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ÚVODEM

Rok 2011 v soudobé historii vojenského archiv-
nictví hodnotím jako opravdu přelomový. Platí 
to především v případě nové archivní budovy 
s novými pracovními podmínkami, vyhovujícími 
požadavkům moderního archivnictví. V ročence 
za rok 2010 jsem uvedl, že změny v této oblasti 
mají stále jasnější obrysy. V uplynulém roce 2011 
se již dlouholetá přání vojenských archivářů za-
čala doopravdy realizovat. V červnu byl za účasti 
ministra obrany a dalších hostů i nás archivářů 
položen základní kámen nové budovy Vojenského 
ústředního archivu. Stavba od té doby zdárně po-
kračuje a je předpoklad, že na podzim roku 2013 
bude dokončena.

Pro archiváře Vojenského historického archivu 
je a ještě bude tato naděje na lepší a důstojnější pracovní podmínky spojena s větším pra-
covním nasazením. V roce 2011 archiv navštívilo více badatelů, bylo zaregistrováno více 
badatelských návštěv i vyřízených žádanek o předložení archivního materiálu. Písemných 
žádostí o rešerše bylo vyřízeno přibližně stejně jako v roce 2010. je tedy spousta lidí, kteří 
jsou se službami archivu spokojeni. Samozřejmě se najdou i nespokojení, ale ve většině pří-
padů se jedná o žadatele, kteří nemají představu o jeho úkolech anebo jsou jejich požadavky 
předimenzované, a tedy nerealizovatelné. Při hodnocení pracovních výsledků ve Vojenském 
historickém archivu zvlášť oceňuji, že pro jejich dosažení museli archiváři vynaložit více pra-
covního úsilí než v předchozích letech. Od 1. ledna 2011 jich bylo méně a i jejich finanční 
ohodnocení bylo výrazně nižší. ani jedno z toho mne netěší. První krizový rok však archiv 
zvládnul a archivářům za to patří dík. Musíme jenom doufat, že další změny k horším již 
nepřijdou. Počítá se totiž s tím, že i roky 2012 a 2013 budou krizovými. Přitom už víme, 
že k běžným úkolům archivu přibude nařízená generální inventura archiválií a archivních 
souborů, nemluvě již o přípravách na jeho stěhování.

Vedle vlastní odborné činnosti probíhala ve Vojenském historickém archivu úspěšně i digi-
talizace vybraných archivních fondů a tvorba elektronických databází, které jsou zveřejněny 
na internetových stránkách Vojenského ústředního archivu (VÚa). Zdárně tedy pokračuje 
jak zpřístupňování archiválií on-line, tak příprava na rozšíření těchto služeb po  přestěhování 
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 Vojenského historického archivu do nového objektu. Úspěšně se také pokračovalo 
v  rekonstrukci archiválií zaplavených v roce 2002. Nelze opomenout ani změny související 
se zaváděním elektronického systému spisové služby v resortu Ministerstva obrany, včetně 
samotného VÚa. Postupně se to dotkne i každodenní práce VHa.

V roce 2011 řešil Vojenský historický archiv v rámci své úřední agendy rovněž rozsáhlou 
rešerši ohledně majetkoprávních záležitostí spojených s vojenským újezdem Brdy. Souvisí 
to s rozhodnutím vedení resortu MO některé prostory opustit nebo zmenšit. archivářům 
se podařilo dohledat k této problematice rozsáhlou dokumentaci. Vzhledem k aktuálnosti 
celé záležitosti bylo rozhodnuto, že zveřejníme v této ročence výběr z dokumentace, která 
se vztahuje jednak obecně k vytváření a rozšiřování vojenských táborů (později vojenských 
výcvikových prostorů), jednak zvláště k vojenskému táboru (VVP) Brdy. chceme tak opět 
veřejnosti přiblížit nový okruh archiválií uložených ve VHa a také poukázat na možnosti 
archivu podílet se na řešení aktuálních problémů dneška. I tímto naplní archiv aktuálnost 
svého hesla „Sine praeteritis futura nulla“.

Mgr. Josef ŽIKEŠ,
ředitel Vojenského ústředního archivu

Poklepání základního kamene nového vojenského archivu v Praze-Ruzyni za přítomnosti  
ministra obrany ČR Alexandra Vondry, ředitele VÚA a zástupce firmy Metrostav
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VÝROČNÍ ZPRÁVa O ČINNOsTI  
VOJENsKÉhO hIsTORICKÉhO 
aRChIVU Za ROK 2011 
PhDr. Július baláž, Csc.

sídlo archivu  
Sokolovská 136, 186 00 Praha 8-Karlín

Kontakty 
Ředitel Vojenského ústředního archivu Ředitel Vojenského historického archivu
     tel.: 973 206 120      tel.: 973 206 100
     fax: 973 206 129      fax: 973 206 129
     e-mail: podatelna@vuapraha.cz      e-mail: podatelna@vuapraha.cz

Zřizovatel archivu
Zřizovatelem Vojenského historického archivu (dále VHa) je Ministerstvo obrany ČR. 
 Organizačně je začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚa), který je podřízen 
řediteli odboru bezpečnosti MO.

akreditace podle zákona č. 499/2004 sb. (v úplném znění zákon č. 309/2009 sb.)
VHa je v § 80 odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými specializovanými  archivy. 
do 31. 12. 2011 archiv podle § 81 zákona z objektivních důvodů ještě neprokázal, že splňuje 
podmínky k akreditaci (§ 61 zákona).
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I.  PERsONÁLNÍ PODMÍNKY V aRChIVU 

Funkce Personální obsazení Odborný zájem, správce
Ředitel  
VHa PhDr. Július baLÁŽ, Csc. fondy a sbírky z let 1939–1945

Vedoucí  
1. odd. VHa,  
zástupce ředitele 

promovaný historik Václav sLUKa 
(ve funkci do 31. 8. 2011 – odchod do důchodu;  
od 1. 9. 2011 vedoucí oddělení 
Mgr. Ivan  URMINSKÝ)

fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády 
z let 1918–1939

archivář  
1. odd. VHa 

Mgr. Ivan URMINsKÝ 
(od 1. 9. 2011 vedoucí 1. oddělení VHA, ZŘ)

fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády 
z let 1918–1939

archivář  
1. odd. VHa Mgr. Miroslav JELEN 

fondy a sbírky II. čs. domácího odboje 
a fondy a sbírky čs. armády  
z let  1918–1939

archivář  
1. odd. VHa Mgr. Jana sÁGNEROVÁ

rakouské fondy a sbírky do roku 1918, 
fondy a sbírky I. čs. odboje,  
vojenská personální dokumentace

archivář  
1. odd. VHa 

PhDr. Milan MORaVEC
(ve VHA do 31. 12. 2010; pracovní 
poměr obnoven od 1. 9. 2011, na tabulce 
Mgr. Michaely MALÉ – mateřská dovolená 
do února 2013)

fondy a sbírky II. čs. vojenského odboje

archivář  
1. odd. VHa bc. aleš hOFFMaNN rakouské fondy a sbírky do roku 1918, 

vojenská personální dokumentace

archivář  
1. odd. VHa 

Mgr. Pavel hEŘMÁNEK 
(na tabulce Bc. Evy DVOŘÁKOVÉ  
– mateřská dovolená do února 2013)

fondy a sbírky z let 1939–1945 
a do roku 1918,  
vojenská personální dokumentace

Vedoucí  
2. oddělení VHa RsDr. Vladimír ŠLOsaR fondy a sbírky po roce 1945

archivář  
2. odd. VHa Mgr. Martin DUbÁNEK fondy a sbírky po roce 1945

archivář  
2. odd. VHa RsDr. Pavel MINaŘÍK, Csc. fondy a sbírky po roce 1945

archivář  
2. odd. VHa Ing. Petr KaDLEC fondy a sbírky po roce 1945

Vedoucí  
3. odd. VHa 

promovaná historička  
alena JIRÁsKOVÁ

badatelna VHa, evidence archiválií 
a archivních souborů VHa (Nad)

archivářka  
3. odd. VHa Mgr. Zuzana PIVCOVÁ badatelna VHa, tzv. německé trofejní 

fondy a sbírky
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archivářka  
3. odd. VHa Viera ŽIŽKOVÁ fotoarchiv VHa

Vedoucí skupiny 
digitalizace Vladislav KUsKO digitalizace fondů VHa

archivářka  
skupiny digitalizace Petra sChICKOVÁ digitalizace fondů VHa

archivářka  
skupiny digitalizace Iveta hLaDÍKOVÁ digitalizace fondů VHa

Počet systematizovaných míst ve Vha od 1. 1. 2011 17
skutečný stav pracovníků Vha k 31. 12. 2011 17

K 31. 12. 2010 došlo ve VHa ke zrušení dvou systemizovaných míst. jednalo se o místo refe-
renta pro spisovou službu na 3. oddělení a dále o místo správce fondů a sbírek vojenské části 
II. čs. odboje na 1. oddělení. Na základě toho muselo být 1. oddělení posilněno předispono-
váním jednoho systemizovaného místa od 3. oddělení VHa. Systemizovaná místa ve VHa, 
kromě skupiny (referátu) digitalizace, která zabezpečuje digitalizaci fondů VHa, nadále 
představovaly pouze tabulky pro archiváře. Odborné úkoly, například badatelské služby, ar-
chivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií, jejich zpracování a správu, plní jednotliví 
archiváři podle zařazení (viz výše). Činnosti spojené s ekonomikou, personalistikou, správou 
budov, autoprovozem a informatikou jsou zabezpečovány složkou, která je podřízena přímo 
řediteli Vojenského ústředního archivu. týká se to i konzervace a restaurování.

Jedna z mála skupinových fotografií zaměstnanců VÚA-VHA v roce 2011
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II.  PŘEhLEDY O CELKOVÉM MNOŽsTVÍ, 
FYZICKÉM sTaVU a ZMĚNÁCh U aRChIVÁLIÍ 
ULOŽENÝCh VE Vha 
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Statistika GI archivu: 610000040 Vojenský historický archiv
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Statistika GI archivu: 610000040 Vojenský historický archiv
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III.  VÝbĚR, ZPRaCOVÁNÍ a VYUŽÍVÁNÍ 
aRChIVÁLIÍ

1.  Předarchivní péče – skartační dohled ve správních archivech VÚA

a) Skartační dohledy se u Vojenského ústředního archivu – Správního archivu Ministerstva 
obrany (VÚa-Sa MO) v roce 2011 nerealizovaly. V případě VÚa-Sa aČR  Olomouc 
se v roce 2011 realizoval jeden dohled na skartační řízení u justiční dokumentace 
(ve dnech 18.–22. 7. 2011 Mgr. M. dubánek), který navazoval na dohled ze září 2010. 
 celkem bylo do řízení zařazeno 75 032 složek dokumentů, z nichž bylo jako archiválie 
vybráno 31 809 složek, tj. 2 528 kartonů. Vybrané archiválie byly po vzetí do evidence 
vesměs zařazeny do I. kategorie a zůstaly i nadále uloženy ve Sa aČR. Vojenský histo-
rický archiv nemá až do přestěhování do nové budovy kam ukládat vybrané archiválie. 
do této doby (pravděpodobně do roku 2014) budou vybrané archiválie i nadále umístěny 
v prostorách správních archivů. Obnovení dohledů na skartační řízení a výběr archiválií 
ve správních archivech v plném rozsahu nelze za stávající situace odhadnout, ale spíše 
k tomu dojde až po přestěhování Vojenského historického archivu do nových prostorů.

b) Pracovníci VHa byli v roce 2011 ze strany VÚa-Sa MO požádáni o účast na odborném 
archivním dohledu na vyřazování písemností ve spisovnách (POI) MO pouze výjimečně, 
a to jen v případě SSM MO (2.–5. 5. 2011, RSdr. V. Šlosar, Mgr. j. Ságnerová). 

2.  Evidence archiválií a archivních pomůcek

a) V roce 2011 převzal VHa 10 přírůstků. V rámci skartačního řízení byla převzata justiční 
dokumentace ze 60. a 70. let 20. století. Mimo skartační řízení převzal archiv čtyři osobní 
pozůstalosti, z nichž se ve třech případech jednalo o výběr mimo skartační řízení (zákon 
č. 499/2004 Sb., § 11, čl. 1, odst. c; úplné znění zákon č. 309/2009 Sb.) k již existujícímu 
archivnímu souboru. V jednom případě šlo o výběr přírůstkem nové osobní pozůsta-
losti. Konkrétně se jednalo se o jedinečnou část pozůstalosti po gen. V. V. Klecandovi. 
dalším přírůstkem byly dokumenty vojenského zpravodajství z let 1935–1945. do VHa 
byly předány mimo skartační řízení z Bezpečnostního archivu Vojenského zpravodaj-
ství. dále  archiv převzal výběrem mimo skartační řízení fotografie a fotoalba do foto-
archivu VHa. Byly přičleněny k již existujícím archivním souborům. Rozsah přírůstků 
do VHa činil v roce 2011 celkem 309,06 bm archiválií, 2 573 kartonů. K úbytku ve VHa 
v roce 2011 došlo v jediném případě, kdy bylo do Národního archivu se souhlasem od-
boru archivní správy a spisové služby předáno 10 kartonů listin a pečetí ze 16.–19. století, 
které byly uloženy ve váriích tzv. rakouských fondů a sbírek.
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b) Vedení a doplňování evidenčních karet Nad:
 V roce 2011 byla průběžně vedena a doplňována základní evidence archiválií a archivních 

fondů VHa. Zpracování údajů vykonávala prom. hist. a. jirásková. 

V lednu 2012 budou předány do tzv. druhotné evidence vedené Národním archivem v  Praze 
(podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v úplném znění zákon 
č. 309/2009 Sb.) v elektronické podobě evidenční karty Nad (základní evidence archiválií 
a archivních fondů ve VHa) podle stavu k 31. 12. 2011.

3.  Vytváření počítačových databází z personálních spisů  
uložených ve VHA

a) Databáze legionářů z 1. světové války a databáze padlých příslušníků čs. vojenských 
jednotek za 2. světové války byly od října 2005 zveřejněny na internetové stránce VÚa 
(www.vuapraha.cz). Od jara 2006 dochází k jejich vylepšení, hlavně na základě připo-
mínek, které přicházejí do archivu z řad veřejnosti. Obdobným způsobem byly databáze 
vylepšovány i v roce 2011. Připomínek obdržel archiv několik desítek. ty, které se týkaly 
databáze padlých za 2. sv. války a nově i databáze příslušníků čs. vojenských jednotek 
za 2. sv. války, byly předávány tvůrcům databází. Připomínky k databázi čs. legionářů 
za 1. sv. války po jejich ověření do ní následně zrealizoval správce webových stránek.

b) Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za 2. sv. války se začala ve VHa zpra-
covávat v lednu 2005 a v jejím doplňování a vylepšování se pokračovalo i v roce 2011. 
V lednu 2011 byla zveřejněna první verze databáze (jsou v ní vynechané některé osobní 
údaje) na internetových stránkách VÚa, a to v podobě k 22. 12. 2010. K 31. 12. 2010 byly 
v databázi údaje k 83 400 osobám. V průběhu roku 2011 se z databáze odstranilo něko-
lik stovek duplicitních záznamů, ale současně byla o stovky nových doplněna. Rozšířena 
byla i o záznamy z databáze padlých za 2. sv. války. K 31. 12. 2011 obsahovala databáze 
84 460 záznamů. V průběhu ledna 2012 bude na internetových stránkách VÚa zveřej-
něna nová podoba databáze i s údaji o padlých, raněných a nezvěstných. Z toho důvodu 
dojde ke stažení databáze padlých za 2. sv. války z webových stránek.

c) Databáze německých válečných zajatců v Československu po 2. sv. válce se začala vytvá-
řet od konce roku 2008 z rekonstruované kartotéky německých zajatců z fondu  Vojenské 
zajatecké tábory. K 31. 12. 2010 obsahovala databáze asi 71 200 záznamů. Od září 2011 
se začala tato databáze opět doplňovat a k 31. 12. 2011 obsahovala 84 400 záznamů.
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Plynování skladů VÚA-VHA v říjnu 2011
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4.  Zpřístupňování archivních fondů a sbírek

a) Na 2. oddělení VHa nebylo ani v roce 2011 zpřístupňování nových fondů realizová-
no. Hlavní důraz byl nadále kladen na rekonstrukci zaplavených fondů tzv. zrušených 
útvarů, nově i tzv. společenských organizací a cO. Bylo zrekonstruováno 5 475 kartonů 
tzv. velitelské dokumentace zrušených útvarů, dále 698 kartonů společenských organizací 
u zrušených útvarů a 273 kartonů cO. V roce 2011 se pokračovalo také v rekonstrukci 
a doplňování zaplavené sbírky čs. předpisů po roce 1945 a v rekonstrukci zaplavených 
pomocných knih MNO 1945–1950 a justičních orgánů. K rekonstrukci bylo na restau-
rátorskou dílnu postupně předáno 90 předpisů a 915 pomocných knih. Po rekonstrukci 
bylo převzato zpátky na oddělení 91 předpisů a 1 071 pomocných knih MNO a 321 knih 
justičních orgánů. Pro potřeby badatelů bylo na 2. oddělení VHa, i v roce 2011 hlavně 
s přispěním pracovníka na „dohodu“, vyznačeno na 119 960 stránkách archiválií zrušení 
stupně utajení (podle RMO č. 22/1999 a metodického pokynu NBÚ).

b) Na 1. oddělení VHa se v roce 2011 nezačalo s inventarizací žádného nového fondu. 
Nepokračovalo se ani v inventarizaci velkých archivních souborů, se kterou se začalo 
v minulých letech. Sem počítáme inventarizaci I. odboru MNO, 1918–1939 (o. z. Sluka) 
a III. odboru MNO, 1918–1939 (o. z. Urminský). Hlavním a v podstatě vedle pracov-
ních podmínek v budově Invalidovny jediným důvodem této skutečnosti byl i v roce 2011 
enormní rozsah agendy (tzv. úřední a badatelské – viz dále). Místo inventarizace se ve vět-
ším rozsahu rozjelo pořádání kmenových listů vojáků narozených v letech 1875, 1876 
a 1878. celkem byla personální dokumentace uspořádaná ve zhruba 420 kartonech.

archiv pokračoval ve zpracování a zpřístupnění různých databází na internetových strán-
kách VÚa. Podařilo se dokončit digitalizaci souboru vojenských matrik. Pokud to nepad-
ne z důvodů finančních, měly by být matriky zveřejněny na webových stránkách VÚa 
v roce 2013. Zároveň s tím by se měly na webu VÚa objevit i všechny inventáře Vojenského 
historického archivu, jejichž digitalizace je v plném proudu od podzimu 2011. jejich zveřej-
nění na  webových stránkách VÚa by ulehčilo studium i těm, kteří mají zájem o archiválie 
nejenom z důvodů sepisování rodinné historie. 
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5.  Využívání archiválií

Úřední a badatelská agenda: Badatelna archivu byla v roce 2011 z provozních důvodů 
opět pro veřejnost uzavřena v měsících lednu a červenci. toto opatření v měsíci lednu 
se znova ukázalo v podmínkách, které pracovníkům VHa budova Invalidovny poskytuje, 
jako oprávněné. I přes dvouměsíční výpadek došlo k nárůstu jak počtu badatelů, tak bada-
telských návštěv, a to i ze zahraničí. O studium archivních pramenů k vojenským dějinám 
je nadále obrovský zájem. Svědčí o tom rovněž počet vyřízených žádanek na předložení 
archiválií do badatelny. I přes snížení počtu pracovníků VHa je vidět, že archiv prefe-
ruje svoje činnosti směrem k badatelské veřejnosti, hlavně z vědeckých ústavů, vysokých 
škol, ale i veřejnosti se zájmem o vojenskou historii. Podobně jako v roce 2010 poskytova-
la badatelna svoje služby standardně v duchu Badatelského řádu VÚa, vyhlášky MV ČR 
č. 645/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (od 1. 7. 2009 
v úplném znění zákon č. 309/2009 Sb.). V roce 2011 došlo oproti roku 2010 k mírnému 
snížení počtu úřední agendy. ani v roce 2011 se již (až na několik odvolání) nevyřizova-
la rozsáhlá agenda typu potvrzování služby u PtP občanům Slovenské republiky, ani ta, 
která vyplývala ze zákona č. 357/2005 Sb. a souvisela s potvrzováním účasti v povstání 
v květnu 1945. Zato výrazně přibylo žádostí o informace o padlých v 1. sv. válce. Velice 
rozsáhlou zůstala také agenda se žádostmi o genealogické informace z osobních spisů vo-
jáků a po úspěšné výstavě k čs. legii v Rusku i z osobní evidence čs. legionářů. Koncem 
roku 2011 se začaly objevovat první žádosti související s 3. odbojem (vyřizuje je složka 
MO ČR, odbor pro válečné veterány).

V roce 2011 vyřídili pracovníci VHa 3 560 žádanek pro badatele a 3 189 dopisů, z toho 
643 rešerší pro instituce a úřady, 2 293 bylo soukromých podání. Podání, která buď byla vza-
ta na vědomí bez nároku na rešerši, nebo posloužila jako objednávka archivního materiálu 
na badatelnu, bylo 253. (Blíže viz tabulky č. 1, 2, 3.)

Tabulka č. 1 – badatelská agenda

Rok 1. odd. sNFs / 2. odd. 3. odd. + Ř Vha Celkem
2005 1 841   783 191 2 815
2006 1 650 (230 brig.)   520 175 2 345
2007 1 838 (180 brig.)   521 153 2 512
2008 2 028 (123 brig.)   630 207 + 62 Ř VHa 2 856
2009 1 816   688 197 + 59 Ř VHa 2 760
2010 2 155   964 272 + 49 Ř VHa 3 440
2011 2 227 1 060 231 + 42 Ř VHa 3 560
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Tabulka č. 2 – úřední agenda

Rok 1. odd. sNFs / 2. odd. 3. odd. + Ř Vha Celkem
2005 1 190 (78 brig.) 1 495 (429 brig.) 508 + 113 Ř VHa 3 306 (507 brig.)
2006 1 622 (322 brig.)    972 (209 brig.) 516 + 88 Ř VHa 3 198 (531 brig.)
2007 1 117    470 391 + 116 Ř VHa 2 094
2008 1 429    488 (19 brig.) 557 + 224 Ř VHa 2 698 (19 brig.)
2009 1 709    429 (15 brig.) 360 + 130 Ř VHa 2 628 (15 brig.)
2010 2 297    535 (15 brig.) 353 + 149 Ř VHa 3 334 (15 brig.)
2011 2 340    452 (9 brig.) 270 + 127 Ř VHa 3 189 (9 brig.)

Tabulka č. 3 – vyřizování agend jednotlivými pracovníky Vha

Pracovník Dopisy Žádanky

Baláž 127 42
Sluka 293 148
Urminský 330 408
jelen 425 516
Ságnerová 416 304
Heřmánek 302 456
Hoffmann 484 244
Moravec 90 151
Šlosar 111 264
dubánek 140 285
Minařík 107 285
Kadlec 85 226
Sochor 9 PtP 0
jirásková 87 93
Pivcová 116 138
Žižková 67 0
Celkem 3 189 3 560
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6.  Činnost badatelny a fotoarchivu

Činnost badatelny v roce 2011
a) počet přihlášených badatelů: 491 (ČR – 420, zahraničí – 71)
b) počet badatelských návštěv: 2 726 (ČR – 2 501, zahraničí – 225)
c) počet vyhotovených badatelských a služebních kopií: 26 948
d) vyúčtované peníze za kopie: 34 879 Kč

Činnost fotoarchivu v roce 2011
a) počet přihlášených badatelů: 78 (ČR – 62, zahraničí – 16)
b) počet badatelských návštěv: 243 (ČR – 209, zahraničí – 34)
c) počet naskenovaných snímků: 926 ks

Poskytování služeb badatelnou VHa bylo i v roce 2011 na dobré úrovni. důsledně se dbalo 
na dodržování badatelského řádu (vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., od 1. 7. 2009 ve zně-
ní vyhlášky MV ČR č. 192/2009 Sb.). Používání vlastních reprodukčních zařízení badateli 
na pořizování studijních reprodukcí u všech typů archiválií nadále vylepšovalo možnosti 
jejich studia ve VHa. také v roce 2011 platilo, že rozšiřovat rozsah služeb (četnost návštěv 
a rozsah předkládaného materiálu) poskytovaných na badatelně jde pouze na úkor odborné 
činnosti archivu. V roce 2011 se podařilo zkracovat i lhůty, ve kterých se badatelé objednávali 
ke studiu. došlo proto k navýšení počtu badatelů (o 44) i badatelských návštěv (o 40) a vyří-
zených žádanek na archivní materiál (o 120). Zásadní změnu v oblasti fungování badatelny 
a poskytování služeb archivem očekáváme nadále od spuštění tzv. digitální badatelny v nové 
archivní budově v roce 2014. V roce 2011 pokračovala také digitalizace fondů VHa. V rámci 
tohoto procesu bylo digitalizační skupinou VHa digitalizováno 190 352 stran archiválií.

Služby poskytované ve fotoarchivu byly v roce 2011 také na dobré úrovni. I tady došlo k na-
výšení počtu badatelů a badatelských návštěv. Zájem o fotografie jako přílohy do publikací 
i na různé výstavy nebo do dokumentárních filmů (např. cyklus o R. Heydrichovi) byl nadále 
veliký. Fotoarchiv dále pokračuje v participaci na přípravě velké obrazové publikace k čs. legii 
v Rusku 1914–1920. Poskytoval služby i při vyhotovení síní tradic různých složek aČR. 

Snižování počtu vyhotovených xerokopií pro badatele pokračovalo i v roce 2011 (asi 
o 10 150 stran). Badatelé stále hojněji používají vlastní reprodukční zařízení (hlavně digitální 
fotoaparáty). Počet fotografií naskenovaných ve fotoarchivu kvůli různým výstavám již nestou-
pá, častěji se i tady využívá vlastní skenování fotografií. Poskytování služeb veřejnosti zůstává 
souhrou obou složek 3. oddělení VHa s ostatními pracovníky archivu. V roce 2011 i tak došlo 
k navýšení finanční částky vybrané za poskytnuté služby archivem (zhruba o 8 000 Kč). V sou-
činnosti s archiváři VHa byly na badatelně a ve fotoarchivu v roce 2011 zabezpečovány také 
další činnosti – například konzultace s badateli, předkládání požadovaného archivního mate-
riálu, příprava výstav, doplňování evidence badatelů, nebo zabezpečování exkurzí ve VÚa.
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IV.  sTaV aRChIVÁLIÍ

1.  Fyzická ochrana archiválií

Podobně jako v předchozích letech se plnily úkoly v této oblasti průběžně. V roce 2011 byly 
dvakrát plynovány sklady (22. 4. 2011 a 27. 10. 2011). Podle potřeb se prováděly stěry na vý-
skyt plísní v depech (zabezpečováno o. z. Rohlovou z knihařské a konzervátorské dílny VÚa). 
Výskytu plísní hlavně na přířezech a starších kartonech ani v roce 2011 viditelně neubylo. 
 Nadále se tento problém řešil jejich výměnou. Po celý rok 2011 se pokračovalo hlavně ve vý-
měně přířezů a kartonů u archiválií, které byly v roce 2002 zaplaveny a do února 2008 se vrá-
tily do archivu. tato výměna může mít pozitivní vliv i na výskyt plísní, proto ji chce archiv 
realizovat ve velkém měřítku v letech 2012 až 2014, a to v souvislosti se stěhováním archivu.

V průběhu každého roku se zaznamenává teplota a relativní vlhkost vzduchu v prostorách 
pro uložení archiválií. Nejnižší teplota 0 °c byla naměřena v lednu a únoru 2011 v západních 
skladech, nejvyšší teplota 25 °c v srpnu 2011 v jižních skladech. Nejnižší relativní vlhkost 
byla v červenci 2011 v jižních skladech – 46 %, nejvyšší na přelomu měsíců leden a únor 2011 
v severních a západních skladech – 69 %.

Stěhování zaplavených archiválií k rekonstrukci  
z galerií v přízemí do prvního patra budovy Invalidovny
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2.  Zabezpečování rekonstrukce a restaurování zaplavených archiválií

V roce 2011 se intenzivně pokračovalo v záchraně zaplavených archiválií (hlavně jednacích 
protokolů, rejstříků apod.) a pokračovalo se i v tzv. ozonizaci (odstraňování zápachu z již dez-
infikovaných a rekonstruovaných archiválií), kterou podle dohodnutého harmonogramu za-
bezpečovala firma Belfor. Velká pozornost byla věnována rekonstrukci původních archivních 
fondů zaplavených v srpnu 2002. Velký kus práce při realizaci záchranných i rekonstrukč-
ních činností vykonali pracovníci 2. oddělení v čele s RSdr. V. Šlosarem. Ozonizací prošlo 
v roce 2011 celkem 4 250 kartonů, tzn. malá část tzv. historických fondů a zrušených útvarů.

dále probíhala i rekonstrukce sbírky čs. vojenských předpisů po roce 1945. Rekonstruovaly 
se nejvíce poničené předpisy za přispění knihařské a restaurátorské dílny. tímto způsobem 
bylo rekonstruováno 91 předpisů. Vedle toho se na knihařské a restaurátorské dílně restau-
rovaly pomocné knihy a rejstříky ze zaplavených fondů. V roce 2011 bylo zrekonstruováno 
1 071 rejstříků a jednacích protokolů z fondů MNO a 321 z justiční dokumentace. 

3.  Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 22. 12. 2011)

V roce 2011 nedošlo v této oblasti k žádné změně na fyzickém stavu aKP. Bezpečnostní kopie 
aKP jsou uloženy na detašovaném pracovišti archivu v Sobotecké ulici. Originály zůstávají 
i nadále v trezoru ředitele VHa. Součástí bezpečnostní dokumentace objektu Invalidovny 
je i jeden výtisk lokačního plánu VHa se zvláštním vyznačením aKP.

a) Manifest českých spisovatelů z května 1917   
(evidenční číslo aKP – 42, z roku 1980)
–  aKP má rozsah 1 složky (4 listy v obalu), její fyzický stav je velmi dobrý;
–  nebyly u ní provedeny ani se neplánují konzervační zásahy;
–  aKP je uložena v originálu spolu s jednou studijní kopií (studijní kopie je založena 

i v příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHa, bezpečnostní 
kopie je uložena ve skladu VHa v Sobotecké ulici (aKP i trezor jsou označeny písme-
ny 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 (3×), jedna fotokopie je ve fondu, 
ostatní jsou od 31. 3. 2007 ve skladu VHa v Sobotecké ulici, kopie jsou v dobrém stavu.
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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 (pravděpodobně po přestěhování archivu);
–  aKP je uložena v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i v pří-

slušném 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 (1×) jako bezpečnostní kopie a fotokopie 
jako studijní kopie (1× ve fondu a 1× u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm 
i fotokopie) jsou od 31. 3. 2007 ve skladu VHa v Sobotecké ulici, kopie jsou v dobrém 
stavu.

c) Válečný deník 1. čs. armádního sboru v sssR z doby 15. 5. 1944 – 22. 5. 1945   
(evidenční číslo – 44, z roku 1980)
–  aKP má rozsah 2 svazků o 367 listech, její fyzický stav je dobrý;
–  nebyly u ní provedeny konzervační zásahy;
–  aKP je uložena v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i v pří-

slušném 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 (2×) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako 
studijní kopie (1× ve fondu a 1× u originálu), bezpečnostní kopie jsou od 31. 3. 2007 
ve skladu VHa v Sobotecké ulici, kopie jsou v dobrém stavu.
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V.  ODbORNÉ a sPOLEČENsKÉ aKTIVITY 
aRChIVU (výběr)

l  Činnost v komisi pro zpracování koncepce vojenského archivnictví do roku 2030 
(Phdr. j. Baláž, RSdr. V. Šlosar).

l  Zabezpečení dne otevřených dveří v Invalidovně, 10. 9. 2011 (VHa).

l  Činnost pracovníků VHa v jednotlivých komisích určených v nařízení Ř VÚa č. 1/2011.

l  Účast na jednáních komise pro projekt „legie 100“ (Phdr. j. Baláž).

l  Účast na jednáních komise MO pro povyšování veteránů válek (Mgr. M. jelen).

l  Zabezpečení exkurzí ve VÚa/Invalidovně – pro IMO 29. 3. 2011, SPS MO 26. 5. 2011, 
odbor pro válečné veterány MO 14. 11. 2011, FF UK 14. 12. 2011.

l  Zabezpečení studia komise z Pentagonu – pátrání po pohřešovaných amerických vojácích 
z 2. sv. války, 5. 9. 2011 (Phdr. j. Baláž, Mgr. Z. Pivcová).

l  Zabezpečení návštěvy nizozemského velvyslance ve VÚa, srpen 2011 (Mgr. Z. Pivcová).

l  Účast na vyhodnocení činnosti VÚa za rok 2010 v Komorním Hrádku, 31. 1. 2011 
(VHa).

l  Zabezpečení pomoci při sestavování historie letiště v Přerově, květen 2011 
(Mgr. M.  dubánek).

l  Vystupování v rozhlase a televizi k různým historickým událostem a propagaci publikační 
činnosti (RSdr. P. Minařík, Mgr. M. dubánek).

l  Příprava výstavky „tobruk 1941“, srpen 2011 (VHa).

l  Prezentace VHa pro účastníky kurzu bezpečnostních manažerů z VeV-Va 21. 6. 2011 
a 25. 10. 2011 (Phdr. j. Baláž).

l  Slavnostní převzetí materiálu z let 1935–1939 od Vojenského zpravodajství, listopad 2011 
(Phdr. j. Baláž).

l  Účast na slavnostním položení základního kamene nové budovy VÚa v Ruzyni, 
14. 6. 2011 (VHa).

l  Účast na sněmu ČsOl, 4. 7. 2011 (Phdr. j. Baláž).

l  Účast na prezentaci VÚa pro VlP v ČR, 17. 6. 2011 (Mgr. j. Žikeš, Ing. j. Kolář, 
Phdr. j.  Baláž).
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l  Zabezpečení natáčení Čt ve VHa v rámci projektu o R. Heydrichovi, červen–září 2011 
(Phdr. j. Baláž).

l  Účast na 14. konferenci archivářů ČR, 26.–27. 4. 2011 (Phdr. j. Baláž).

l  Přednáška pro studenty jihočeské univerzity k činnosti KSČ v čs. vojenských jednotkách 
v SSSR, 8. 12. 2011 (Phdr. j. Baláž).

l  Účast na prezentaci publikace o padlých u dunkerque v Senátu Parlamentu ČR, 
24. 10. 2011 (Phdr. j. Baláž, RSdr. P. Minařík, Mgr. M. dubánek, tvůrcové databáze).

l  Zabezpečení manipulace klasifikovaných archiválií podle IZ NGŠ po jejich posouzení ko-
misí v září–říjnu 2010, leden 2011 (RSdr. V. Šlosar, RSdr. P. Minařík).

l  Zabezpečení studijních pobytů ve VHa pro pracovníky: dánské královské vysoké školy 
obrany – v únoru 2011, Památníku odboje v Halle – v únoru 2011, dokumentačního 
úřadu v drážďanech – v únoru a v listopadu 2011, Institut für Zeitgeschichte vídeňské 
univerzity – v prosinci 2011.

l  Účast na workshopu „Vojenská justice třetí říše“ v drážďanech, 20.–22. 10. 2011 
(Mgr. Z. Pivcová).

Mezinárodní spolupráce

l  Zahraniční pracovní cesta do Va-cR v trnavě, 6.–8. 9. 2011 (Mgr. j. Žikeš, Phdr. j.  Baláž).

l  Zahraniční pracovní cesta na Slovensko, studium ve VHa Bratislava, červen 2011 
(Mgr. M. dubánek, Ing. P. Kadlec, RSdr. P. Minařík, Bc. a. Hoffmann).

l  Návštěva představitelů srbského vojenského archivu ve VÚa, 20.–22. 9. 2011  
(Phdr. j.  Baláž, Mgr. Z. Pivcová).

l  Zabezpečení studijní návštěvy ředitele caW a. c. Źaka z Varšavy, březen 2011 (VHa).

l  Zabezpečení studijního pobytu pracovnice Ma ve Freiburgu e. Frischmuth ve VHa, 
 květen 2011 (Mgr. Z. Pivcová).
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Návštěva představitelů srbského vojenského archivu ve VÚA, 20.–22. 9. 2011

Slavnostní nástup zaměstnanců VÚA před vpuštěním návštěvníků  
na den otevřených dveří v Invalidovně 10. 9. 2011
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hLaVNÍ ÚKOLY aRChIVU V ROCE 2012

a) Zabezpečení uplatňování zákona č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákon č. 309/2009 Sb.), 
o archivnictví, a dalších norem a předpisů při své činnosti.

b) Zabezpečení odborné péče o archiválie vojenského charakteru pokrývající období 
od roku 1723 do roku 1989; odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odbor-
né zpracování archiválií formou archivních pomůcek a odborně řízenou péči o fyzický 
stav archiválií.

c) Zabezpečení předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely, zabezpečit kom-
plexní badatelskou činnost pro oprávněné žadatele.

d) Zabezpečení poskytování požadovaných informací pro úřední potřeby a správní úkony.

e) Zabezpečení odborného a metodického dohledu na skartační řízení ve správních archi-
vech a spisovnách v resortu obrany.

f) Zabezpečení rekonstrukce archivních fondů po rozmražení, vysušení a dezinfekci zapla-
vených archiválií; zabezpečení ozonizace vybraných archiválií; zabezpečení restaurová-
ní vybraných archiválií po povodni, uložení zaplavených archiválií v nových prostorách 
v budově Invalidovny.

g) Zabezpečení GI archiválií a archivních souborů, přípravy na stěhování VHa.

h) Zabezpečení vědeckého výzkumu a publikační činnost hlavně v oblasti archivní meto-
diky, vojenství a dějin vojenské správy.

i) Zabezpečení vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHa.

j) Přípravy na vydání ročenky VHa za rok 2011.

k) Zabezpečení digitalizace archivních fondů VHa.
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ZÁChRaNa aRChIVÁLIÍ  
V ROCE 2011 
Mgr. Martin Dubánek  
RsDr. Vladimír Šlosar 

Od povodní v roce 2002 uplynulo již devět let a mnohé bude zcela oprávněně zajímat, kam 
až ke konci roku 2011 dospěly záchranné a rekonstrukční práce na zaplavených archiváliích 
VÚa-VHa Praha. Kdo pravidelně sleduje ročenky Vojenského historického archivu, vydá-
vané od roku 2006, začíná pomalu tušit, že se hlavní práce prováděné na identifikaci a ob-
nově původních archivních fondů již konečně blíží ke svému závěru. Čtyřčlennému týmu 
2. oddělení novodobých fondů a sbírek VHa se totiž v roce 2011 podařilo vykonat obrovské 
množství práce. Veškeré hlavní rekonstrukční činnosti bychom chtěli ukončit do předpo-
kládaného termínu zahájení stěhování archivu do nově zrekonstruované archivní budovy 
v Ruzyni – tj. do druhé poloviny roku 2013.

V roce 2011 i nadále probíhala ozonizace, kterou se zbavují vysušené a identifikované archi-
válie značného zápachu. celkově pracovníci 2. oddělení novodobých fondů a sbírek VHa 
připravili k ozonizaci 17 přeprav, což obnášelo 4 250 kartonů archiválií.

V roce 2011 se podařilo dodatečně identifikovat tři desítky kartonů z jednotného fondu 
MNO 1945–1950 a tzv. historických fondů. jednalo se například o fond Vojenský technický 
ústav a fond Kárné výbory.

Rekonstrukční a konzervátorská dílna VÚa opravila 1 071 knih pomocné evidence (jmenné 
a věcné rejstříky, jednací protokoly) jednotného fondu MNO a 321 knih ze Sbírky vojenské 
justiční dokumentace. Kromě toho se pracovnicím dílny podařilo zrestaurovat 91 česko-
slovenských vojenských služebních předpisů a pomůcek, především těch nejvzácnějších 
z konce 40. a 50. let minulého století. tyto předpisy jsou totiž jedinečné tím, že byly mnoh-
dy archivovány pouze v jednom výtisku, navíc jsou badatelsky velmi žádané. Bohužel stále 
přetrvává určitý problém s identifikací výše uvedené pomocné evidence, neboť knihy den-
ních spisů a rejstříky jsou ve velmi zdevastovaném stavu. Veškeré identifikační znaky jsou 
zpravidla nečitelné nebo zničené. Přesto již archivně nezpracované ročníky jednotného 
fondu MNO 1947–1950 začínají být z větší části využitelné pro běžnou agendu pracovníků 
Vojenského historického archivu a z části i pro badatelskou činnost. Z jednotného fondu 
MNO  1945–1950 tak na rekonstrukci zbývají pouze evidenční knihy cizích čísel jednacích. 
U pomocné evidence bývalých vojenských justičních orgánů však zbývá rekonstruovat stále 
ještě asi polovinu z celkového množství .



32

jako hlavní úkol 2. oddělení VHa probíhal proces identifikace, kompletizace a rekon-
strukce tzv. zrušených vojenských útvarů a zařízení, kdy se podařilo v roce 2011 zpracovat 
5 475 kartonů. Mimo to byla provedena hrubá identifikace a překartonování 698 svazků 
tzv.  dokumentace společenských organizací zrušených vojenských útvarů. V roce 2012 tak 
již zbývá identifikovat přibližně několik stovek posledních kartonů fondů zrušených  útvarů 
a zhruba 2 000 kartonů fondů společenských a stranických organizací zrušených útva-
rů. jako určitou raritu můžeme jmenovat první kompletně rekonstruovaný archivní fond 
č. 2848, který se podařilo uspořádat 24. ledna 2011. Fond je však malého rozsahu a obsahuje 
pouze 7 kartonů.

Pro uložení těchto zrekonstruovaných a ozonizovaných archiválií byl v průběhu roku 2011 po-
staven přibližně 100 m dlouhý regál o kapacitě 7 500 kartonů. Regál byl koncem roku z 85 % za-
plněn, a to i kartony z předchozího období. Nemilým překvapením je fakt, že odhadovaný 
20% nárůst objemu archiválií vlivem vysušení se mnohdy zvýšil až na 40 %. dále se prokazuje 
skutečnost, že se sice podařilo identifikovat skoro 90 % povodněmi zasažených kartonů zruše-
ných útvarů, ale bohužel větší množství z nich je z části nebo téměř úplně nečitelné. jedná se 
především o lihové kopie denních rozkazů a veškerý fotografický materiál.

Pracovníkům zaměstnaným ve VHa na poloviční úvazek (Ing. Václav Čermák 
a RNdr.  František Sochor) se taktéž podařilo za uplynulý rok dokončit elektronickou da-
tabázi německých vojenských zajatců po roce 1945 v čs. vojenských zajateckých táborech. 
celkově bylo zpracováno 85 760 evidenčních karet zajatců, včetně údajů ze sbírky Vojenské 
zajatecké tábory.

Z výše uvedeného je patrné, že se proces 
zpřístupňování a rekonstrukce povodně-
mi zasažených archiválií skutečně blíží 
ke svému závěru. jak se nám bude dařit 
v dalším období, vás budeme informovat 
v ročenkách Vojenského historického 
archivu a na jeho webových stránkách.

Stěhování dosud neidentifikovaného 
archivního materiálu uloženého 

v manipulačním skladu
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Nejdelší regál (o délce asi 100 m) určený pro zpřístupněné archiválie – tzv. fondy zrušených útvarů

Manipulace s identifikovaným 
materiálem tzv. zrušených 

útvarů určeným k ozonizaci
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VOjeNSKé VýcVIKOVé PROStORy 
ČeSKOSlOVeNSKé aRMády
RsDr. Vladimír Šlosar  
Mgr. Martin Dubánek  
RsDr. Pavel Minařík, Csc.  
Mgr. Ivan Urminský

I. ÚVODNÍ sTUDIE
RsDr. Pavel Minařík, Csc.

Československá armáda při svém vzniku v roce 1918 převzala po zaniklém Rakousko- Uhersku 
pouze jeden vojenský výcvikový prostor, a to tzv. Vojenský tábor Milovice, který byl vybudo-
ván v letech 1904 až 1905. Pro jeho zřízení bylo zabráno téměř 3 500 ha půdy a mohlo v něm 
být ubytováno až dva tisíce vojáků. Polní výcvik vojenských útvarů se v této době ovšem rea-
lizoval převážně na civilních pozemcích, které byly buď dočasně pronajímány, nebo armáda 
pouze hradila škody vzniklé v průběhu cvičení na půdě, hospodářských plodinách či lesním 
porostu. Současně mělo civilní obyvatelstvo povinnost poskytovat za pevně stanovené ceny 
prostory k ubytování vojska či ustájení koní, osvětlení a palivo na vytápění ubikací, v případě 
potřeby na omezenou dobu i stravování osob a krmivo pro zvířata. Navazovalo se tak na sys-
tém polního výcviku rakousko-uherské armády, přičemž příslušná právní norma habsburské 
monarchie (zákon č. 36/1879 říšského zákoníku o ubytování vojska) byla pouze nahrazena 
československou (zákon č. 248/1920 Sb.). Z uvedených důvodů se většina velkých cvičení 
čs. armády odehrávala koncem léta, kdy na polích byla úroda sklizena a nehrozily značné 
hospodářské škody. Vyvrcholením polního výcviku se stala tzv. závěrečná cvičení, která probí-
hala v letech 1922 až 1937. ačkoliv se uskutečňovala na civilních pozemcích, jednalo se vždy 
o nasazení značného množství vojsk. Například největšího meziválečného cvičení čs. armády, 
které proběhlo v srpnu 1936 ve východních Čechách, se zúčastnilo asi 100 000 vojáků. 

Vojenský tábor v Milovicích sloužil především k výcviku pěchoty, a proto zde v září 1919 
vznikla Ústřední škola pro pěší vojsko, přejmenovaná v roce 1922 na Učiliště pro pěší vojsko 
a v roce 1928 na Pěchotní učiliště. již od roku 1921 se v táboře nacházela jednotka pro provádění 
vzorového výcviku pěchoty a demonstrování nových způsobů vedení boje  (nejprve II.  prapor 
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pěšího pluku 28 z Prahy a od roku 1928 tzv. Instrukční prapor). Zároveň se tábor stal koléb-
kou tankového vojska čs. armády, když v něm v roce 1920 vzniklo Velitelství zvláštních bojo-
vých prostředků, zahrnující i oddíl obrněných automobilů. V roce 1922 na jeho činnost navá-
zal prapor útočné vozby (s tanky Renault), rozšířený v roce 1933 na pluk. Útvary tankového 
vojska v letech 1935 až 1937 doplnilo Učiliště útočné vozby. Vzhledem k množství jednotek, 
včetně dělostřeleckých, a intenzivnímu výcviku byl tábor v  Milovicích během 20. let rozšířen 
o dalších 2 700 ha a poskytoval ubytování pro pět tisíc mužů. V roce 1925 bylo zprovozněno 
letiště Boží dar, které se stalo základnou stíhacího letectva. Kromě toho v letech 1920 až 1921 
vojenští železničáři spojili tábor s lysou nad labem železniční vlečkou a Milovice se staly 
mateřskou posádkou praporu obrněných vlaků.

Většina útvarů čs. armády ale využívala své vlastní střelnice a cvičiště, z nichž některé vznikly 
již koncem 19. století na pozemcích vykoupených vojenskou správou, ovšem převážná část 
z nich se nacházela na soukromých pozemcích. jednalo se především o střelnice pěchoty, 
ale rostoucí množství zbraní, zejména dělostřelecké techniky, tanků a letadel, vedlo nejprve 
k zakládání specializovaných střelnic a později i k vytváření nových výcvikových táborů. 

V dubnu 1928 byla na pozemcích zakoupených armádou od pražského arcibiskupství 
a šlechtických rodů colloredo-Mansfeld, Schaumburg a Wallerstein-Oettingen zřízena 
 Dělostřelecká střelnice brdy, která se stala vojenským ekvivalentem doposud jediné spe-
cializované dělostřelecké střelnice v Bolevci u Plzně (existovala od roku 1901), využívané 
pro potřeby Škodových závodů. V masivu brdských lesů počátkem 30. let postupně vznikly 
nejprve cílové plochy pro střelby dělostřelectva – jordán, Brda a tok. ty pak v letech 1935 
až 1936 doplnily tři pěchotní střelnice, z nichž nejznámější se stala Bahna, kde se pod stej-
ným názvem již 20 let pořádá setkání příznivců historické i současné vojenské techniky. 
Na cílové ploše jordán byl na jaře 1936 postaven stejnojmenný cvičný pěchotní srub, který 
v létě následujícího roku se ctí obstál při zkušebním ostřelování z nejmohutnějších paleb-
ných prostředků čs. armády – moždířů 21 cm vz. 18 a 30,5 cm vz. 16. V současnosti je zná-
mý zejména díky filmu Obecná škola. již v listopadu 1935 došlo k přeměně dělostřelecké 
střelnice na  Výcvikový tábor Jince, trvale určený k polnímu výcviku vojsk. Kromě toho 
čs. armáda od roku 1927 používala ve spojenecké jugoslávii střelnici protiletadlového dělo-
střelectva v Boce Kotorské. Střelby zde uskutečňovala baterie 8,35cm PlK vz. 22 a pro vle-
čení rukávových terčů sloužily upravené letouny aero ab-11 a letov Š-328, na které byly 
namontovány plováky.

Koncem 1. poloviny 30. let se začala projevovat rostoucí hrozba ze strany německého nacis-
mu. Po odchodu Německa z jednání mezinárodní mírové konference v Ženevě v roce 1932 
a převzetí moci NSdaP v čele s adolfem Hitlerem v lednu 1933 přistoupilo Československo 
k řadě opatření směřujících ke zvýšení své obranyschopnosti. Mimo jiné došlo k opětovnému 
prodloužení vojenské základní služby z 18 na 24 měsíců, což bylo spojeno s nárůstem po-
čtů  armády ze 150 000 mužů v roce 1933 na 200 000 vojáků v roce 1938. Zvýšily se i  výdaje 
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na obranu, které během světové hospodářské krize setrvávaly na 14 % státního rozpočtu 
a od roku 1934 činily 16 %. V roce 1938 stouply na 20 % (2 mld. Kčs), přičemž  čerpání úvěrů 
 poskytovaných z mimorozpočtových prostředků v témže roce dosáhlo závratných 3,3 mld. Kčs 
a stát musel při financování armády přistoupit k opatřením plánovaným až na dobu válečného 
konfliktu. Vzrůstající obranné úsilí vedlo k postupnému zavádění velkého množství moderní 
bojové techniky (tanků, letadel či dělostřeleckých prostředků) a výstavbě pohraničního opev-
nění, jehož vzorové i zkušební objekty byly budovány právě na území vojenských táborů. Zvý-
šená intenzita výcviku vojsk si vynutila vytvoření nových výcvikových prostorů. 

Prvním z nově vytvářených výcvikových zařízení čs. armády se v dubnu 1934 stal  Vojenský 
tábor u Malacek s velitelstvím v obci Nový dvor. Součástí tábora byla kromě nově zřízené le-
tecké střelnice, umožňující střelby z palubních zbraní a letecké bombardování, i dělostřelecká 
zkušební střelnice v Hlbokém, používaná od roku 1929 plzeňskou Škodovkou. také na úze-
mí uvedeného tábora vznikly v letech 1936 až 1937 zkušební pevnostní stavby, které kromě 
lehkých pevnůstek představovaly zejména pokusné dělostřelecké objekty pro 10cm houfnici 
a 9cm minomet. 

Těžký moždíř vz. 16 ráže 30,5 cm, který byl použit 15. 11. 1935 při zkušebních střelbách  
na železobetonové desky D o síle 3,5 m v Brdech. (Foto VÚA-VHA)



38

Půdorys horního patra zkušebního objektu CE na cílové ploše Jordán v Brdech z roku 1935,  
který byl projektován ještě ve III. třídě odolnosti. (Foto VÚA-VHA)

Zkušební 3,5 m silná železobetonová deska, zhotovená z nově vyvinuté tzv. zavlhlé směsi,  
poškozená prvním zásahem 30,5cm moždíře vz. 16. Po úspěšných zkouškách byl dán souhlas  

k výstavbě čs. pevnostních objektů, která ostatně již stejně probíhala. (Foto VÚA-VHA)
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Od června 1934 působil i Vojenský tábor u humenného a v následujícím roce ho doplnily 
obdobné tábory u Přáslavic, Vyškova a Leště. V případě táborů u Humenného a  leště šlo 
o původní pěchotní, respektive dělostřelecké střelnice, které armáda začala využívat na ci-
vilních pozemcích od 20. let. V listopadu 1935 došlo k přejmenování všech vojenských 
táborů na výcvikové tábory (Vt). Kromě tábora Milovice, který tvořil centrum pěchotního 
a tankového výcviku, byly v ostatních táborech trvale dislokovány jen menší vojenské jed-
notky, a to v tábořištích na okraji výcvikových prostorů (ve Vt u leště jeden pěší prapor, 
ve Vt u Přáslavic dva prapory útočné vozby společně s jedním pěším praporem, ve Vt  jince 
plukovní velitelství se dvěma oddíly dělostřelectva). tábor u Humenného byl dokon-
ce bez stálé vojenské posádky. Určitou výjimku představoval Výcvikový tábor u  Vyškova, 
ve kterém se postupně soustředila většina praporů pluku útočné vozby 2.

Přehled výcvikových zařízení (výcvikových/vojenských táborů) čs. armády  
v letech 1918 až 1939

Výcvikové zařízení Založeno (rok) Rozměry (v km) Rozloha (cca; v km2)
VT Milovice 1905 nezjištěno 60
VT Jince 1905 26×16 240
VT u Malacek 1905 nezjištěno 240
VT u humenného 1905 22×12 180
VT u Přáslavic 1905 nezjištěno nezjištěno
VT u Vyškova 1905 22×16 180
VT u Leště 1905 17×12 100

Poznámka:  Vt – vojenské (od 1. 11. 1935 výcvikové) tábory 

O hospodářské využití výcvikových táborů se od roku 1928 staraly Vojenské lesní podniky 
Praha, které měly své tzv. vrchní správy v Malackách (od r. 1928 pro Vojenské dřevařské pod-
niky Velké leváre a později také pro Vt u Malacek), Hořovicích (od r. 1930 pro Vt  jince), 
Kamenici nad cirochou (od r. 1934 pro Vt u Humenného) a Plumlově (od r. 1936 
pro Vt u Vyškova). celkově obhospodařovaly 82 691 ha půdy. O lesy bývalého milovického 
velkostatku s hospodářským dvorem Boží dar se staralo přímo MNO. Území ostatních vý-
cvikových táborů nebylo obhospodařováno.

Po nacistické okupaci českých zemí a vytvoření tzv. Slovenského štátu byla využívána pouze 
část prvorepublikových výcvikových táborů. Na území nově vytvořeného Protektorátu Čechy 
a Morava německá armáda převzala tábory Milovice, jince a u Vyškova, přičemž je podstatně 
rozšířila (celkově o 31 000 ha). dále během války ještě vybudovala výcvikový tábor vojsk ss 
na benešovsku (o rozloze 43 000 ha). V důsledku válečných záborů bylo vyklizeno 245 obcí 
a přesídleno 60 000 osob. Na Slovensku německá armáda spravovala tábor u Malacek,  který 
se nacházel v tzv. ochranné zóně. Slovenská armáda během války využívala pouze tábor 
u leště, zatímco u Humenného se necvičilo. 
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Po osvobození Československa a ukončení 2. světové války začala naše armáda až na jed-
nu výjimku využívat všechny předválečné vojenské výcvikové tábory (VVt), jejich hranice 
se však vrátily do stavu před okupací a vysídlené obyvatelstvo se mohlo znovu nastěhovat 
do svých domovů. Pouze předválečný tábor u Přáslavic měl být nahrazen nově zřízeným 
táborem u Pradědu, k čemuž nakonec nedošlo a armáda se v roce 1946 rozhodla pro ná-
vrat do původního prostoru, kde ale vznikl tábor pod jiným názvem (VVt u Moravského 
Berouna). dále se z tábora u Malacek vyčlenila letecká střelnice, přičemž samotný tábor byl 
přejmenován na Plavecké Podhradie. Výcvikové tábory vybudované do roku 1938 ovšem 
svojí kapacitou přestávaly stačit neustále narůstajícím požadavkům čs. armády na provádění 
polního výcviku a střeleb z různých druhů zbraní. Kromě toho původně vznikly buď jako 
specializované střelnice (dělostřelecká a letecká), nebo sice pro výcvik pěchoty či tankové-
ho vojska, ale prostorově značně omezený. Vzhledem ke změnám ve způsobu vedení boje 
a neustále rostoucí nasycenosti vojsk bojovou technikou byla pro obnovovanou čs. armádu 
požadována existence 11 až 12 vojenských výcvikových táborů, přičemž nově budované měly 
mít rozměry zhruba 15×20 km, což bylo považováno za dostatečné pro výcvik celé pěší di-
vize, změny palebných postavení dělostřelectva a nutná bezpečnostní pásma. Nové tábory 
měly vzniknout především v pohraničí osídleném Němci (kalkulovalo se s brzkým odsunem 

Prezident republiky dr. Edvard Beneš a armádní generál Ludvík Krejčí  
na pozorovatelně v Brdech v roce 1938. Fotografií z vojenského prostoru Brdy  

se ve fondech a sbírkách VÚA-VHA zachovalo relativně velmi málo.  
Většina z nich se týká zkoušek opevnění. (Foto VÚA-VHA)
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obyvatelstva), v zalesněném středohorském terénu s táhlými hřebeny, podobajícím se situa-
ci na československo-německém pomezí, s minimálním záborem obdělávaných ploch, aby 
případné národohospodářské škody byly co nejmenší. Současně se předpokládalo, že dojde 
k oddělení prostorů pro střelby od taktického výcviku vojsk. 

Na základě vládních usnesení ze 17. 5. a 17. 9. 1946 vznikly k 15. 10. 1946 první poválečné 
vojenské výcvikové tábory (VVT):

VVT Rozměry 
(v km)

Rozloha 
(cca; v km2) sídlo velitelství Nutno vysídlit 

obyvatel
– z toho 
Čechů

Císařský les 19×22 286 Sangerberk (Prameny)* 17 380 120

u Českého Krumlova 17×23 219 Boletice 8 150 130

u bezdězu 19×17 140 Kuří Vody 7 200 750

u Moravského berouna nezjištěno 324 Město libavá nezjištěno

* V únoru 1947 přemístěno do Města Kynžvart

Vzhledem ke skutečnosti, že většinu pozemků nově zřízených vojenských výcvikových táborů 
tvořily konfiskáty po německém obyvatelstvu, jejich výstavba probíhala poměrně rychle.  Pouze 
v případě tábora u Bezdězu muselo dojít na základě protestů civilního obyvatelstva k posunutí 
původně plánované jižní hranice více na sever a ponechání rekreační oblasti  Máchova jezera 
mimo vojenský prostor. Počet vojenských výcvikových táborů vzrostl na deset a nově zřizova-
né tábory již zpravidla splňovaly prostorové požadavky na výcvik vojsk.  jejich celková rozloha 
dosáhla 2 295 km2, z čehož 65 % představovaly zalesněné plochy. V březnu 1947 došlo k pře-
jmenování VVt u Moravského Berouna na VVT  Město  Libavá, VVt u  Bezdězu na VVT 
Mimoň, VVt u Českého Krumlova na VVT  boletice a VVt  císařský les na VVT  Město 
Kynžvart. První závěrečná cvičení čs. armády pořádaná v operačním měřítku se uskutečnila 
v květnu a červnu 1948 ve VVt Boletice, libavá a  Mimoň. Ve stejném roce byla stávající 
 Pěchotní střelnice turecký Vrch rozšířena na vojenský výcvikový tábor.

Ve vojenských výcvikových táborech ale neprobíhal jen bojový výcvik. V říjnu 1948 
se v čs. armádě vytvořily první jednotky pro politicky nespolehlivé osoby. U ženijních pluků 
vznikly čtyři silniční prapory, z nichž tři byly dislokovány na území nebo v blízkosti hranic 
VVt v obcích Mimoň, Svatá dobrotivá (dnes Zaječov u Strašic) a Město libavá. V září 1950 
je nahradily pomocné technické prapory, pro jejichž příslušníky vznikla speciální odvodní 
kategorie „e“, do které byli zařazováni takzvaní třídní nepřátelé – počínaje vysokoškolskými 
studenty přes kulaky a konče církevními osobami. Na teritoriu výše zmíněných VVt půso-
bily 51., 52. a 53. pomocný technický prapor. Pétépáci vykonávali zpočátku práce na střelni-
cích, komunikacích nebo v kamenolomech přímo ve VVt či přilehlých posádkách, později 
byli postupně přemístěni do jiných lokalit, kde se podíleli na výstavbě armádních objektů. 
 Pomocné technické prapory i klasifikace „e“ zanikly v dubnu 1954. dnes nám bývalé pétépá-
ky ve výcvikových prostorech připomínají jen téměř zapomenuté pomníky.
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Protože na území vojenských výcvikových táborů bylo třeba vykonávat správní agendu 
po vystěhovaných obcích, vznikly na jejich teritoriu podle zákona č. 169/1949 Sb. újezdní 
úřady v čele s tzv. újezdními správci. K 1. 7. 1950 byly vytvořeny vojenské újezdy Březina 
(pro VVt dědice), Boletice (pro VVt Boletice), Brdy (pro VVt jince), lešť (pro VVt lešť), 
libavá (pro VVt Město libavá), Kamenica nad cirochou (pro stejnojmenný VVt),  Mladá 
(pro VVt Milovice, přejmenovaný v prosinci 1950 na VVt Mladá), Prameny (pro VVt  Město 
Kynžvart), Ralsko (pro VVt Mimoň) a Záhorie (pro VVt Plavecké Podhradie,  turecký Vrch 
a později i Kuchyňa). Újezdní úřady vykonávaly povinnosti místního národního výboru 
(dnes obecního úřadu) a území vojenského újezdu tvořilo jeden správní celek, i když pů-
vodně náleželo mezi vícero okresů či krajů. Správci újezdních úřadů byli jmenováni místně 
příslušnými krajskými národními výbory po dohodě s orgány vojenské správy.

I přes zřízení nových výcvikových táborů krátce po skončení 2. světové války vyvstala na po-
čátku 50. let potřeba na jejich rozšíření či doplnění o další. Požadovány byly především spe-
cializované střelnice pro nově vznikající útvary, zejména tankového vojska a všech druhů 
dělostřelectva, včetně protiletadlového. Zároveň vojenské výcvikové tábory neměly sloužit 
pouze pro krátkodobý polní výcvik vojsk, ale počítalo se s několikaměsíčním (až půlročním) 
vyvedením mimo mírové posádky.

Kontrolní zkoušky nového 85mm pevnostního kanonu v květnu 1954 v Brdech na objektu CE. Zbraň 
byla přijata do výzbroje ČSLA až v dubnu 1959 jako 85mm PvK vz. 44/59. (Foto VÚA-VHA)
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Na počátku 50. let vzniklo pět vojenských výcvikových táborů (prostorů), čímž jejich počet stou-
pl na 16. Nejprve se v únoru 1951 rozšířila Vojenská letecká střelnice  Malacky na VVT  letectva 
Kuchyňa. V březnu 1952 byly vytvořeny VVT Dobrá Voda a VVT  Kežmarok, v následujícím 
měsíci VVT Tisá. Zřízení VVt dobrá Voda mělo řešit problémy, které přinášelo omezování 
výcviku ve VVt Město Kynžvart, kde se rozvíjela těžební činnost a v okolních městech také 
lázeňství. Šlo o tábor s výměrou asi 180 km2, přičemž bylo nutné vystěhovat okolo 270 osob. 
V  případě VVt Kežmarok se jednalo o specializované výcvikové zařízení pro útvary protileta-
dlového dělostřelectva. Mělo zabírat 280 km2 a v souvislosti s jeho zřízením muselo své domovy 
opustit 3 500 obyvatel 24 obcí, což se neobešlo bez hlasitých protestů. Vystěhování civilního 
obyvatelstva bylo poměrně zdlouhavé a vojenská správa převzala tábor v plném rozsahu teprve 
v lednu 1955. VVt tisá sloužil pro potřeby ženijního vojska a rozlohou 25 km2 byl druhým 
nejmenším v čs. armádě. Při jeho vytváření bylo nutné vysídlit pouze 40 osob. Pro nově zřizova-
né tábory vznikly s předstihem již v  únoru 1952 příslušné újezdní úřady – dobrá Voda (pro stej-
nojmenný VVt), Panenská- telnice (pro VVt tisá) a javorina (pro VVt  Kežmarok), které 
se podílely na zabezpečení výkupu pozemků, přičemž posledně uvedený vykonával potřebnou 
agendu i pro VVt  Kamenica nad cirochou. V létě téhož roku VVT  Plavecké  Podhradie změ-
nil název na VVT Záhorie a pokusná dělostřelecká střelnice plzeňské  Škodovky byla převzata 
vojenskou správou. další změna následovala v listopadu 1952, kdy byly vojenské výcvikové 
tábory přejmenovány na vojenské výcvikové prostory (VVP).

Posledním z nově vytvořených výcvikových zařízení se stal VVP hradiště. jednalo se 
o reakci na ukončení výcviku ve VVP Město Kynžvart, kde na základě vládního usnesení 
ze dne 4. 3. 1953 dostala přednost těžba uranové rudy. Újezdní úřad Hradiště byl zřízen 
v únoru 1953 a jeho prvním úkolem bylo vysídlit 38 obcí s 980 obyvateli. V daném případě 

Odolnostní zkoušky prototypu protitankového objektu s věží a část korby tanku 
 PzKpfw. IV na železobetonovém základě na střelnici Padrť v květnu 1955.  

(Foto  VÚA-VHA)
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se jednalo o jeden z největších výcvikových prostorů čs. armády o rozloze 320 km2. Hranice 
vojenského výcvikového prostoru byly vytyčeny v srpnu 1953 a velitelství VVP  začalo  působit 
od října  téhož roku. V červenci 1954 oficiálně přestal existovat VVP  Město  Kynžvart 
a o měsíc později také Újezdní úřad Prameny. Posledním vojenským výcvikovým prostorem, 
který ukončil činnost před rokem 1989, se stal VVP Tisá –  společně s  Újezdním úřadem 
Panenská- telnice zanikl v roce 1957. Zachováno zůstalo pouze tzv. střední chemické cvičiš-
tě tisá, zatímco odborný výcvik ženijních útvarů se nadále odehrával na nově vytvářených 
posádkových cvičištích. Počet vojenských výcvikových prostorů i vojenských újezdů se tím-
to stabilizoval na 14 a bez větších změn přetrval až do  konce 80. let.  Pouze VVP  Kamenica 
nad cirochou se v září 1961 stal tzv. divizním cvičištěm, ale v  listopadu 1988 opětně získal 
charakter vojenského výcvikového prostoru. Na stejné období přerušil činnost i vojenský 
újezd Valaškovce a správní agendu pro zmíněné cvičiště vykonával  vojenský újezd  javorina.

Přehled vojenských újezdů, vojenských výcvikových prostorů  
a vojenských lesů a statků v roce 1958

VVP sídlo Újezdní úřad sídlo Rozloha 
(v km2)

Vojenské lesy 
a statky

Mladá Milovice Mladá Milovice 59 –

jince jince Brdy jince 260 Hořovice

Záhorie,
Kuchyňa,
turecký Vrch

Plav. Podhradie,
Kuchyňa,
turecký Vrch

Záhorie Malacky 286 Malacky

Kamenica 
nad cirochou

Kamenica 
nad cirochou Valaškovce Kamenica 

nad cirochou 139 Kamenica 
nad cirochou

libavá Město libavá libavá Město libavá 336 lipník nad Bečvou

dědice Vyškov Březina Vyškov 180 Plumlov

lešť lešť lešť Pliešovce 145 Pliešovce

Boletice Boletice Boletice Boletice 221 Horní Planá

Mimoň Mimoň Ralsko Mimoň 250 Stráž pod Ralskem

dobrá Voda dobrá Voda dobrá Voda dobrá Voda 180 Hartmanice

Kežmarok Kežmarok javorina Kežmarok 309 Kežmarok

Hradiště Stružná Hradiště Bochov 320 Velichov

V téže době MNO na základě prověrek využití VVP dospělo k závěru, že se dlouhodobé vy-
vádění vojsk do výcvikových prostorů neosvědčilo, protože jednotlivá divizní tábořiště ome-
zovala možnosti provádění střeleb a taktických cvičení. Výcvik se částečně odehrával i mimo 
hranice VVP, kde se často nacházela zejména palebná postavení dělostřelectva.
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Na území vojenských výcvikových prostorů byly vybudovány střelnice, cvičiště, ubytovací 
objekty, silniční komunikace a cesty pro pásová vozidla a další účelová vojenská zařízení 
 určená k výcviku vojsk. Každý VVP měl terénní a prostorové podmínky, specifickou učební 
a výcvikovou základnu, z nichž plynulo i jejich konkrétní určení a rozdělení na výcvikové 
prostory vševojskové a speciálních druhů vojsk.

Koncem 50. let se ve vojenských výcvikových prostorech nacházely převážně různé střelnice – 
pěchotní, dělostřelecké, tankové, případně i protiletadlové či letecké. taktický výcvik se pro-
váděl na poměrně jednoduše vybudovaných cvičištích. Během 60. let proběhla  elektrifikace 
většiny střelnic, vznikla řada nových výcvikových zařízení, včetně cvičišť pro řízení bojových 
vozidel nebo vodních nádrží pro jízdu pod vodou. V 70. a 80. letech byla výcviková  zařízení 
rozšířena a modernizována, aby vyhovovala potřebám nově zaváděné techniky, předsta-
vované například tanky t-54/55 se systémy KladIVO, t-72, bojovými vozidly pěchoty 
BVP-1 a později i BVP-2 či samohybným dělostřelectvem (122mm houfnice GVOZdIKa, 
152mm kanonová houfnice daNa nebo 122mm raketomet GRad). Vznikla tak poměrně 
široká škála výcvikových zařízení, i když si jednotlivé VVP zachovaly svoji specifiku.

Mezi vševojskové vojenské výcvikové prostory patřily VVP Hradiště, Boletice, libavá, 
 Mimoň, lešť, dobrá Voda, Mladá, turecký Vrch a Kamenica nad cirochou. První z uvede-
ných umožňoval provádění divizních taktických cvičení s bojovou střelbou, další dva plu-
kovní cvičení, zatímco na zbývajících bylo možné realizovat pouze praporní (u posledních 
tří jen rotní) taktická cvičení.

jednotlivých cvičení se nezúčastnili všichni příslušníci či technika vyváděných útvarů, 
ale jen jejich část. V případě osob se zpravidla jednalo o 80 až 90 procent celkových počet-
ních stavů. Zbývající osazenstvo zůstávalo v kasárnách a tvořilo tzv. zpětné odřady, jejichž 
úkolem bylo zajišťovat strážní a dozorčí službu v posádce. do VVP se převážela rovněž pouze 
část bojové techniky, která byla rozdělena na vozidla provozní, uložená se zvýšeným pro-
během  kilometrů a dlouhodobě uložená. Pro zabezpečení výcviku byla stanovena zásada, 
že se u roty musí nacházet takové množství provozních vozidel, aby umožnila výcvik v četě, 
u praporu výcvik v rotě a u pluku výcvik praporu. Uložená technika se zvýšeným proběhem 
se používala až na plukovních cvičeních. dlouhodobě uložená vozidla se odkonzervovala 
pouze na rozkaz náčelníka generálního štábu. tabulkové počty bojových vozidel se vyvá-
žely pouze při cvičeních s bojovou ostrou střelbou, bez ní se jednalo přibližně o 2/3 strojů 
(např. u tankového pluku o 66 tanků z celkových 94). jednotky tak cvičily pouze se  dvěma bo-
jovými vozidly v četě místo skutečných tří (tanků, obrněných transportérů, bojových vozidel 
pěchoty).

Na území VVP probíhala i velká spojenecká cvičení Varšavské smlouvy, za účasti sovětské, 
východoněmecké, polské, maďarské či bulharské armády, případně vojenských pozorovate-
lů z Rumunska. Rozhodující zastoupení mezi cvičícími vojsky měla samozřejmě čs.  armáda. 
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Největším cvičením uskutečněným v poválečném Československu se v září 1966 stalo 
 cvičení Vltava, kterého se účastnilo 80 000 československých a 10 000 spojeneckých vojá-
ků. Masivní bylo i nasazení techniky, na cvičení se podílelo téměř 800 letounů, 700 tanků, 
1 200 obrněných transportérů a 15 000 automobilů. takováto cvičení se odehrávala na úze-
mí různých VVP v tzv. epizodách, přičemž každé z nich se zúčastňovala jen část cvičících 
vojsk.  Bojová činnost začala například ve VVP libavá, následně se přenesla do VVP Mimoň 
nebo k  Mlazicím u Mělníka a po překonání řeky labe skončila ve VVP Hradiště.

Pro ilustraci, jaká výcviková zařízení se mohla nacházet ve vojenském výcvikovém prostoru, 
můžeme použít VVP Mimoň, kde byly k dispozici:

–  součinnostní střelnice Židlov (umožňovala provádění praporních taktických cvičení 
s bojovou střelbou),

–  tanková střelnice Vrchbělá (byla určena ke střelbám tanků plnou ráží, tj. 100mm 
či 125mm náboji, ve dne i v noci),

–  pěchotní střelnice Kuřivody (používána pro střelby ze všech druhů ručních zbraní 
a házení ostrých ručních granátů),

–  dělostřelecká střelnice Horní Krupá (prováděla se zde taktická cvičení jednoho až dvou 
dělostřeleckých oddílů s bojovou střelbou),

–  letecká střelnice Prosečská Horka (umožňovala střelby letectva na pozemní cíle i jejich 
bombardování),

–  vodní cvičiště Svébořice (využíváno pro plavby obrněných transportérů a bojových 
vozidel pěchoty i jízdy tanků pod vodou při překonávání vodní překážky 100 m široké 
a 4 m hluboké),

–  cvičiště řízení bojových vozidel Hvězdov (určeno pro výcvik řidičů tanků, obrněných 
transportérů a bojových vozidel pěchoty),

–  srubové tábory pro ubytování 1 300 osob.

Kromě toho se v některých vojenských výcvikových prostorech ještě nacházelo tzv. malé che-
mické cvičiště, umožňující výcvik s použitím cvičných radioaktivních a chemických otravných 
látek, jako např. radioaktivní prach, tabun, sarin, yperit, difosgen, thiofosgen či bromkyan 
(VVP Hradiště, dobrá Voda), dále ženijní cvičiště pro výcvik s ostrými trhavinami a mina-
mi (VVP Hradiště, dobrá Voda, Boletice, turecký Vrch), střelnice pro BVP-1 (VVP dobrá 
Voda, Boletice, libavá, turecký Vrch) nebo cvičiště boje o osadu (VVP  Boletice). Pro střelby 
z BVP-2 se mohly používat pouze k tomu určené tankové střelnice ve VVP  Hradiště, Boletice, 
libavá, lešť a Kežmarok.

VVP jince, Kežmarok a Kuchyňa náležely mezi tzv. vojskové vojenské výcvikové prostory, kte-
ré byly předurčeny především pro střelby polního dělostřelectva (VVP jince), protiletadlových 
jednotek pozemního vojska vyzbrojených protiletadlovými kanony do ráže 57 mm nebo pro-
tiletadlovými raketovými komplety S-1M, S-2M či S-10M krátkého dosahu (VVP  Kežmarok) 
a stíhacího bombardovacího letectva (VVP Kuchyňa). Kromě specializovaných výcvikových 
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zařízení se zde mohly nacházet i vševojskové střelnice a cvičiště pro motostřelecké a tankové 
jednotky, jako tomu bylo například ve VVP Jince, kde byly konkrétně k dispozici:
a) specializovaná výcviková zařízení

–  dělostřelecká střelnice jince (určena pro střelby z děl, minometů a raketometů 
všech ráží, včetně dělostřelectva velké mohutnosti s 203mm samohybnými kanony 
a 240mm samohybnými minomety),

–  protitankové střelnice Kolvín a Padrť (používány 100mm protitankové kanony a PtŘS),
–  protiletadlová střelnice Rafanda (umožňovala vedení palby na nízkoletící vzdušné cíle 

z 30mm Pl dvojkanonů, 14,5mm velkorážních kulometů Ot-64 SKOt a 12,7mm pro-
tiletadlových kulometů lafetovaných na tancích, a to společně se střelbami z ručních 
protiletadlových raket S-2M na imitované vzdušné cíle),

–  letecká střelnice jordán (využívána pro střelby letounů a vrtulníků z palubních zbraní, 
protizemními nebo protitankovými raketami a ostré bombardování);

b) vševojsková výcviková zařízení
–  tanková střelnice Bahna (umožňovala střelby plnou ráží nebo z vložných hlavní 

20 mm na vzdálenost do 1 800 m, případně střelby z 12,7mm tankového kulometu 
na pozemní cíle),

–  tankostřelecké cvičiště Bahna (pro provádění průpravných nácviků se střelbou z vlož-
né hlavně 7,62 mm na vzdálenost do 400 m),

–  pěchotní střelnice Bahna a Velcí (určena pro střelby ze samopalů, kulometů a pistolí),
–  ubytování pro 350 osob v ubytovnách Valdek, Kolvín a Padrť.

Poslední skupinu představovaly speciální vojenské výcvikové prostory, které zahrnovaly VVP 
Záhorie a dědice. První z uvedených byl určen pro pokusné střelby dělostřelectva, zatímco 
druhý využívala jako svou výcvikovou základnu Vysoká vojenská škola pozemního vojska 
ve Vyškově a jeho součástí byla široká škála střelnic a cvičišť. Ve VVP Dědice byla k dispozici 
následující výcviková zařízení:

–  tanková střelnice (používána pro střelby plnou ráží),
–  tanková průpravná střelnice (pro průpravné střelby vložnou hlavní 7,62 mm i 20 mm),
–  pěchotní střelnice (pro průpravná cvičení a školní střelby z ručních zbraní, společně 

se střelbou z lafetovaných kulometů obrněných transportérů),
–  dělostřelecká průpravná střelnice (umožňovala průpravná cvičení, školní a zápočtové 

střelby),
–  střelecké cvičiště BVP-1 (pro průpravná cvičení),
–  takticko-pořadové cvičiště (pro výcvik bojové činnosti čety a roty s materiálem, ale 

bez střeleb),
–  cvičiště řízení bojových vozidel (metodický okruh 6 km pro výcvik v řízení pásových 

vozidel ve dne i v noci),
–  cvičiště řízení kolových obrněných transportérů (metodický okruh 6 km pro výcvik 

v řízení kolových transportérů ve dne i v noci),
–  ženijní cvičiště (využíváno pro ostré trhání a minování),
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–  vodní cvičiště Myslejovice (pro plavby obrněných transportérů a bojových vozidel pě-
choty, brodění a jízdy tanků pod vodou, výcvik specialistů ženijního vojska na vodě),

–  ubytovna pro 500 osob.

Mimo výcvikové prostory se nacházely letecké střelnice Bělečko a Manětín, jejichž využití 
bylo výrazně omezeno činností dřevozpracujících podniků či klimatickými podmínkami. 
Oproti obdobným střelnicím ve VVP se na nich výcvik odehrával převážně mimo pracovní 
dny, přičemž nebylo možné používat neřízené protizemní rakety a bombardování se prová-
dělo pouze cvičnými cementovými pumami. Bojové střelby raketových útvarů vyzbrojených 
taktickými komplety lUNa nebo tOČKa se uskutečňovaly od roku 1963 ve VVP Hradiště, 
jince, libavá a lešť. Odpálení raket zpravidla probíhalo z palebných stanovišť ležících mimo 
výcvikové prostory, zatímco dopadové plochy se nacházely uvnitř VVP. jednalo se o cílové 
plochy Kameniště (VVP Hradiště), Brda (VVP jince), Čermná (VVP libavá) a turie Pole 
(VVP lešť). Střelby operačně-taktických raket se naproti tomu od roku 1962 odehráva-
ly v Sovětském svazu, kde se od roku 1960 prováděly i střelby protiletadlových raketových 
útvarů a stíhacího letectva na vzdušné cíle. V 70. a 80. letech naši letci stříleli i na pobřeží 
 Baltského moře u východoněmeckého Usedomu.

V některých vojenských výcvikových prostorech byly trvale dislokovány součásti čs.  armády. 
Především se jednalo o VVP Mladá, kde se od počátku 50. let nacházela většina útvarů 13. tan-
kové divize (asi 4 000 vojáků). Z výcvikových zařízení využívaly jednotky čs. armády tankovou 
průpravnou střelnici, tankové střelecké cvičiště, cvičiště pro řízení bojových vozidel, meto-
dické cvičiště pro brodění tanků, pěchotní střelnici, výsadkové cvičiště a chemické cvičiště. 
Na letišti Boží dar u Milovic se počínaje rokem 1946 vystřídala řada útvarů letectva a od roku 
1953 zde působil 47. průzkumný letecký pluk. Ve VVP Mimoň se od počátku 50. let využívalo 
letiště Hradčany, na kterém byl od roku 1964 umístěn 2. stíhací bombardovací pluk.

Po invazi vojsk Varšavské smlouvy a vytvoření Střední skupiny sovětských vojsk přešly 
od  října 1968 do společného užívání VVP Mladá, Mimoň, libavá a lešť. První z uvedených 
nemohla čs. armáda využívat vůbec, zatímco v ostatních naše jednotky cvičily jen po dobu 
6 až 12 dnů v měsíci. Podle potřeby Sovětská armáda ještě využívala VVP jince a  Malacky. 
Z VVP Mladá musela odejít 13. tanková divize, většina jejích útvarů se přemístila na  Slovensko, 
zatímco 47. průzkumný letecký pluk byl redislokován do Pardubic.  Naproti tomu 2. stíhací 
bombardovací letecký pluk ve VVP Mimoň zanikl. VVP Mladá se stal největší sovětskou po-
sádkou na území Československa a kromě velitelství Střední skupiny vojsk se v něm nacháze-
la 15. tanková divize, velitelství 131. smíšené letecké divize s jedním stíhacím plukem a prů-
zkumnou letkou společně s řadou dalších útvarů pozemního vojska. V letech 1990 až 1991 
z něj bylo odsunuto téměř 28 000 osob, z toho 16 300 vojáků. Ve VVP Mimoň se usídlil 
stíhací bombardovací letecký pluk, raketová brigáda, protiletadlová brigáda a část útvarů 
18. gardové motostřelecké divize. Na začátku 90. let z posádek Hradčany, Kuřivody,  Hvězdov, 
Svébořice a jabloneček odešlo necelých 12 000 osob, z nichž 7 000 představovali vojáci. 
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Na území VVP lešť byly rozmístěny některé útvary 30. motostřelecké divize a do roku 1989 
i samostatný výsadkový prapor (celkem asi 3 000 osob), ve VVP  libavá se jednalo o součásti 
31. tankové divize a technickou základnu raketového vojska (skoro 3 000 osob). V souhrnu 
se ve vojenských výcvikových prostorech nacházelo téměř 40 % vojáků a občanských pracov-
níků Střední skupiny sovětských vojsk včetně jejich rodinných příslušníků. 

Počty osob sovětské armády trvale ubytovaných ve VVP (stav k 2. 2. 1990)

VVP Vojáci Občanští pracovníci Rodinní příslušníci Celkem osob

Mladá 16 270 1 550 10 100 27 920

Mimoň 7 030 420 4 210 11 660

Lešť 2 010 70 800 2 880

Libavá 1 970 70 860 2 900

Celkem 27 280 2 110 15 970 45 360

stskV 73 500 5 200 39 900 118 600

Počty bojové techniky sovětské armády trvale umístěné ve VVP (stav k 2. 2. 1990)

VVP TR sT bVP OT D, M, RM PTK PTRK PLK PLRK bL

Mladá – 226    440     76    102 –   18 18   18 44

Mimoň 18 –        1 –      72 12   12 –   53 32

Lešť – 136      38     21      21 – –   3   31 –

Libavá –   93      60     21      28 – –   4     4 –

Celkem 18 455    539 108     223 12   30 25 106 76

stskV 30 1 297 1 567 997 1 170 38 144 76 175 76

Poznámka:  Nezapočítány speciální tanky a obrněné transportéry
Zkratky:  
tR  taktické rakety
St  střední tanky
BVP bojová vozidla pěchoty
Ot  obrněné transportéry
d, M, RM děla (samohybná i tažená), minomety, raketomety
PtK protitankové kanony
PtRK  protitankové raketové komplety
PlK protiletadlové kanony
PlRK protiletadlové raketové komplety
Bl  bojové letouny
StSkV Střední skupina sovětských vojsk
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V rámci tzv. odvetných opatření po rozmístění střel s plochou dráhou letu BMG-109  tomahawk 
a raket Pershig 2 na území některých evropských států NatO (SRN, Velké  Británie, Belgie, 
 Nizozemí a Itálie) byla v prosinci 1983 do Hranic na Moravě přesunuta sovětská raketová brigá-
da s operačně-taktickými raketami OtR-22 (SS-12 Scaleboard) a raketová technická základna. 
Palebná postavení pro jednotlivé raketové oddíly vznikla ve VVP libavá (v lokalitách: Stará 
Voda – stanoviště Sever; Zelený Kříž – stanoviště jih; Přáslavice – stanoviště Západ). Zmíněná 
brigáda byla z ČSSR stažena koncem února 1988. Na území VVP kromě toho v rámci akce 
jaVOR vznikly dva ze tří skladů jaderné munice (Míšov-Borovno ve VVP jince a Vrchbělá 
ve VVP Mimoň), vybudované na základě československo-sovětské smlouvy z prosince 1965 
a předané v letech 1968 až 1969 Sovětské armádě. Po uzavření dohody o odsunu sovětských 
vojsk z území Československa byla odvezena i jaderná munice umístěná ve skladech jaVOR. 
dne 18. 4. 1991 zveřejnila Československá tisková kancelář prohlášení mluvčího sovětského 
ministerstva zahraničí jurije Gremického, že „sovětské jednotky rozmístěné v ČSSR disponovaly 
nevelkým množstvím jaderné munice a poslední byla stažena v březnu 1990“. její odsunutí ná-
sledně potvrdil i velitel  Střední skupiny sovětských vojsk genplk.   Vorobjov na tiskové konferen-
ci uskutečněné 25. 6. 1991 v budově Federálního shromáždění.

jednotlivé VVP byly pro výcvik vojsk využívány pouze na část své kapacity. Kontrola pro-
vedená v polovině 80. let ukázala, že mezi nejvíce vytížené patřily VVP Boletice, dědice 
(oba na 88 %), lešť (74 %) a Mimoň (70 %), zatímco na území jiných se cvičilo relativně 
méně intenzivně (VVP dobrá Voda byl vytížen na 54 %, Hradiště na 53 %, Kuchyňa na 50 %, 
jince na 45 % či libavá na 25 %). Pro zvýšení efektivity výcviku a omezení množství bojo-
vé  techniky převážené z mírových posádek vznikly ve VVP Hradiště a  Boletice samostat-
né výcvikové tankové prapory, z nichž každý disponoval 30 tanky t-54/55.  Pravděpodobně 
 nejvytíženějším výcvikovým zařízením čs. armády byla součinnostní střelnice Žďár 
ve VVP Hradiště, na které se během měsíců ledna a února či června a července, kdy vrcholilo 
zimní a letní výcvikové období, pokaždé odehrálo 180 taktických cvičení čet, 70 taktických 
cvičení rot a 25 taktických cvičení praporů, prováděných vždy s bojovými střelbami. V pro-
storu střelnice se přitom v uvedených dvouměsíčních cyklech odehrálo více než 5 000 průjez-
dů bojových vozidel. Intenzitu výcviku ale také ovlivňovala nutnost respektovat ustanovení 
zákonů o ochraně zemědělského a půdního fondu (č. 124/1976 Sb.), o lesích (č. 61/1977 Sb.) 
a o vodách (č. 138/1973 Sb.). 
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V České a Slovenské Federativní Republice (ČSFR) v roce 1990 existovalo 12 vojenských újez-
dů, na jejichž ploše působilo 14 vojenských výcvikových prostorů, z toho osm v  Čechách 
a na Moravě a šest na Slovensku. jednalo se o následující:

Vojenský újezd VVP Podřízen Velikost  
(v km)

Plocha  
(v ha)

– z toho 
pro výcvik (v ha)

Hradiště Hradiště ZVO 21×22 33 157 17 727
libavá libavá ZVO 15×23 32 786 11 233
javorina Kežmarok VVO 20×21 31 640 7 508
Brdy jince ZVO 11×23 26 038 2 109
Ralsko Mimoň ZVO 20×20 24 942 5 522
Boletice Boletice ZVO 14×22 21 970 6 905
dobrá Voda dobrá Voda ZVO 12×14 17 142 3 558
Březina dědice VVŠ PV   6×12 15 698 1 849
lešť lešť VVO 11×7 14 691 7 762
Valaškovce Kamenica VVO   7×17 14 200 1 400
Záhorie Záhorie MNO   6×19 13 927 1 270
Záhorie Kuchyňa MNO   6×14 12 650 1 050
Mladá Mladá ZVO   9×3 5 864 1 683
Záhorie turecký Vrch VVO   4×6 2 012 246

Zkratky:
MNO  Ministerstvo národní obrany
ZVO Západní vojenský okruh
VVO Východní vojenský okruh 
VVŠ PV Vysoká vojenská škola pozemního vojska 

Z celkové plochy vojenských újezdů (266 012 ha) se na území České republiky nacházelo 
66,5 % (176 992 ha) a na teritoriu Slovenské republiky 33,5 % (89 020 ha). V rámci vojenských 
 újezdů se k výcviku využívalo 26,3 % jejich rozlohy (69 852 ha), zatímco na většině zbývající 
části (178 594 ha lesů a 12 556 ha zemědělské půdy) hospodařily Vojenské lesy a statky, s. p.

Po přijetí nové vojenské doktríny rozhodla vláda ČSFR svým usnesením č. 541 ze dne 5. 9. 1991 
ukončit využívání čtyř vojenských újezdů, z toho tří v České republice (dobrá Voda,  Mladá, 
Ralsko) a jednoho ve Slovenské republice (Valaškovce), v důsledku čehož měl zaniknout 
stejný počet VVP (dobrá Voda, Mladá, Mimoň, Kamenica nad cirochou). celková výměra 
vojenských újezdů by se ve srovnání s rokem 1989 snížila o 23,4 % (62 148 ha). V roce 1991 
byly civilnímu sektoru předány vybrané vojenské újezdy na území ČR (celkem 47 948 ha). 
Ministerstvu obrany ovšem zůstala zachována práva na hospodaření s objekty, zařízeními 
a pozemky, potřebnými k zajištění obrany státu. Příprava na předání uvedených újezdů začala 
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již v roce 1990, přičemž jednotky čs. armády asanovaly nevyužitelné stavby a až do konce 
října 1991 prováděly ženijní průzkum. Koncem téhož roku měl být zrušen i vojenský újezd 
Valaškovce (14 200 ha), avšak na návrh slovenských vojenských představitelů vláda ČSFR 
své rozhodnutí nejprve odložila na závěr roku 1992 a nakonec se usnesením z 30. 9. 1992 
rozhodla zmíněný vojenský újezd zachovat.

Kromě toho byly uvolněny okrajové části u devíti z deseti zbývajících VVP o celkové výměře 
22 850 ha (z toho 6 300 ha zemědělské půdy a 15 750 ha lesů), takže k 1. 5. 1992 si čs.  armáda po-
nechala v bezprostředním užívání 73,6 % z původní rozlohy vojenských  újezdů, tj. 195 825 ha. 
V České republice se jednalo o pět VVP na území pěti vojenských újezdů (111 069 ha), na te-
ritoriu Slovenské republiky o šest VVP v rámci čtyř vojenských újezdů (84 756 ha).

Po zániku ČSFR a vytvoření České republiky musela armáda nahradit specializované výcvi-
kové kapacity, které se nacházely na území Slovenska. Ve VVP libavá vznikla pokusná dělo-
střelecká střelnice Smilov a zintenzivnilo se využívání letecké střelnice jordán ve VVP jince. 
Kromě toho v 90. letech ve vojenských výcvikových prostorech proběhla modernizace vy-
braných ubytovacích objektů a výcviková zařízení začaly kromě příslušníků armády České 
republiky využívat i složky Policie ČR, celní správy ČR a integrovaného záchranného systé-
mu a po vstupu do Severoatlantické aliance (North atlantic treaty Organization – NatO) 
v březnu 1999 také malé jednotky jejích členských armád. VVP Boletice mimoto sloužil jako 
výcviková základna mírových sil Organizace spojených národů (OSN), Organizace pro bez-
pečnost a spolupráci v evropě (OBSe) a NatO, přičemž jen v letech 1990 až 2000 zde prošlo 
přípravou na 10 000 příslušníků mírových misí.

V roce 1999 došlo rovněž ke změně legislativního rámce vymezujícího činnost vojenských 
újezdů. Nově přijatý zákon č. 222/1999 Sb. (o zajišťování obrany České republiky) zrušil 
k 1. 12. 1999 původní zákon č. 169/1949 Sb. (o vojenských újezdech). Následně v roce 2003 
proběhla reorganizace vojenských výcvikových prostorů na tzv. střediska obsluh výcvikových 
zařízení (SOVZ).

V současnosti armáda České republiky využívá tyto vojenské újezdy:

Vojenský újezd sOVZ Velikost
(v km)

Plocha
(v ha)

– z toho 
pro výcvik (v ha)

Počet  
obyvatel

hradiště Hradiště 21×22 33 161 17 015 615
Libavá libavá 15×23 32 724 10 434 1 174
brdy jince 11×23 26 009 3 023 41
boletice Boletice 14×22 21 953 8 847 276
březina dědice 6×12 15 817 2 992 6
Celkem – – 129 644 42 311 2 112
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Zastoupení ploch využívaných vojsky se zvýšilo na 32,6 % oproti 26,3 % v roce 1990 a umož-
ňuje provádět výcvik se všemi druhy zbraní a bojové techniky s výjimkou střeleb letectva 
na vzdušné cíle a střeleb protiletadlových raketových kompletů s účinným dostřelem větším 
než 5,5 km, které se od roku 2002 uskutečňují na výcvikovém polygonu polské armády Ustka 
na pobřeží Baltského moře.

Vojenské újezdy z hlediska celkového stavu přírody a krajiny patří mezi nejzachovalejší úze-
mí v České republice. dokladem velmi dobré úrovně stavu životního prostředí je jedinečný 
výskyt vzácných rostlinných a živočišných druhů. Mnozí odborníci ochrany přírody řadí 
vojenské újezdy jako alternativu velkoplošných zvláště chráněných území. V rámci progra-
mu  NatURa 2000, zaměřeného na vymezení biogeografických oblastí a zabezpečení jejich 
ochrany, bylo do konce roku 2004 provedeno mapování území vojenských újezdů. Zde se díky 
tradičním činnostem, citlivému hospodaření a dlouhodobému vyloučení přístupu veřejnosti 
dochovala cenná společenstva nebo vzácné rostlinné či živočišné druhy. Na území  vojenských 
újezdů bylo vyhlášeno přes 30 evropsky významných lokalit, kde je nutné z hlediska ochrany 
přírody a krajiny zachovat dosavadní způsob jejich využívání. V mnoha lokalitách se jedná 
o zachování dosavadního působení bojové a jiné techniky na přírodu při výcviku vojsk, které 
je často veřejností mylně chápáno jako devastující.

Vzhledem k postupnému snižování počtů armády České republiky (aČR) oproti původní 
 Československé lidové armádě (ČSla), jakož i intenzity výcviku vojsk a povolávání záloh se jeví 
zachování rozsahu vojenských újezdů a potažmo i vojenských výcvikových prostorů jako nad-
bytečné. jestliže dvěstětisícová čs. armáda v roce 1989 využívala 266 000 ha půdy (v průměru 
na 60 % jejich kapacity), tak současné aČR s 23 000 vojáků zůstalo 129 000 ha, na kterých cvičí 
osm vševojskových praporů místo původních 40 motostřeleckých a tankových pluků. Na uve-
dený fakt poukázal i prezident republiky a vrchní velitel ozbrojených sil Václav Klaus při svém 
projevu během velitelského shromáždění aČR dne 18. 11. 2010, když řekl: „Naše  armáda 
se od roku 1989 zmenšila mnohanásobně (zhruba 6×), ale nejsem si jist, zda se ve stejném poměru 
zmenšily některé věci, které jí patří nebo které si nárokuje – jsem například přesvědčen, že pořád 
přetrvává nadměrné množství uzavřených vojenských prostorů (či újezdů).“

Následně v dubnu 2011 prezentovalo Ministerstvo obrany ČR záměr omezit rozsah vo-
jenských újezdů. Při jednáních s obyvateli újezdů a starosty okolních obcí ministr obrany 
 alexandr Vondra uvedl, že „musíme přizpůsobit počet a velikost vojenských újezdů reálným 
potřebám armády. Současně vrátíme odpovědnost za správu svých obcí tamním obyvatelům. 
V neposlední řadě zpřístupníme unikátní místa širší veřejnosti a tam, kde si to příroda zaslouží, 
budeme prosazovat její zvýšenou ochranu“. Na svém zasedání dne 4. 1. 2012 schválila vláda 
ČR zrušení vojenského újezdu Brdy (VVP jince) a zmenšení újezdů Boletice (VVP Boletice), 
Březina (VVP dědice), Hradiště (VVP Hradiště) a libavá (VVP libavá). Realizací uvedené-
ho návrhu se uvolní 42 000 hektarů a rozloha újezdů se zmenší přibližně o 33 %. Z vojenských 
újezdů budou také vyčleněny všechny sídelní útvary i s obyvatelstvem. dále bude z vlastnictví 
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resortu obrany vyjmuta většina církevních a historických památek nacházejících se zpravidla 
v okrajových částech újezdů. K realizaci navržených opatření je však nutno nejprve změnit 
dosavadní legislativu upravující existenci a hranice vojenských újezdů, takže k uvolnění vy-
braných částí výše uvedených vojenských újezdů dojde až v roce 2015.

* * *
Vzhledem k připravovanému předání vojenského újezdu Brdy a části území dalších vo-
jenských újezdů k civilnímu využití byla z písemností uložených ve Vojenském ústředním 
 archivu – Vojenském historickém archivu Praha zpracována edice dokumentů pojedná-
vajících o vzniku a využívání vojenských výcvikových prostorů čs. armády nacházejících 
se na území později vytvořených vojenských újezdů. Prezentované dokumenty byly vybrány 
z fondu  Ministerstvo národní obrany a každý z nich je uveden záhlavím, které zahrnuje údaje 
o datu a místu vydání, původci a příjemci dokumentu a jeho obsahu. dále je u jednotlivých 
dokumentů rovněž uveden odkaz na jejich uložení v archivu. 
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II.  ObRaZOVÁ ČÁsT

1924, 22. října, Rokycany 
Rada města zve zástupce MNO na schůzi, která má být zaměřena  

proti zřízení dělostřelecké střelnice v brdech
VÚA-VHA Praha, fond MNO prezídium, kart. 345, čj. 37861, originál, strojopis, 1 s.
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1924, 25. listopadu, Praha 
Zpráva MNO o jednání zástupců Rokycan, hořovic a dalších měst,  

která se cítila dotčena zřízením dělostřelecké střelnice v brdech
VÚA-VHA Praha, fond MNO prezídium, kart. 469, inv. č. 8374, strojopis, 1 s.
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1925, 29. dubna, Praha 
stížnost na ministra NO F. Udržala ve věci zřízení dělostřelecké střelnice v brdech

VÚA-VHA Praha, fond VKPR, kart. 3, čj. 52/taj., originál, strojopis, 1 s.
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1926, březen, Praha 
Důvodová zpráva MNO k projektu dělostřelecké střelnice v  brdech

VÚA-VHA Praha, fond VKPR, kart. 3, čj. 4/taj., tisk, 19 s. + mapa

Pro korektora ve Vha:
Je v popisku dobře počet stran?
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1926, říjen, Praha 
Zřízení dělostřelecké střelnice v brdech – postup jednání

VÚA-VHA Praha, fond MNO, technický odbor, 32. odděl., kart. 4102, čj. 1195/dův., koncept, strojopis, 8 s.
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1937, 15. října, Praha 
Přehled vojenských táborů a střelnic

VÚA-VHA Praha, fond MNO, HŠ, 5. odděl., kart. 200, čj. 12316/dův., originál, strojopis, 9 s.
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1945, 22. května, Praha 
Usnesení 22. schůze vlády o zrušení vojenských střelnic a výcvikových táborů  

v Čechách a na Moravě zřízených za doby německé okupace
VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945, I. odbor, kart. 1, čj. 2310, kopie, strojopis, 1 s.
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1945, 24. srpna, Jince 
Úprava hranic a vlastnictví na území výcvikového tábora v Jincích  

na základě usnesení vlády z 22. května 1945
VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945, HŠ, 1. odd., kart. 22, čj. 1013, originál, strojopis, 2 s.
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1945, 9. července, Praha 
Vojenské tábory – uvolnění zabraných ploch pro původní majitele;  

stanovisko vojenské správy k požadavkům na ponechání nebo redukci  
vojenských výcvikových území zabraných za okupace

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945, HŠ, 1. odd., kart. 26, čj. 10023, kopie, strojopis, 2 s.
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1945, 11. července, Praha 
Vojenské tábory – uvolnění zabraných ploch pro původní majitele;  

nové požadavky o rozšíření stávajících voj. střelnic a sousedících lesních ploch
VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945, HŠ, 1. odd., kart. 26, čj. 10123, originál, strojopis, 2 s.
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1945, 23. května, Jince 
Výcvikový tábor Jince, územní možnosti rozšíření (bez mapy)

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945, HŠ, 4. odd., kart. 42, čj. 135, originál, strojopis, 2 s.
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1945, 23. října, Jince 
Výcvikový tábor Jince – rozšíření střelnice a převod pozemků, dotaz

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1946, HŠ, 1. odd., kart. 30 B, sg. 85/5/10/11, originál, strojopis, 2 s.
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1946, 9. prosince, Praha 
Úprava střelnic v některých vojenských výcvikových táborech;  

oleáta s cílovými plochami ve VVT Jince
VÚA-VHA Praha, fond MNO 1948, IV. odbor, kart. 455, čj. 17007/taj., originál, strojopis, 3 s. + oleáta
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1949, 21. září, Praha 
Zřízení vojenských újezdů;  

žádost vojenské správy na MV o vypracování návrhu vládního usnesení
VÚA-VHA Praha, fond MNO 1949, legislativní odd., kart. 1372, sg. 22/3/17/11, kopie, strojopis, 9 s.
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1949, 19. srpna, Praha 
Zápis z porady na MNO ve věci zřízení vojenských újezdů  

podle zákona č. 169/1949 sb. o vojenských újezdech
VÚA-VHA Praha, fond MNO 1949, legislativní odd., kart. 1372, sg. 22/3/17/10, kopie, strojopis, 4 s.
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1949, 27. května, Praha 
Návrh vládního usnesení o doplnění vládního návrhu zákona o vojenských újezdech 

(usnesení 48. schůze vlády ze dne 7. června 1949)
VÚA-VHA Praha, fond MNO 1949, legislativní odd., kart. 1372, sg. 22/3/17/4, kopie, strojopis, 4 s.
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1951, 6. srpna, Praha 
Vojenské výcvikové tábory – plány výstavby

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1951, GŠ, Správa bojové přípravy (SBP),  
kart. 25, sg. 77/4/1/22, kopie, strojopis, 6 s.
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