW je následující, s tím, 
že první a poslední pátek v měsíci je zavřeno:

dopoledne odpoledne
pondělí 10:00 – 12.30 13:00 – 15:00

úterý 10:00 – 12.30 13:00 – 18:00
středa 10:00 – 12.30 13:00 – 18:00
čtvrtek 10:00 – 12.30 13:00 – 18:00
pátek 10:00 – 12.30 13:00 – 15:00

Provoz se oproti VÚA vyznačuje značnou byrokratičností, která se v konečném důsledku 
obrací v neprospěch badatele. Denní kapacita badatelny je přibližně stejná jako u VÚA. 
Na osobu a den je však povoleno jen 5 tzv. tezcek, což je ekvivalent jednotlivin, respektive 
složek. To představuje cca 1 karton archivního materiálu. To je o proti 15 jednotlivinám 
v rozsahu dvou kartonů VHA, kde je navíc počet kartonů u zahraničních návštěv zpravidla 
překračován, velmi málo. Za veškeré reprodukční práce je požadována poměrně vysoká 
úhrada. Pokud jde o nejrozšířenější formu – xerokopie, je cena 2 zloté za A4 prakticky 
rovnocenná VÚA. Výrazně vyšší ceny jsou však u fotografií, skenování a použití digitál-
ního fotoaparátu. Cena 20 zlotých za A4 použití digitálního fotoaparátu omezuje na mini-
mum! To je obrovský rozdíl od VÚA a jiných archivů v ČR, kdy je v rámci nového zákona 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví až na některá omezení (vyplívající ze zákona č. 412/2005 Sb., 
o ochraně utajovaných informací, zákona č. 1001/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změ-
ně některých zákonů a konečně i zákona č. 499/2004 Sb.) jeho poskytování zpravidla povo-
leno a poskytováno zdarma. 
V CAW je dále provozován poměrně nedokonalý systém pořizování reprodukcí, kterou při 
absenci kopírky přímo na badatelně nelze v žádném případě řešit s dostatečnou flexibili-
tou. Systém označování kopií připnutím kovové sponky pak v konečném důsledku zname-
ná poškozování archiválií. Ani jinak dobře myšlená žádanka na reprodukce problém neřeší, 
neboť obsluha kopírky postupuje v zásadě podle zasunutých lístečků. Dále byl zaznamenán 
jistý odstup pracovníků badatelny CAW k badatelům. Dojem však může být pro krátkost 
pobytu spíše subjektivní. 
Služební cesta splnila účel, neboť umožnila seznámení s fondy CAW a přispěla k prohloubení 
znalostí o konkrétních historických tématech, které budou využity při publikační činnosti 
zúčastněných pracovníků. Dále částečně přiblížila poněkud odlišný styl práce v CAW. 
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Zpráva ze služební cesty 
do Vojenského archivu 
ve Freiburgu, SRN

Mgr. Zuzana PIVCOVÁ

Ve dnech 3. –7. 4. 2006 vykonaly pracovnice VÚA, III. odboru, Mgr. Pivcová a Mgr. Malá 
služební cestu do Vojenského archivu ve Freiburgu. Cílem cesty bylo seznámit se s organizací 
a hlavními úkoly archivu, činností studovny pro veřejnost, dále pak se zaměřit na badatelské 
pomůcky a existenci dokumentů, vztahujících se k našim dějinám či souvisejících s fondy 
uloženými ve VÚA, případně z této dokumentace pořídit kopie pro potřeby VÚA.
Ze strany vedení Vojenského archivu, především pak samotného ředitele plk. Dr. Hardera, 
se našim pracovnicím dostalo vysoce kvalitní odborné i kolegiální péče. Byl pro ně vypraco-
ván a detailně zajištěn program na celé 3 dny pobytu v archivu. Kromě seznámení se s archi-
vem a vlastního badatelského studia zařadil Dr. Harder do programu i vojensko-historickou 
exkurzi po Freiburgu s krátkým výletem do Švýcarska a Francie.

Ředitel archivu s pracovnicemi VHA
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V archivu získaly Mgr. Pivcová a Mgr. Malá řadu poznatků a námětů k vlastní práci. Ty lze 
shrnout následovně:

A. Vš e ob e cné informace
1.  Postavení archivu: Vojenský archiv je součástí Spolkového archivu, přední instituce v re-

zortu spolkového ministerstva kultury a sdělovacích prostředků při Spolkovém kancléř-
ství. Je zodpovědný za archiválie německých i pruských ozbrojených sil jakož i vojenské 
spisy nestátního původu od roku 1867 do dneška. Patří pod ně pruská armáda od roku 
1867, ozbrojené síly Severoněmeckého svazu, císařské námořnictvo, ochranné oddíly 
a Freikorps, zeměbrana, Wehrmacht, Waffen-SS, německé pracovní jednotky ve služ-
bách Spojenců, Nationale Volksarmee včetně pohraničních oddílů (bývalé NDR), Bun-
deswehr. 

2.  Interní členění: 
Správa
MA 1 – odborné archivní záležitosti, praktická odborná školení, správní archiv, nestátní 

písemnosti, úřední tiskoviny a mapy, služební knihovna, služba v badatelně a depo-
zitářích, dílny;

MA 2 – Bundeswehr: štáby a zařízení velení spolkového vojenství, velitelský štáb, ozbro-
jené síly a základny;

MA 3 – Bundeswehr: pozemní vojsko, letectvo, námořnictvo, sanitární služba;
MA 4 – Bundeswehr: výzbroj, personální záležitosti, proviant, právní oddělení, vojenská 

správa, Národní lidová armáda NDR;
MA 5 – pruské a německé ozbrojené síly 1867–1945, zařízení a útvary ve službách Spo-

jenců 1945–1949.

Mgr. Zuzana PivcováMgr. Michaela Malá
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3.  Fondy a sbírky: Vojenský archiv spravuje cca 50 běžných kilometrů archiválií. Z toho 
připadá na fondy z období Pruska a Německa do roku 1945 asi 14 000 běžných metrů, 
na fondy Národní lidové armády NDR a jejích předchůdců asi 6 100 běžných metrů, 
na fondy Bundeswehru a předchůdců asi 30 000 běžných metrů, k tomu přistupuje asi 
870 kusů pozůstalostí a asi 611 000 kusů map a plánů.

4.  Badatelská činnost: Podle statistického výkazu z prosince 2003 bylo ve Vojenském archi-
vu evidováno za rok cca 1200 badatelů, celkem se uskutečnilo 4 600 badatelských návštěv. 
K tomu pak přistoupilo ještě 7 700 písemných badatelských dotazů. K badatelskému studiu 
je třeba se přihlásit asi 3 – 4 týdny předem, uvést termín, účel bádání a téma. Na základě 
Spolkového archivního zákona má každý právo na bádání. Přístupné jsou jednoznačně 
státní spisy starší 30 let. Pro nestátní spisy platí dohody vztahující se k osobním právům. 
V okruhu vojenských archiválií se mohou vyskytovat spisy se stupněm utajení.

5.  Odborná praxe: Ve Vojenském archivu lze vykonávat odbornou praxi v časovém období 
nejméně 4 týdnů. Stážista je zařazen na oddělení pozůstalostí nebo historické dokumen-
tace. Praktikanti obdrží podrobné potvrzení o praxi.

6.  Zaměstnání: Pro vážné zájemce existuje čas od času možnost přijetí do pracovního 
poměru ve Vojenském archivu. Předpokladem je ukončené vysokoškolské studium, 
v některých případech doktorát, věková hranice je 35 let. Na místa tzv. středních kádrů je 
pak třeba dvouletá přípravná služba s praxí a jednoroční teoretické školení na Institutu 
pro archivnictví v Marburgu. Celkem zaměstnává Vojenský archiv 67 pracovníků.

B.  Os obní  p ostřehy a  informace:
Vybavení archivu a pracovní podmínky nelze srovnávat s VÚA, neboť Vojenský archiv 
ve Freiburgu je situován v moderní výškové budově, čemuž odpovídá i vnitřní zařízení 
a vybavení depozitářů, v nichž jsou uchovávány fondy a sbírky. Vzhledem k typu úložných 
kartonů a malému množství spisů v nich je manipulace s dokumentací velmi snadná a fyzic-
ky nenáročná. Navíc se originály půjčují badatelům v co nejmenší míře a je tendence nahra-
dit je mikrofišemi nebo fotokopiemi úplně. V současné době probíhá rozsáhlá digitalizace 
veškerých uložených fondů a sbírek, takže v budoucnu bude možno studovat dokumentaci 
výlučně přes internet, ať již doma nebo v prostorách badatelny, což v současnosti platí zatím 
jen o inventárních pomůckách a katalogu archivní příruční knihovny. Uchovávání materiálů 
se věnuje značná pozornost. V depozitářích je odpovídající teplota a vlhkost, důraz je kladen 
i na správné uložení map, plánů a fotografií a restaurování méně kvalitních materiálů.
Studovna má standardní sál a zvláštní oddělený prostor se čtecí a kopírovací technikou. 
Ve studovně jsou veřejně k dispozici průvodce po fondech a samostatné inventáře. Jednotli-
vé inventáře jsou označeny kódem a abecedně seřazeny v regálech. Neexistují nezpracované 
fondy, postupně byly uspořádány a konečně zpracovány i fondy převzaté z archivů bývalé 
NDR. Na internetu je zpřístupněno 2 500 inventářů. Nové inventáře jsou zpracovávány pod-
le mezinárodního standardu ISAD(G) a staré podle této normy postupně přepracovávány. 
Badatelská návštěvnost je srovnatelná s VÚA, avšak převažují odborní badatelé s tematic-
kým zaměřením studia, kteří většinou studují samostatně bez pomoci ze strany pracovnic 
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badatelny. Odpadá genealogické bádání, které v poslední době téměř neúnosně narostlo 
ve VÚA, jelikož archiv nespravuje personální spisy. Výpůjčky se vyřizují většinou na počkání, 
kopírování probíhá buď samoobslužně na čtečkách z mikrofiší, v případě písemností pak for-
mou objednávek. Používání digitálních fotoaparátů není vzhledem k právům archivu dovole-
no. Badatelna je veřejný prostor se zvláštním vchodem z ulice, badatelé nejsou kontrolováni 
dozorčí službou. K vlastnímu studijnímu prostoru patří i hala pro odpočinek a občerstvení, 
kde jsou stolky a křesla, toalety, nápojové automaty a zamykatelné skříňky pro osobní věci 
badatelů, které není dovoleno brát do badatelny.
Pracovnice VÚA prostudovaly a okopírovaly materiály vztahující se k okupaci ČSR v březnu 
1939 a k invazi vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v srpnu 1968. Tyto materiály budou 
přiřazeny k fondům VHA, případně využity i publikačně.
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Zpráva o zahraniční služební cestě 
do Maďarska

PhDr. Július BALÁŽ, CSc.

Ve dnech 16. –  18. 5. 2006 navštívil 
PhDr. Július Baláž,CSc. Hadtörté-
nelmi levéltár (Vojenský historický 
archiv) v Budapešti s cílem navá-
zat spolupráci s tímto archivním 
pracovištěm, popřípadě projednat 
otázku trofejních fondů z období let 
1939–1945.
Při svém příjezdu do Budapešti, 
16. 5. 2006 v ran ních hodinách byl 
očekáván ředitelem maďarského 
VHA pplk. Dr. A. Bonhard tem PhD 
a jeho zástupcem kpt. Dr. N. Szám  -
véberem PhD. Po ubytování v zaří-
zeni MO byl seznámen s archivem. 
Vojenský historický archiv v Maďar-
sku je součástí Vojenského historic-
kého ústavu (Hadtörténeti intézet 
és Múzeum). Ředitel VHA řídí 
vlastní historický archiv (7 500 bm 
archiválií a 13 pracovníků), ale je 
mu podřízená i tzv. Ústřední registratura MO (na úrovni našeho správního archivu, řídí 
ho VZP v hodnosti npor., pečuje o 8 500 bm. dokumentů a má 14 pracovníků). Zaměřením 
je historický archiv silně orientován na zpřístupňování archivních fondů (ze 7 VŠ referentů 
má 5 vědeckou hodnost PhD), méně se zabývá úřední-správní agendou, která je doménou 
tzv. Ústřední registratury MO. Archiv je umístěn v historické budově, ale tato poskytuje 
lepší podmínky pro péči o archiválie než v Praze budova Invalidovny. Po prohlídce archivu 
byly s maďarskou stranou prodiskutovány možnosti vzájemné spolupráce. Možnosti spolu-
práce byly vymezeny při společném jednání s ředitelem historického ústavu (18. 5. 2006). 
Probrala se i otázka trofejních fondů z období druhé světové války. Po dotazu PhDr. Baláže 
po osudech archivního materiálu čs. 36. pěšího pluku z Užhorodu mu byly maďarskou stra-
nou předloženy 2 krabice tohoto materiálu zabaveného maďarskou armádou v březnu 1939. 
Předběžně se obě strany domluvily, že tento materiál za určitých podmínek bude předán 

Průvodce po fondech maďarského VHA



158

do Prahy. V odpoledních hodinách byla naplánovaná návštěva Archivu bezpečnostních 
složek státu (maďarská obdoba Ústavu paměti národa). Představitelé vedení archivu nás 
podrobně seznámili s touto institucí i se systémem zpřístupňování svazků příslušníků bez-
pečnostních složek státu před rokem 1989.
Dne 17. 5. 2006 se za doprovodu maďarských partnerů uskutečnila návštěva policejního 
muzea ve městě Tarnaméra, dále archivu a hradu s muzeem ve městě Eger.
Ráno 18. 5. 2006 PhDr. Baláže přijal ředitel maďarského Vojenského historického ústavu 
genpor. v. v. Dr. J. F. Holló, CSc. Za přítomnosti ředitele maďarského VHA byly vymezeny 
možnosti spolupráce a jejího prohlubování. Maďarská strana navrhla spolupráci v následu-
jících oblastech:
1.  Společný postup a iniciativa vedoucí ke zrušení bodu 3 Protokolu o zrušení struktur 

Varšavské smlouvy ze dne 25. 2. 1991 (v tomto bodě Protokolu bylo rozhodnuto uzavřít 
velkou část archivního materiálu vztahujícího se k Varšavské smlouvě před veřejností).

2.  Budoucí spolupráce v oblasti zpřístupňování materiálů bývalé Varšavské smlouvy 
i v cizím jazyku.

3.  Spolupráce v oblasti výzkumu dějin rakouské a rakousko-uherské armády. Nabídka 
maďarské strany pro české archiváře a historiky v podobě služeb a pomoci maďarské 
expozitury v Kriegsarchivu ve Vídni.

4.  Navázání personálních vztahů, spolupráce institucí, umožňování stipendií pro vědecký 
výzkum, pořádání společných seminářů nebo konferencí.

5.  Zpracování soupisů a vzájemná výměna kopií archiválií vztahujících se k vojenským ději-
nám jedné nebo druhé strany.

6.  Zjištění možností na vzájemnou výměnu trofejních fondů z druhé světové války.

Po slavnostním obědě byla dne 18. 5. 2006 v odpoledních hodinách návštěva maďarského 
Vojenského historického archivu ukončena.
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Zpráva o zahraniční služební cestě 
do Spolkového archivu v Koblenzi

Mgr. Zuzana PIVCOVÁ

Pracovnice III. odboru VÚA Mgr. Pivcová se ve dnech 5. – 7. 6. 2006 zúčastnila s ředitelem 
VÚA plk. Mgr. Žikešem a jeho zástupcem, ředitelem I. odboru pplk. Ing. Kolářem služební 
cesty do Spolkového archivu, jehož součástí je Vojenský archiv ve Freiburgu, se kterým VÚA, 
především III. odbor-VHA, v roce 2005 obnovil spolupráci. Cílem této úvodní návštěvy bylo 
poznat tuto vrcholnou německou archivní instituci, představující archiv konečného uložení 
písemností státních orgánů SRN, a získat informace, které v budoucnu nepochybně přispějí 
k lepšímu pochopení a vzájemnému prohlubování zkušeností.
Spolkový archiv s ústředím v Koblenzi byl zřízen v roce 1952 na základě vládního naří-
zení z roku 1950 jako orgán podléhající spolkovému ministerstvu vnitra. Od roku 1955 
je jeho součástí Vojenský archiv ve Freiburgu. Po sjednocení Německa v roce 1990 došlo 
i k sjednocení ústředních německých archivů ve Spolkovém archivu. Současný Spolkový 
archiv patří do rezortu spolkového ministerstva kultury a sdělovacích prostředků. Nachá-
zejí se zde fondy vzniklé z činnosti ústředních orgánů Německého Svazu (1815–1866), 
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Německé Říše (1867/71–1945), okupačních 
zón (1945–49), Německé demokratické re-
pub liky (1949–1990) a Spolkové republiky 
Německo (od r. 1949). K tomu dále přistu-
pují ještě písemné pozůstalosti význačných 
osob, dokumentace politických stran, sva-
zů a spolků i publicistické prameny, sbírky 
obrazů a map. Spolkový archiv současně plní 
i funkci ústředního německého filmového 
archivu. Některá historická oddělení Spolko-
vého archivu včetně filmového archivu byla 
dislokována z Koblenze do Berlína-Lich-
terfelde, oddělení personální dokumentace 
sídlí v Aachenu, správní archivy a speciální 
oddělení a památníky pak i v jiných men-
ších německých městech, např. v Bayreuthu 
nebo v Dahlwitz-Hoppegarten. V blízké 
budoucnosti by měl přejít pod Spolkový 
archiv i dosud samostatný Centrální úřad 
pro dokumentaci k stíhání válečných zloči-
nů v Ludwigsburgu, zvažuje se i přičlenění 
Deutsche Dienststelle, evidenčního úřadu 
pro službu ve Wehrmachtu.
V nepřítomnosti prezidenta Spolkového 
archivu Prof. Dr. Webera a ředitele sekce pro 
zahraniční vztahy Dr. von Jena byla delegace 
VÚA dne 6. 6. 2006 přijata ředitelem orga-
nizačně-správního odboru Dr. Ernstem Rit-
terem. Obě strany se navzájem informovaly 
o problematice archivů a zhodnotily možnosti budoucí spolupráce. Exkurzi po archivu vedla 
vrchní archivářka pí. Gisela Müller. Hosté měli možnost prohlédnout si i výstavu politických 
plakátů a plakátů k historii magie v Německu.
Odpolední program zahrnoval návštěvu Vojensko-technické studijní sbírky, což je rozsáhlá 
expozice historické i současné výzbroje a výstroje, bojových vozidel a spojovací techniky, 
umístěná ve vojenském objektu, sloužící nejen jako speciální muzeum, ale i jako informační 
a školící středisko pro příslušníky Bundeswehru.
Ačkoliv se jednalo pouze o jednodenní návštěvu, lze předpokládat, že na ni v budoucnu 
navážou ať již oficiální nebo badatelské návštěvy pracovníků VÚA v dalších částech Spolko-
vého archivu.
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Zpráva o zahraniční služební cestě 
na Ministerstvo obrany Slovinska

Mgr. Zuzana PIVCOVÁ

Ve dnech 19. – 21. 9. 2006 se uskutečnila služební cesta zástupců VÚA do Slovinska. V naší 
delegaci byla kromě pplk. Koláře a plk. Sklenovského také Mgr. Zuzana Pivcová z VHA. 
Cílem VÚA bylo navázat pracovní kontakty s partnerským ministerstvem obrany a poznat 
tamní vojenské archivnictví a archivní a spisovou službu.
Slovinskou stranu zastupovali představitelé ministerstva obrany, odboru dokumentace, kteří 
zastávali vedoucí funkce. Jednací řečí byla z české strany angličtina, Slovinci hovořili většinou 
v mateřštině a měli k dispozici vlastní resortní tlumočnici.
Do pracovně velmi nabitého programu byla především zařazena návštěva Státního archivu 
Slovinské republiky v Ljubljaně. Slovinsko totiž nemá samostatný vojenský archiv. Po roz-
dělení Jugoslávie zůstaly dokumenty vojenského charakteru v archivu v Bělehradě. Veškerá 
domácí dokumentace je uložena ve Státním archivu Slovinské republiky, který spadá pod 
ministerstvo kultury. Přínosem pro zástupkyni VHA byla návštěva dislokovaného pracoviš-
tě dokumentace z druhé světové války, především materiálů domácího odboje a německých 
a italských okupačních sil.
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Při návštěvě ministerstva obrany byli naši zástupci seznámeni s interním členěním rezortu 
a především pak s odborem archivní a spisové služby a směrnicemi, jimiž se odbor řídí.
Slovinská strana projevila do budoucna přání spolupracovat s naším Ministerstvem hlavně 
v oblasti přebírání zkušeností na úseku archivace dokumentů.
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Zpráva ze služební cesty 
do Dolní Moravy

Mgr. Martin DUBÁNEK

Služební cesta se uskutečnila dne 9. 6. 2006 na základě pozvání Klubu Vojenská Historie „Kral-
ka“ na slavnostní odhalení významného exponátu instalovaného v muzeu opevnění K-S 5 
„U Potoka“. Informace potřebné pro rekonstrukci byly získány z fondů III. odboru VÚA 
– Vojenského historického archivu Praha a sbírekVojenského historického Ústavu Praha. 
Muzeum československého opevnění v pěchotním srubu K-S 5 „U potoka“ se nachází 
na úbočí Králického Sněžníku, přibližně 4 km severovýchodně od obce Králíky u obce Dolní 
Morava. Ačkoliv toto soukromé muzeum spravované klubem vojenské historie „KRALKA“ 
není mediálně příliš známé, existuje již 12 let. Jeho současný stav a zejména odbornost rekon-
strukčních prací i množství původních exponátů nebo replik ho řadí na špici obdobných 
muzeí v České republice. 
V loňském roce se členům klubu podařilo na dalekých Normanských ostrovech získat torzo 
4 cm kanónu vz. 36, který tvořil součást hlavní výzbroje objektu. Ve spojení s těžkým kulome-
tem vz. 37 byla zbraň označena kódem L1 a její protipancéřový granát dokázal probít 50 mm 
pancíř na vzdálenost 1 050 m, což tehdy neměl žádný německý tank. 
Kvalitu zbraně podtrhoval fakt, že po okupaci Československa v roce 1939 ji zařadil do své 
pevnostní výzbroje německý Wehrmacht. Tak se kanón v německé službě označený jako 
4,7 cm PaK K 36 (t) dostal do jedné z pevnůstek legendárního Atlantického valu u francouz-
ské obce Wissant. Zbraň byla v průběhu bojů značně poškozena palbou a výbuchem. 
S velkou nadsázkou lze konstatovat, že se tento kanón složený z několika různých zbraní 
(např. lafeta č. 121 pochází se srubu K-S 19) ukázal ve světle dějin jako velký cestovatel, neboť 
jeho vrak byl v roce 1995 zakoupen pracovníky Muzea německé okupace na ostrově Guernsey 
na Normanských ostrovech. Normanské ostrovy byly totiž jako jediné výsostné území Velké 
Británie okupovány německou armádou, která se na nich dokonale opevnila. Díky pochopení 
jeho ředitele Richarda Heaumeho, byl na konci roku 2004 věnován klubu vojenské historie 
„KRALKA“ s podmínkou rekonstrukce a vystavení ve výše uvedeném muzeu. Celou polovinu 
roku 2005 pak zabralo vyřešení legislativních otázek a povolení nezbytných pro dovoz a zís-
kání potřebných finančních prostředků. Bez získání dvou grantů Ministerstva obrany AČR, 
laskavosti vedení VHÚ a VÚA při získávání podkladů a pomoci celé řady sponzorů byl proces 
dovozu a rekonstrukce zbraně neuskutečnitelný. Již v srpnu 2005 se podařilo restaurovat a osa-
dit na objekt první součásti. Na rekonstrukci celé zbraně třeba odpracovat více něž 2 000 pra-
covních hodin, přičemž 3/4 vykonal Ing. Radek Kysilka, v naprosto primitivních podmínkách 
domácí dílny. Přesto je jejich odborné provedení obdivuhodné a kanón se staví hned na druhé 
místo z celkových čtyřech zbraní zachovalých a vystavených na území České republiky.
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Na začátku června 2006 se členům klubu podařilo kanón osadit do srubu a 9. 6. 2006 se usku-
tečnilo jeho slavnostní odhalení. Zároveň s ním bylo odhaleno i pevnostní čerpadlo Buldog 
firmy Kunz, které jako jediné dochovalé v republice zrenovovala firma Sigma Pumpy Hrani-
ce, spol. s r. o.. Poděkování zúčastněným subjektům a sponzorům proběhlo v Červeném Poto-
ce, za účasti primátora Olomouce, starostů Dolní a Malé Moravy, novinářů a České televize 
Ostrava. Po bloku přednášek o klubu Vojenské historie Kralka, historii zbraně (Mgr. Martin 
Dubánek za VÚA-VHA), projektu získání zbraně a rekonstrukci kanónu a čerpadla následo-
val vlastní akt slavnostního odhalení zbraně a prohlídka objektu. Doprovodný programem 
bylo vystoupení klubů vojenské historie „Rota Nazdar“ a „Hraničářského pluku 6“, jejichž 
členové účinkovali v uniformách čs. vojáků a četníků z 30. let 20. století a mimo jiné prezen-
tovali méně známé součásti výstroje a dobové ležení. 
Díky dobrému počasí navštívilo muzeum od 9. do 12. 6. přibližně 300 návštěvníků, což lze 
vhledem k velikosti a odlehlosti považovat za velmi dobrý výsledek.

4 cm kanón vz.36 v levé střelecké místnosti srubu
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Pěchotní srub K-S 5 „U potoka“ 

Dobovou atmosféru přibližovali četníci hlídky SOS z klubu vojenské historie HP6
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Doprovodný program pro návštěvníky zajišťoval klub vojenské historie „Rota Nazdar“, 
který připravil vojenský tábor s ukázkou originální výzbroje a výstroje
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Zpráva o aktivitách III. odboru VÚA 
v rámci Archivního výboru 
Mezinárodní komise vojenské historie 
v roce 2006

Mgr. Zuzana PIVCOVÁ

Vojenský historický archiv, III. odbor Vojenského ústředního archivu, pokračoval v roce 2006 
v započatých aktivitách, vyplývajících z členství v Archivním výboru.
V jarním čísle informačního zpravodaje „Mars & Janus“, které vyšlo v červnu 2006, byla 
uveřejněna podrobná zpráva o průběhu výroční schůze AV v roce 2005 v Madridu, které 
se za VÚA zúčastnila Mgr. Zuzana Pivcová. V zápisu ze schůze byla i informace o jejím před-
neseném referátu a následné diskusi. Spolu s ostatními referáty byl pak otištěn i celý text 
jejího příspěvku.
Mgr. Pivcová se i v roce 2006 zúčastnila výroční schůze Archivního výboru, která se kona-
la dne 20. 8. 2006 v Postupimi v rámci XXXII. Mezinárodní konference vojenské historie. 
Hlavní náplní zasedání kromě organizačních záležitostí bylo odborné téma „Archivní mapy 
– málo využívaný archivní zdroj?“. Příspěvek Z. Pivcové byl spolu s hlavními přednesený-
mi referáty zařazen do podzimního čísla zpravodaje AV „Mars & Janus“, 2006, které vyšlo 
v prosinci. Jarní číslo 2007 bude obsahovat tradičně zprávy jednotlivých archivů o změnách 
a hlavních událostech loňského roku. 
V roce 2007 proběhne výroční schůze AV s hlavním tématem „Vojenský archiv a veřejnost“ 
dne 12. 8. během XXXIII. Mezinárodní konference vojenské historie v jihoafrickém Kapském 
Městě, na níž účast našeho zástupce zřejmě nebude možná. Přesto lze říci, že se VHA, III. 
odbor VÚA, svou aktivitou již nyní úspěšně začlenil mezi známé vojenské archivy na mezi-
národním poli.
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Záchrana povodněmi zasažených 
archiválií VHA v roce 2006

Mgr. Martin DUBÁNEK, Bc. Eva OČENÁŠKOVÁ, Dr. Vladimír ŠLOSAR

Od ničivé povodně v roce 2002, která způsobila obrovskou škodu na archiváliích Vojenského 
historického archivu, uplynulo již téměř pět let. Nikoho proto nepřekvapí, že se pracovníci 
archivu setkávají takřka s každodenními dotazy na stav poškozených archiválií, které jsou 
zčásti stále ještě uloženy v mrazírnách v Kladně. 
Na úvod si proto připomeňme, několik základních faktů. Na rozmrazení a vysušení povod-
němi zaplavených archiválií vypsal dne 13. 8. 2003 Úřad vlády ČR veřejnou obchodní sou-
těž na vysušení, rozmrazení a předání k dezinfekci povodněmi zasažených archiválií, kterou 
po řadě odvolání a soudních jednáních s ostatními zúčastněnými firmami, vyhrála v březnu 
2005 firma BELFOR Czechia, spol. s r. o.. Příprava vysoušecího centra umístěného v Jirnech 
u Prahy trvala přibližně 1/2 roku. Dne 21. 10. 2005 VÚA předal k vysušení prvních 5 paleti-
začních jednotek justiční dokumentace. Přijatý časový harmonogram se v rámci VHA poda-
řilo dodržet. V roce 2006 tak bylo, kromě 13 paletizačních jednotek z roku 2005, předáno 
z kladenských mrazíren Firmě BELFOR dalších 25 palet pro vakuovou metodu a 35 palet 
pro horkovzdušnou metodu. K 31. 12. 2006 zbývalo v kladenských mrazírnách 87 palet. 
K tomuto datu bylo do VÚA již vráceno 70 vysušených a dezinfikovaných palet, což tvoří 
43 % povodněmi zaplavených spisů. 
Prioritně byla vysušena dokumentace bývalých vojenských justičních orgánů (soudů a proku-
ratur) a vojenských věznic v rozsahu 15 paletizačních jednotek, což obnášelo 1 650 kartonů.
Tuto justiční dokumentaci dokázala počínaje dubnem 2006 uspořádat do původních spiso-
vých celků tříčlenná Skupina novodobých fondů a sbírek (viz autoři). Toto uspořádávání zna-
menalo identifikaci poškozeného materiálu, což se ukázalo jako klíčový problém a zabralo 
asi největší časový úsek. Pro věci neznalé dodáváme, že se jednalo o doslovné prokousání 
zapáchajícími dokumenty, což nejvíce okusil na vlastní kůži Dr. Vladimír Šlosar. Identifi-
kované trestní spisy nebo rozsudky byly poté opatřeny novým přířezem a po označení byly 
uloženy do kartonu. Paradoxně počet kartonů poněkud stoupl, neboť vysušený archivní 
materiál zvýšil svůj objem a před povodněmi přeplněné soudní spisy musely být rozděleny 
do dvou kartonů. 
Vzhledem k faktu, že veškerá pomocná dokumentace (rejstříky) byla těžce poškozena a musí 
projít odborným zásahem (viz níže), byl v rámci možností vytvářen z identifikovaných spisů 
a rozsudků nový rejstřík. Tento rejstřík, či spíše inventář, ve své většině vytváří o.z. Eva Oče-
nášková. Vzhledem k faktu, že se jedná o zdlouhavou činnost, podílejí se této práci i dva 
brigádníci VÚA (Ing. Václav Čermák a RNDr. František Sochor). Po několika oddáleních, 
byl termín zpřístupnění justiční dokumentace stanoven na září až říjen 2006, což se nám 
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podařilo beze zbytku a s vypětím všech sil splnit. Ba co více, v září 2006 se podařilo sloučit 
zachovalé spisy bývalých vojenských věznic. Po kladné zkušeností s touto činností započal 
proces kompletizace vojenských soudů. To znamená revizi všech vysušených i nezaplave-
ných soudních spisů a rozsudků, přebalení nezaplavených archiválií a vytvoření jednotného 
popisu na kartony. V konečném provedení to znamená seřazení kartónů podle jednotlivých 
věznic a ročníků tak, aby byly co nejvíce přehledné a usnadnily vyhledávání i bez dosud 
kompletního rejstříku. 
Podle dosavadních zkušeností při vyhledávání, jsme se rozhodli uspořádat sbírku vojenských 
soudů (celkem 24 soudů) podle následujícího klíče: 1) abecedně podle místa působnosti 
soudu (Brno, Čáslav...), 2) po jednotlivých ročnících od vyšších soudních instancí k nižším 
(Vrchní vojenské soudy, Krajské vojenské soudy, Nižší vojenské soudy...). Nejvyšší vojenský 
soud Praha, Nejvyšší soud – Vojenské Kolegium a Polní soudy (z roku 1945) jsme obdob-
ně jako před povodněmi vyčlenili samostatně. V další fázi plánujeme obdobných způsobem 
uspořádání sbírky prokurátorských spisů a Generálního prokurátora-Hlavního vojenského 
prokurátora a vytvoření databáze osob vězněných ve vojenských věznicích. 
Pokud jde o vytváření rejstříků soudních spisů, po inventarizaci známe obsah každého kar-
tonu (spisová značka soudu a jména osoby, na kterou byl spis veden a její data narození) 
a rozlišujeme zda-li se jedná o soudní spis, nebo rozsudek. Bohužel, tento inventář může být 
vzhledem k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, 
použit výhradně pro potřebu administrativy VÚA, případně pro potřeby justičních orgánů a 
orgánů činných v trestním řízení.
 Z hlediska poškození archiválií dopadly nejhůře rejstříky. Ty jsou postupně rekonstruovány 
v konzervátorské dílně VÚA (Zorka Rohlová + dvě brigádnice). Rejstříky totiž nebyly v době 
povodní pro snadnější manipulaci zakartonovány a navíc byly napsány modrým a červeným 
inkoustem, který je někdy úplně smyt. Proces rekonstrukce je velmi pomalý a pracný a navíc 
má dílna se třemi pracovnicemi omezenou kapacitu. Přesto se již 4 desítky jednotlivých sešitů 
rejstříků podařilo solidně rekonstruovat. Problémem je v tomto případě zejména identifikace 
příslušného soudu a ročníku (u jmenných rejstříků). 
Pokud jde o vlastní spisový materiál, vzhledem k lepší kvalitě použitého papíru, jsou obecně 
v nejlepším stavu rozsudky. Již pouze proto, že byly ve své většině pevně staženy v přířezech 
a pronikání vody mělo nižší intenzitu. Bohužel, část z nich byla archivována v kopiích (lihové 
cyklostyly nebo průklepový papír). Totéž platí o spisech, kde je různorodá kvalita papíru 
a použitého tisku. Přesto se domníváme, že více než 80 % soudních spisů a rozsudků je bez 
větších potíží použitelná. Pokud jde o vlastní proces rekonstrukci spisů, přichází v úvahu 
pouze fixace zachovaného textu, provedená podle příslušných zásad pro restaurování, která 
patří do kompetence konzervátorské dílny VÚA. Dosud bylo několik málo spisů, které byly 
aktuálně vyžádány, v konzervátorské dílně pouze přežehleno, aby z nich bylo možné pořídit 
kopie. Hlubší rekonstrukční zásah v tomto případě není možný, neboť by se porušila autenti-
cita spisu a navíc by ani neodpovídal zásadám práce restaurátorů. Po skončení procesu kom-
pletizace spisů počítáme v prvé řadě s použitím ionizace při odstraňování silného zápachu 
u nejvíce frekventovaných archiválií. 
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I když ještě není proces rekonstrukce této prioritní sbírky justiční dokumentace ukončen, 
sbírka slouží s jistým omezením svému účelu. Do konce roku se podařilo uspokojit několik 
desítek žádosti orgánů justice, státní správy a oprávněných žadatelů. 
V listopadu 2006 se do VHA rovněž vrátila část badatelsky očekávaného jednotného fondu 
MNO z let 1945–1950. Proces identifikace a uspořádání tohoto fondu plánujeme na počátku 
roku 2007, z počátku jedním pracovníkem, neboť zbytek skupiny bude dokončovat uspořá-
dávání justiční dokumentace. Na zpřístupnění si však budou muset badatelé počkat nejméně 
do konce roku 2007. Vše bude závislé na aktuálně řešených úkolech pracovníků. Do budouc-
na do termínu rekonstrukce zasáhne i plánované přestěhování Vojenského ústředního 
archivu Praha a další organizačně technické podmínky. To se bude týkat zejména archiválií 
tzv. zrušených vojenských útvarů, které jsou vysušovány horkovzdušnou metodou. Jak se dalo 
očekávat, stav této dokumentace je nejhorší a řadu archiválií nebude možné rekonstruovat. 
Prozatím jsou tyto dokumenty uloženy v zabezpečených skladech. Do budoucna se rovněž 
počítá s jejich digitalizací. 
Jak je z procentuálního podílu rekonstruovaných archiválií patrné, čeká pracovníky Skupiny 
novodobých fondů a sbírek, jako také další pracovníky VHA ještě dlouhá a trnitá cesta. Práce, 
která však má smysl. Kladně vyřízené žádosti, které umožnily napravit křivdy minulosti jsou 
toho ostatně dokladem.

Sklad pro dočasné uložení vysušené dokumentace tzv. zrušených útvarů
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Silně poškozené hřbety vysušených deníků spisů a soudních rejstříků po přivezení do VHA
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Dokumentace vojenských soudů po rekonstrukci

Vzorek vysušených deníků spisů jednotného fondu MNO
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Spisový materiál jednotného fondu MNO 1945-1950, který čeká na identifikaci a zakartonování
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Ukázka hůře dochovaného rozsudku bývalého Vojenského obvodového soudu Praha 1960. 
Přes prosvítání druhé strany dokumentu, je text ještě čitelný
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Ukázka rozsudku bývalého Vojenského soudu I. stolice v Brně z roku 1946, 
který se dochoval ve výborném stavu
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Zpráva o vyřizovaní žádostí 
podle zákona č. 726/2004 Z.z.

Bc. Eva OČENÁŠKOVÁ

Dne 1. 12. 2004 byl na Slovensku schválen zákon č. 726/2004 Z.z. o poskytnutí jednorázového 
peněžního příspěvku osobám zařazeným v letech 1948–1954 do vojenských táborů nucených 
prací a pozůstalým manželkám těchto osob. Schválení tohoto zákona a jeho následná platnost 
od 1. 1. 2005 díky mnohonásobnému nárůstu úřední agendy téměř ochromila činnost Skupi-
ny novodobých sbírek a fondů (SNFS) v roce 2005.
Již 11. 11. 2004 jsme obdrželi první dopis se žádostí o vystavení potvrzení služby u PTP 
z politických důvodů. Do konce roku 2004 došly sice pouhé 4 dopisy s podobnými žádostmi, 
ale jen v období od 1. 1. 2005 do 8. 6. 2005, respektive do 15. 6. 2005, bylo zaevidováno dal-
ších 59 žádostí. Žádosti byly také ve většině případů provázeny ne právě zdvořilými telefonáty 
kategoricky žádajícími jejich okamžité vyřízení. Zpracování jedné žádosti téměř vždy vyžado-
valo mravenčí práci a dohledávání informací převážně ve fondech PTP. SNFS se třemi plně 
pracovně vytíženými pracovníky, jejichž hlavní činností se stala obnova povodní zasažených 
archivních fondů, nemohla tento nápor zvládnout. Situaci poněkud ulehčilo zprovoznění 
databáze jmen z rozkazů PTP. Tímto bychom rádi poděkovali pracovníku ZKIS kpt. Ing. Janu 
Vackovi za převedení databáze do souboru MS Excel. Databáze byly vytvořeny počátkem 
90. let minulého století a my laici jsme na disketách nacházeli jen podivné nespustitelné sou-
bory. I přes spuštění databáze usnadňující práci samotné vyhledávání a tvoření potřebných 
výpisů zůstalo. Vyřízení žádosti si i tak mnohdy vyžadovalo několik dní. Vyhledávání ve fon-
dech PTP bylo také často ztíženo nedostatečnými informacemi samotných žadatelů. 
V březnu 2005 zkomplikovalo řešení žádostí vydání metodického pokynu Ministerstva 
obrany SR k vykonávání zákona 726/2004, který požadoval hlavně zjištění klasifikace „E“, 
tj. označení politické nespolehlivosti. Vyřizování agendy se stále zpomalovalo. Situace byla 
ztížena i jinak. Ve Vojenském archivu v Trnavě jsou uloženy osobní spisy vojáků, informace 
v nich obsažené často usnadňovaly a ujasňovaly údaje jak žadatelů tak nalezené ve fondech 
PTP uložených ve Vojenském historickém archivu Praha, ve Vojenském historickém archivu 
Bratislava, (tehdy sídlem v Trnavě), jsou uloženy fondy tří PTP, které působily na Slovensku. 
Mezi těmito třemi vojenskými archivy se tak rozběhla čilá korespondence.
Nárůst žádostí ve VHA Praha a jejich komplikované vyřizování vyústilo v červnu 2005 
v setkání zástupců všech výše zmíněných archivů v Trnavě. Výsledkem jednání byla dohoda 
uzavřená dne 15. 6. 2005 Vojenským historickým archivem Trnava, Vojenským archivem 
Trnava a Vojenským ústředním archivem Praha. Všechny žádosti o potvrzení služby u PTP 
z důvodu politické nespolehlivosti tak budou vyřizovány pouze prostřednictvím Vojenské-
ho historického archivu či Vojenského archivu v Trnavě. Vojenský ústřední archiv Praha 
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se zavázal, že bude vyřizovat i přímé žádosti občanů SR, avšak výsledek řešení bude zasí-
lat výhradně příslušnému slovenskému vojenskému archivu, který zabezpečuje veškerou 
správní agendu k vydání potvrzení o zařazení k PTP z důvodu politické nespolehlivosti, 
tj.  od podání až po vydání konečného rozhodnutí. Tímto dojednáním se vyřizovaní agendy 
PTP sjednotilo a také ulehčilo. Dopisy již neputovaly mezi archivy a žadateli, ale ve větši-
ně případů již jen mezi archivy. Slovenským kolegům jsme poskytli kopie databáze PTP 
a inventáře Vojenských pracovních jednotek I a II. 
Po návratu z trnavských jednání, kdy nás šokoval počet podaných žádostí, bylo nutné se při-
pravit na opětný nárůst agendy. V září 2005 nastoupili jako posila 4 brigádníci. Pod pro-
věřeným heslem „Viribus Unitis“ se nám tak do konce roku 2005 podařilo vyřídit celkem 
642 žádostí, s tím že dalších 92 bylo zaevidováno.
Vyřizování žádostí PTP podle 726/2004 Z.z. pokračovalo i v roce 2006, počet žádostí sice 
pomalu klesal, ovšem nepřímo úměrně se zvyšovala náročnost žádostí. Stále více bylo 
požadováno prověřování fondů (v drtivé většině nezpracovaných) jiných útvarů než PTP. 
Docházelo a dochází k opětovným žádostem, které byly zamítnuty, a je požadováno další 
a další prověřování archivních fondů. Toto mnohdy zbytečně požadované prověřování bylo 
způsobeno i díky obtížné komunikaci: Oddelenie vojnových veteránov a vydávania osvedče-
ní (tehdy Oddelenie pre vydávanie osvedčení) MO SR doporučovalo žadatelům k prověření 
různé písemnosti, žadatelé pak byli nuceni opětovně oslovit archiv, přičemž docházelo nejen 
k časovému zdržení, ale také ke zkreslení původního požadavku k dohledání, který mělo 
Oddelenie vojnových veteránov a vydávania osvedčení MO SR. Zajistit podobnou doho-
du pro vyřizování agendy podle zákona 726/2006 Z.z., jaká byla uzavřena se slovenskými 
vojenskými archivy, se se zmíněným oddělením MO SR nepodařilo. Z naší strany byly pro 
urychlení výsledky našeho hledání zasílány přímo příslušnému oddělení MO SR a jejich 
kopie žadateli. 
V současné době agenda PTP pozvolna ustává, zůstal tak již jen jeden brigádník řeší-
cí agendu PTP. Od konce roku 2004 dosud bylo vyřízeno přes 950 žádostí podle zákona 
726/2004 Z. z. Zákona, o jehož schválení, třebaže i Vojenský ústřední archiv Praha měl pro 
potřeby tohoto zákona vystavovat platná potvrzení, nebyl informován a nemohl včas pod-
niknout potřebné kroky pro zabezpečení vyřizování těchto požadavků.
Ačkoliv nám agenda PTP značně změnila pracovní plány na rok 2005 a částečně i na rok 
2006, je nutné říci, že se díky ní podařilo navázat dobré pracovní vztahy s oběma slovenskými 
vojenskými archivy a spolupráce, která se rozběhla, funguje velmi dobře. Škoda jen, že jsme 
se nemohli setkat za klidnějších okolností. 
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Digitalizace fondů a sbírek Vojenského 
historického archivu

PhDr. Július BALÁŽ, CSc.

Dne 14. prosince 2006 byla slavnostně spuště-
na digitalizační linka Vojenského ústředního 
archivu, určená k digitalizaci fondů a sbírek jeho 
III. odboru – Vojenského historického archivu. 
Pouze za přítomnosti užší skupiny zasvěcených 
a redaktora časopisu A report spustil linku bez-
pečnostní ředitel MO Ing. Michal Fantl. Po dvou 
letech příprav a dvou výběrových řízeních obdržel 
archiv zařízení, které mu umožní postupně vyře-
šit problém, který mu ukládá zákon o archivnic-
tví v oblasti fyzické ochrany archiválií při jejich 
využívání k různým účelům bádání. 
První návrhy na digitalizaci fondů padly bezpro-
středně po povodních v ro ce 2002 a souvisely 
s pokusy na záchranu zaplavených archiválií. Reálnější podobu začaly dostávat tyto myš-
lenky až v roce 2004. V té době už nad původním úmyslem převážila myšlenka ochrany 
fyzického stavu hlavně nezaplavených a badatelsky využívaných archiválií. Zainteresovaným 
pracovníkům archivu bylo od začátku jasné, že digitální kopie je zatím pouze studijní kopií. 
Pro digitalizaci však mluvil technický vývoj a to, že v archivu neviděli v pořizování kopií 
samoúčelnou činnost. Od počátku se tato záležitost dávala do souvislosti s vytvořením virtu-
ální badatelny ve Vojenském historickém archivu. Postupně, poučeni i neúspěšným prvním 
výběrovým řízením, se dotvářela představa fungující elektronické badatelny. Prvním krokem 
k naplnění této ideje bylo spuštění digitalizační linky. Druhým krokem, který by měl následo-
vat, je vlastní virtuální badatelka. Je logické, že tento krok může následovat až po digitalizaci 
určitého množství archiválií. Vzhledem ke stěhování archivu do nového objektu za tři roky 
není těžké uhodnout, že sem směřuje úsilí archivu o vytvoření takovéto badatelny. Na tomto 
novém pracovišti by již byla možnost badatelsky nejvíc využívané fondy a sbírky studovat 
v digitální podobě. Na internetové stránce Vojenského ústředního archivu budou k dispozici 
inventáře všech fondů a sbírek, které bude možné studovat již v elektronické podobě. S tím 
bude automaticky souviset elektronická žádanka na konkrétní materiál. Nepočítá se s tím, 
že digitalizované archiválie budou zpřístupněny on-line. Badatelé si budou moci doma vybrat 
i objednat konkrétní archiválie ke studiu, ale studovat je budou moci pouze na badatelně 
Vojenského historického archivu. Předpokládáme, že se do této doby vyřeší i otázka platby 

Bezpečnostní ředitel MO Ing. Fantl 
slavnostně otevírá nové pracoviště



180

za kopie pořízené při studiu v digitálním archivu (za stahování dat vlastními prostředky). 
Současná metodika tento problém ještě neřeší.
Aby v budoucnu bylo možné mezi miliony stránek uložených v digitálním archivu vyhledávat, 
byl navržen způsob indexace (s pevně danými atributy) každé digitalizované archiválie, doku-
mentu, spisu atd. Vycházelo se přitom ze struktury inventářů k fondům a sbírkám uloženým 
ve Vojenském historickém archivu. Byly vytipovány fondy a sbírky určené k digitalizaci aby 
se odhadl rozsah prací. Po vytvoření soupisu badatelsky využívaných inventarizovaných fondů 
a sbírek se došlo k číslu cca 30 000 kartonů, což představuje přibližně třicet milionů strá-
nek. Proces digitalizace potrvá několik desetiletí. Nelze ho totiž urychlit. Digitalizovat se mají 
archiválie na papíru různé kvality, odstínů, použitých různých psacích prostředků, často ještě 
poničených. S každou stranou bude potřeba individuálně pracovat. Přitom propočty ukázaly, 
že při plném výkonu bude možné na lince zvládnout digitalizaci cca 30 kartonů měsíčně.
Realizace našich představ o fungování budoucí virtuální badatelny ve Vojenském historic-
kém archivu byla 14. 12. 2006 otevřením digitalizační linky odstartována. Určitým omeze-
ním se zatím ukazuje personální zabezpečení digitalizace. Stálá místa na tyto pozice budou 
až od 1. 10. 2007. Do té doby budou zabezpečovat digitalizaci brigádníci. Snad to nebude tak 
zlé a do tří let se mnohé podaří dohnat.
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Komunikace a vztah 
s veřejností na badatelně 
Vojenského ústředního archivu

Ing. Alena HRNČÍŘOVÁ

Badatelna Vojenského ústředního archivu (dále jen VÚA) je organizačně součástí Vojenské-
ho historického archivu, jako jeho 2. oddělení. Je pracovištěm, které zabezpečuje za VÚA 
poskytování služeb, které jsou archivu dány zákonem, veřejnosti. Jedním z jejich hlavních 
úkolů je tedy zprostředkovat návštěvníkům přístup k archivní dokumentaci a poskytnout jim 
s tím související služby (konzultace, pořizování kopií atd.).
Badatelna je přístupná veřejnosti vždy 3 dny v týdnu s výjimkou měsíce července a srpna, 
kdy je pro veřejnost uzavřena. Pro služební žadatele z rezortu obrany a v mimořádných, odů-
vodněných případech je přístupná celoročně. V praxi to znamená 12 – 14 dní badatelského 
provozu měsíčně. Za tuto dobu se v průměru, tedy v běžném měsíci mimo prázdninový pro-
voz (měsíce červenec a srpen), uskuteční přes 200 badatelských návštěv, z nichž část tvoří cizí 
státní příslušníci, kteří většinou studují vcelku delší dobu. V průměru lze v měsíci napočítat 
kolem 20 badatelských návštěv z ciziny. 
Denně přichází do badatelny zhruba 16 osob, a to jak za informativním účelem, tak již 
za účelem vlastního studia. 
Součástí 2. oddělení VHA je nejen badatelna, ale také fotoarchiv, který je rovněž přístup-
ný veřejnosti vždy 3 dny v týdnu s výjimkou prázdninového provozu. Pro služební žadate-
le z rezortu obrany a v odůvodněných případech je taktéž fotoarchiv přístupný celoročně. 
V běžném měsíci se zde uskuteční cca 15 badatelských návštěv, z nichž část tvoří taktéž cizí 
státní příslušníci. 
Požadavky badatelů (veřejnosti vůbec) jsou vyřizovány rovněž písemně a telefonicky. 
I když přihlašující se badatelé nejsou povinni podle nového znění zákona v badatelském listu 
uvádět ani svá zaměstnání a rok narození, obecně můžeme konstatovat, že nejmladším náv-
štěvníkům je cca 17 let (většinou středoškoláci) a nejstarším pak přes 80 let. 
Badatelskou veřejnost můžeme rozdělit na veřejnost odbornou a laickou. 
Odborná veřejnost je prezentována hlavně historiky a archiváři. Dále pak pracovníky úřadů 
a institucí státní správy, jejichž badatelský zájem je především tématický, vztahující se buď 
ke zpracování historických událostí, zmapování vojenských lokalit, k vyšetřování trestních 
případů, k odškodnění, k personální problematice účastníků 1. a 2. odboje pro účely měst 
a obcí atd.
Většinu odborné veřejnosti lze zařadit hlavně do institucí jako jsou Úřad pro dokumentaci 
a vyšetřování zločinů komunismu, Čs. obec legionářská, Vojenský historický ústav Praha, 
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Univerzita obrany Brno, Historický ústav Akademie věd České republiky, Orientální ústav 
Akademie věd České republiky, Svaz letců České republiky, Nakladatelství Naše vojsko, 
Vězeňská služba ČR – kabinet dokumentace a historie VS ČR Praha, obecní úřady, archivy 
a muzea. Do této kategorie je možné zařadit i studenty vysokých škol vojenských i civilních. 
Ačkoliv většinu každodenních návštěvníků tvoří občané ČR, přesto nelze opomenout ani 
časté návštěvy ze zahraničí. Často se jedná o jednotlivce, historiky pátrající po genealogii 
a po dějinných událostech. Většinu návštěvníků ze zahraničí však tvoří zástupci oficiálních 
institucí s požadavky jak na historický výzkum, tak na řešení občansko – právních záležitostí. 
Na těchto návštěvách je vidět, jak důležitý úkol VÚA/VHA a jeho fondy pro mezinárodní 
veřejnost sehrává.
I po rozdělení Československé republiky má VÚA/VHA nejtěsnější kontakty s obdobnými 
institucemi ve Slovenské republice. Jedná se o pravidelné a většinou skupinové návštěvy pra-
covníků Vojenského historického ústavu v Bratislavě v rámci studia k jejich projektům. 
K dalším častým návštěvám patřily návštěvy skupiny složené z pracovníků justice a doku-
mentačního oddělení z Centrálního úřadu pro dokumentaci k stíhání válečných zločinů 
v Ludwigsburgu ze SRN.
Rozsáhlou akci pro trvalou expozici Památníku odboje v Halle představovala opakovaná 
návštěva pracovníků tohoto památníku s cílem získat veškerou dokumentaci týkající se osob 
popravených v Halle za nacismu na základě rozsudku Říšského válečného soudu. 
V posledních letech zjišťovala zástupkyně polského Archivního výboru polonika v našem 
archivu. V uplynulém roce zástupci Vojenského muzea a archivu z Estonska pátrali po doku-
mentaci k činnosti estonských jednotek za druhé světové války.
Z minulých let lze připomenout zástupce MO USA, kteří dlouhodobě pátrali po problema-
tice amerických válečných zajatců a pohřešovaných. Z dalších návštěvníků připomínáme 
zástupce Španělska, jejichž cílem bylo zmapování všech československých interbrigadistů 
ve Španělsku v době občanské války a v neposlední řadě badatele z Izraele se společným pro-
jektem s Ministerstvem zahraničních věcí ČR na téma „Vztah Československa a zemí Střed-
ního východu“.
Laická (amatérská) veřejnost jak tuzemská, tak i zahraniční, je velice různorodá. Převládá 
u ní zejména zájem o genealogii a témata související s jejich koníčky. Nejčastějším zájmem 
u tuzemské veřejnosti je však „bunkrologie“ či sběratelství.
Výsledkem jejich badatelské činnosti je v řadě případů vydání diplomových a bakalářských 
prací, publikací či článků, které badatelna soustřeďuje ve své příruční knihovně a taktéž 
v počítačové databázi k dalšímu využití pro badatele, kteří mají zájem o stejná témata.
Velmi často jsou pracovníci VÚA/VHA zváni na různé semináře a výstavy, a to jak v České 
republice, tak i v zahraničí, pořádané zástupci institucí, kteří navštívili náš archiv.
Na závěr lze konstatovat, že zájem odborné i laické veřejnosti o bádání ve VÚA/VHA Pra-
ha stále stoupá. Svědčí to nejen o vzrůstajícím zájmu o vojenské dějiny, ale i o důležitosti 
a postavení VÚA/VHA v archivním systému České republiky a samozřejmě i jeho významu 
pro badatele z okolních států. 
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Přírůstky publikací 
v badatelně VÚA za rok 2006, 
ve kterých bylo čerpáno 
z pramenů uložených ve VHA

Ing. Alena HRNČÍŘOVÁ

František, Hanzlík: 
Případ kpt. Adolf Püchler, 
vydavatel Úřad dokumentace vyšetřování zločinů komunismu PČR v edici Svědectví, 
375 s., obr., rejstř. 
Svědectví agenta Obranného zpravodajství o nelegálním získávání financí zpravodajskou 
službou ministerstva vnitra v r. 1946–1947.

Jiří, Červenka: 
Šla s ním až k šibenici, 
vydavatel GELTON, 176 s., obr., rejstř.
Život, osud Oskara Felkla, člena kladenského gestapa a zpověď jeho ženy, Marie Felklové, 
která dosud žije v Německu, o útrapách života v období druhé světové války.

Miroslav Kopecký, Tomáš Jambor, Václav Kolesa: 
Letci z Holásek a Tuřan ve II. světové válce, 
vydavatel Václav Kolesa, Valachův Žleb 4893, 760 05 Zlín, 248 s., obr., rejstř. 
Životní osudy účastníků II. československého zahraničního odboje, kteří v letech 1939–1945 
působili v řadách československého letectva. Jsou zde zachyceny životní osudy devíti letců, 
rodáků z Holásek a Tuřan – Emila Bočka, Jaroslava Brázdila, Josefa Drčky, Oldřicha Jambora, 
Slavomila Janáčka, Arnošta Jedounka, Tomáše Krumla, Josefa Novotného a Jaroslava Rolence.

Martin Krůl, Pavlína Nováková: 
Jablunkovské šance, 
vydavatel Muzeum Těšínska, 96 s., obr. 
Historie jablunkovského průsmyku až po současnost, který představoval již od 13. stol. nejen 
geografickou, ale i historickou hranici mezi jedním ze slezských knížectví – Těšínským 
knížectvím a Horními Uhrami (dnešním Slovenskem). Na ochranu obchodní cesty a vstupu 
do Slezska byla v Jablunkovském průsmyku postupně budována soustava opevnění nazývaná 
jablunkovské šance (zejm. od 16.–19. stol.).
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Úřad vlády ČR, Vojenský historický ústav Praha: 
Generál Alois Eliáš (1890–1942), 
vydavatel Úřad vlády ČR, 62 s., obr.
Život a vojenská kariéra divisního generála Aloise Eliáše - příspěvky z vědeckého semináře, 
konaného v březnu 2006 v Praze.

Ivan Procházka: 
Dunkerque, válečný deník Československé samostatné obrněné brigády 
(říjen 1944–květen 1945), 
vydavatel Ministerstvo obrany ČR – AVIS, 204 s., obr., rejstř. 
Vznik Československé samostatné obrněné brigády a její nasazení u Dankerque na podzim 
r. 1944, kde se bránila silná a dobře vyzbrojený německá posádka. Je zde taktéž zachycena bio-
grafie význačných osobností Československé samostatné obrněné brigády, např. brig. gene-
rál Alois Liška – velitel obrněné brigády, plk. Antonín Zeman, plk. Karel Ondráček aj., a tech-
nika, kterou obrněná brigáda v té době disponovala.

Václav Langer: 
Almanach, 
vydavatel neuveden, 201 s., obr. 
Seznam příslušníků československého zahraničního vojska 1939–1945 podle jednotlivých obcí 
z území bývalého okresu Nový Jičín.

Martin Zückert: 
Zwischen Nationsidee und staatlicher Realitätenpolitik 1918–1938, 
nakladatel R. Oldenbourg Verlag München 2006, 354 s., rejstř.
Publikace zachycuje samostatnost, politickou různorodost a mnohonárodní problém vytvá-
řejícího se státu, se zvláštním zaměřením na třicátá léta a reakce československé armády. 

Radan Lášek: 
Jednotka určení SOS, 
vydavatel Radan Lášek – Codyprint, Zapova 6, 150 00 Praha 5, 302 s., obr., rejstř.
Publikace je věnována zejména činnosti příslušníků bezpečnostní složky nazvané Stráž obrany 
státu od září 1938 do března 1939. Tato jednotka byla zformována pro zamezení nenadálého 
vpádu nepřítele do Československa a svou obranou měla umožnit mobilizaci a nástup čs. armá-
dě. Jsou zde zachyceny písemné vzpomínky účastníků, fotografie, archivní dokumenty.

Karel Kahoun: 
Lámání lilií, 
vydavatel Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v edici Svědectví, 278 s.
Autobiografický dokument Mgr. Karla Kahouna, nar. 19. 3. 1935 ve Volenicích, okr. Strako-
nice, civilním povoláním učitel. 
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Autor nám umožňuje prostřednictvím svých vzpomínek sledovat nejen svoje osudy od obdo-
bí zatčení přes vyšetřovací vazbu, soudní proces a následné věznění v koncentračním táboře 
Rovnost na Jáchymovsku, ale i osudy některých spoluvězňů. V průběhu dějové linie popisuje, 
co bylo příčinou jeho zatčení a odsouzení na dva a čtvrt roku – víra v Boha a vřelý vztah 
ke skautským ideálům.

Vojenský historický ústav – Praha: 
Historie a Vojenství, 
vydavatel VHÚ Praha ve vydavatelství Aeromedia, a.s.
Vychází čtvrtletně, obsahuje studie a články českých i slovenských historiků, recenze, nekro-
logy a přehled vydaných publikací.

Martin Pulec: 
Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek 
– Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989, 
vydavatel Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 319 s., rejstř. 
Činnost a organizace pohraničních složek, výkon služby při ostraze hranic zejména v letech 
1951 až 1989 a seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989.

Jiří Fidler, Václav Sluka: 
Encyklopedie branné moci Republiky československé, 
vydavatel, nakladatelství Libri, 766 s., obr., rejstř.
Encyklopedie je časově omezena na období let 1920–1938, tedy mezi unifikací branné moci 
v roce 1920 (s vyloučením mobilizace na podzim roku 1921) a brannou pohotovostí státu 
na podzim 1938. Zaměřuje se na zpracování organizačního vývoje, dislokace, velitelského 
sboru, výzbroje a výstroje mírové branné moci Republiky československé.

Ladislav Kudrna: 
Českoslovenští letci ve Velké Británii a válečné fenomény, 
vydavatel nakladatelství Naše vojsko Praha, 164 s., obr., rejstř.
Publikace ukazuje jak vybrané fenomény (fenomén prostředí, společenské struktury, váleč-
ného času, morálky, věkové hranice a zabíjení) působily a ovlivňovaly život československých 
letců v průběhu druhé světové války (nejen) na půdě Velké Británie.

David Pazdera, Jan Skramoušský: 
Česká zbrojovka, 
vydavatel Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod, 175 s., obr.
Publikace je věnována historii České zbrojovky a.s. Uherský Brod s hlavním důrazem 
na zbrojní výrobu v období od založení závodu do jeho privatizace na začátku 90. let 20. sto-
letí. Hlavní kapitoly o vývoji továrny doplňují podkapitoly věnované jednotlivým modelům 
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zbraní, které se v daném období v Uherském Brodě vyráběly. Každá zbraň je zde představena 
tabulkou se základními technickými daty a dostupnými údaji o období a objemu výroby. 
Závěr publikace tvoří stručné představení současného stavu a výrobního programu České 
zbrojovky a. s. Uherský Brod.
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Dubánek M.:
Obrněný automobil Š 971 Jarmila, 
in: HPM 1/2006 nevyšlo

Dubánek M.:
Československý lehký plovoucí tank 
LETÁK, 
in: Naše Vojsko 1/2006

Dubánek M.:
Rachot aneb existuje ještě elementární 
slušnost?, 
in: Střelecká revue 1/2006 

Dubánek M.:
Československá výcviková pomůcka 
– malorážní kulomet ráže 5, 6 mm, 
in: Střelecká revue 2/2006

Dubánek M.:
Těžký samopal ZB 530, 
in: ATM 2/2005

Dubánek M.:
Obiekt ogniowy KŽ-3 z wieza 
czolgu T-34/85, 
in: Forteca 20-21/2006, Polsko, s. 83-91

Dubánek M.:
Josef Poštulka – muž, který odmítl 
kalašnikov, 
in:  Střelecké revue 3/2006

Dubánek M.:
8,8 cm Flak, 
in ATM 3/2006

Dubánek M.:
Jan Lakosil, Maskování a zastírání 
objektů čs. lehkého opevnění, 
in: HPM 4/2006

Dubánek M.:
Jestřáb, 
in. Naše Vojsko 4/2006, (1. část)

Dubánek M.:
Nerovné manželství, Úprava těžkého 
kulometu vz. 37 pro střelbu 
vzduchovkou vz. 47,
in: Střelecká revue 5/2006  

Dubánek M.:
Jestřáb, 
in. Naše Vojsko 4/2006, 
in: Naše Vojsko 5/2006, (dokončení)

Dubánek M.:
Jiří Vaněček, Pěchotní srub K-S 5 
U potoka, 
AZ servis Praha 2006, propagační publi-
kace (24 s.) 

Dubánek M.:
Neznámá munice pro 4,7 cm pevnostní 
kanón vz. 36, 
in: ATM 6/2006 s. 44

Dubánek M.:
152 mm granátomet Klokan, 
in ATM 7/2006 s. 44-45

Publikační činnost VHA
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Dubánek M.:
Lenka Vašatová, Muzeum českosloven-
ského opevnění v pěchotním srubu 
K-S 5 „U potoka“ a jeho provozovatel 
KVH Kralka, 
in: Naše Vojsko 7/2006

Dubánek M.:
Prototypy obrněných automobilů 
a transportérů na podvozku T 805 
z let 1956–1959, 
in: HPM 8/2006

Dubánek M.:
5 cm tankový kanón v opevnění 
Atlantického valu, 
in: ATM 8/2006, s. 44

Dubánek M.:
Návrat „velkého cestovatele“ 
- Rekonstruovaný 4,7 cm kanón vz. 36 
v muzeu opevnění v pěchotním srubu 
K-S 5 „U Potoka“, 
in: Střelecká revue 9/2006

Dubánek M.:
Palebný objekt KŽ-3 s věží 
s tanku T-34/85, 
in HPM 9/2006-09-14

Dubánek M.:
Muzeum ve fortu Uxegney 
pevnosti Epinal, 
in: Naše vojsko 8/2006

Dubánek M.:
Vydra I, 
In: ATM 9/2006

Dubánek M.:
130 mm protiletadlový kanón R 14, 
in: ATM 10/2006

Dubánek M.:
Československé lehké kulomety 
vz. 52 a 52/57, 
in: Naše vojsko 10/2006

Dubánek M.:
Československé bezzákluzové kanóny 
ráže 76 mm, 
in: HPM 11/2006

Dubánek M.:
Kulomet KP 5, 
in ATM 11/2006

Dubánek M.:
Muzeum w Raversijde – Bateria Tirpitz, 
in: Forteca 3-4/2006, Polsko, 
s. 119-120 + barevná příloha

Dubánek M.:
76 mm pevnostní kanón L-17, 
in: Naše Vojsko 12/2006

Dubánek M.:
57 mm protiletadlový kanón R10, 
in: ATM 12/2006 

Dubánek M.:
Zlepšovací návrh – Ochranná podložka 
pro střelce z lehkého kulometu, 
in: Střelecká revue 12/2006, s. 58

Fidler J., Sluka V.:
Encyklopedie branné moci Republiky 
Československé 1920–1938, 
Libri Praha 2006, 767 s. 
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Pivcová Z.:
Archivní fondy Náhradní těleso 
ve Velké Británii a Československé 
výcvikové středisko, 
HaV roč. LV, č. 1/2006, s. 122

Sluka V.:
Prameny pro genealogické bádání 
ve Vojenském historickém archivu, 
HaV roč. LV, č.1/2006 s. 122-124.

75 mm polní kanón vz 1897 na pevnostní lafetě fortu Uxegney

Jeden z prototypů 57 mm PLK R 10Zachovalá kuchyně fortu Uxeney

Imperial war muzeum Londýn 8,8 cm Flak 36
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