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1952, 10. března, Praha 
Vojenský újezd brda – obec Kolvín, vysídlení

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1952, Sekr. ministra, kart. 8, sg. 83/5/6, originál, strojopis, 5 s.
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1952, únor, Praha 
směrný územní plán VVT Jince (bez mapy)

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1952, Ubytovací a stavební správa (USS),  
kart. 529, sg. 47/4, kopie, strojopis, 2 s.
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1952, 19. března, Praha 
Vojenské újezdy – návrh úpravy správy; mapa VVT Jince po rozšíření

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1952, Nám. ministra národní obrany pro věci materiální,  
kart. 528, sg. 77/4/6, kopie, strojopis, 10 s. + mapa



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152

1952, 5. května, Praha 
Vojenské újezdy – pokyny pro vysídlení obyvatelstva a pro stanovení  

a vyúčtování náhrad za zestátněný nemovitý majetek, dodatek
VÚA-VHA Praha, fond MNO 1952, Nám. ministra národní obrany pro věci materiální,  

kart. 586, sg. 77/3/1/16, kopie, strojopis, 1 s.
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1952, 6. února, Praha 
stanovení a vyúčtování některých náhrad za zestátněný majetek  

podle zákona č. 169/1949 sb. ze září 1950, které se praktikovalo i v době rozšiřování VVT
VÚA-VHA Praha, fond MNO 1952, NM/Hlavní stavební a ubytovací správa,  

kart. 461, sg. 72/1/1/2, kopie, strojopis, 3 s.
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1952, 6. března, Praha 
Výplata náhrad za zestátnění nemovitostí podle zákona č. 169/1949 sb.,  

požadavky Ministerstva financí na postup proplácení náhrad
VÚA-VHA Praha, fond MNO 1952, NM/Hlavní stavební a ubytovací správa,  

kart. 461, sg. 72/1/1/4, kopie, strojopis, 1 s.



157

1952, 24. června, Praha 
Vojenský újezd brdy – podrobné vytyčení hranic, zápis

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1952, NM/Hlavní stavební a ubytovací správa,  
kart. 586, sg. 77/3/1/30, kopie, strojopis, 3 s.
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1952, 15. ledna, Jince 
Vojenský újezd brdy – příprava vysídlovací akce

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1952, Hlavní soudní správa, kart. 464, sg. 77/6/1/2, originál, strojopis, 4 s.
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1952, 18. prosince, Jince 
Vysídlovací akce – hlášení o stavu ke dni 17. prosince 1952

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1952, Hlavní soudní správa, kart. 464, sg. 77/6/1/43, originál, strojopis, 3 s.
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1952, 25. února, Praha 
Vojenské újezdy – vládní usnesení o rozšíření a zřízení ze dne 5. února 1952

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1952, NM/Hlavní stavební a ubytovací správa,  
kart. 589, čj. 005292, kopie, strojopis, 6 s.
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172
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1953, 16. listopadu, Jince 
Zpráva přesídlovací komise ONV hořovice za dobu její činnosti  

od 1. 2. 1952 do 19. 1. 1953
VÚA-VHA Praha, fond MNO 1953, Nám. ministra národní obrany pro věci materiální,  

kart. 564, sg. 77/1/207, kopie, strojopis, 22 s.
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1953, 3. října, Praha 
Přesídlovací akce brdy a měnová reforma

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1953, Nám. ministra národní obrany pro věci  
politicko-právní / odd. právní pomoci a voj. újezdů, kart. 518, sg. 77/6/2/6, kopie, strojopis, 5 s.
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1953, 3. červen, Praha 
Návrh závěrečné zprávy pro politický sekretariát ÚV KsČ  

o provedení vládního usnesení z 5. 2. 1952 o zřízení a rozšíření voj. újezdů
VÚA-VHA Praha, fond MNO 1953, Nám. ministra národní obrany pro věci politicko-právní,  

kart. 513, sg. 77/14/1/42, kopie, strojopis, 14 s.
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1954, 20. prosince, Praha 
Nedostatky v provádění vysídlovací akce ve vojenském újezdu brdy

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1954, Nám. ministra národní obrany pro věci materiální,  
kart. 591, sg. 77/4/309, kopie, strojopis, 5 s.
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1955, 9. prosince, Praha 
směrný územní plán VVP Jince

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1955, NM/Hlavní ubytovací správa,  
kart. 732, čj. 005361, kopie, strojopis, 3 s.
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1956, 15. října, Praha 
Zpráva pro politické byro ÚV KsČ o hospodaření ve VVP Jince

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1957, Velitelství dělostřelectva,  
kart. 197, sg. 5/2/1, kopie, strojopis, 7 s. + mapa
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1959, 15. ledna, Praha 
Vyhodnocení využití VVP Jince

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1959, NM/Náčelník Hlavního týlu,  
kart. 522, sg. 41/21/27, originál, strojopis, 11 s.
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1960, 7. června, Praha 
Zpráva správy bojové přípravy o vojenských výcvikových prostorech

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1960, Náměstek MNO, kart. 34, sg. 4/18/15, kopie,  
strojopis, 11 s. + 5 tabulek
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ZPRÁVa O PRaCOVNÍ CEsTĚ  
DO Vha bRaTIsLaVa
Mgr. Martin Dubánek  
Ing. Petr Kadlec

Ve dnech 13.–17. června 2011 vykonali pracovníci Vojenského ústředního archivu – 
 Vojenského historického archivu (VÚa-VHa) Praha služební cestu do Vojenského histo-
rického archivu v Bratislavě. Zahraniční služební cesty se zúčastnili za oddělení novodobých 
fondů a sbírek VHa Mgr. Martin dubánek, RSdr. Pavel Minařík, cSc., a Ing. Petr Kadlec, 
1.  oddělení VHa zastupoval Bc. aleš Hoffmann. cílem cesty bylo získání informací z histo-
rických archivních fondů delimitovaných v rámci protokolu MO ČR a MO SR z roku 1995 
na  Slovensko.

Martin dubánek prostudoval vybrané písemnosti z fondu Velitelství 4. oblasti Bratislava. 
Zajímal se zejména o ženijní práce při obraně státního území proti pronikajícím skupinám 
 Ukrajinské povstalecké armády neboli banderovcům v letech 1946–1947. Pavel  Minařík 

Účastníci pracovní cesty Aleš Hoffmann a Martin Dubánek na badatelně VHA Bratislava
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studoval zachovalé písemnosti Velitelství 2. vojenského okruhu trenčín, 2. stíhacího 
 bombardovacího leteckého pluku Bratislava a Zemského vojenského velitelství Košice. 
dále provedl součinnostní dohovor s pracovníky Vojenského historického ústavu Bratislava 
v souvislosti se svojí participací na přípravě sedmého dílu Vojenských dějin Slovenska a pro-
jektu Dislokace československé armády na Slovensku v letech 1945–1992. Petr Kadlec studo-
val především kmenové listy příslušníků domácího a zahraničního odboje. Zároveň pořídil 
jejich kopie – jednak pro vyřízení úřední agendy VÚa-VHa, jednak za účelem spolupráce 
s VHa Bratislava na článku pro časopis Historie a vojenství. dále prostudoval některé vojen-
skohistorické práce jiných badatelů a studentů uložené ve VHa Bratislava. jednalo se zejmé-
na o práce se vztahem k odbojové a partyzánské činnosti v českých zemích. aleš  Hoffmann 
se  vzhledem k tomu, že šlo o jeho první pracovní návštěvu VHa v Bratislavě, seznámil s čin-
ností archivu a stylem práce slovenských kolegů a kolegyň. V rámci svých pracovních po-
vinností pak prostudoval mimo jiné i unikátní matriku pevnosti Komárno z první poloviny 
17. století.

Služební cesta splnila svůj účel, protože umožnila vyhledání potřebných archivních podkladů 
a přispěla k prohloubení znalostí o konkrétních historických tématech, které budou využity 
při odborné činnosti zúčastněných pracovníků.

Pilně studující Petr Kadlec na badatelně VHA Bratislava
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PŘÍRŮsTKY  
KNIhOVNY Vha
prom. hist. alena Jirásková

V roce 2011 přibylo do příruční knihovny Vojenského historického archivu několik zajíma-
vých knižních titulů. Některé z nich byly povinnými výtisky, tj. vznikly hlavně na základě stu-
dia archivních pramenů uložených ve VHa. těchto tzv. povinných výtisků by sice mělo být 
více, ale bohužel ne všichni příslušný článek vzorového badatelského řádu dodržují. Na ukáz-
ku tak předkládáme pouze výběr některých titulů.

RaIL, Jan – MICKa, Jiří: Stíhač od Treble One. Příběh F/Lt Otakara 
 Hrubého, DFC u 111. stíhací perutě. cheb: Nakladatelství letecké literatury 
Svět křídel, 2011. 319 s.
Zajímavý a dramatický příběh stíhacího pilota plukovníka v. v. Otakara 
Hrubého, který vznikl na základě obsáhlé osobní pozůstalosti a studia 
archivních pramenů, především operačního deníku jednotky No 111 
Squadron Operational Record Book získaného z londýnského archivu.

VONDRKa, Vladimír – bURIaN, Vladislav – haZUKa, aleš: Za hroby 
se lvy. Po stopách osudů čs. válečných letců padlých v letech 1939–1945. 
Díl I. – Kontinentální Evropa.  jindřichův Hradec: Klub historie letectví, 
2010. 295 s.
První díl z cest nadšenců z jindřichova Hradce po stopách osudů česko-
slovenských bojových letců. Publikace je doplněna jmenným rejstříkem 
padlých válečných letců, přehledy a mapkami hřbitovů a bohatým 
fotografickým materiálem.

DUbÁNEK, Martin: Od bodáku po tryskáče. Nedokončené československé zbrojní projekty 
1945–1955. Praha: Mladá fronta, 2011. 315 s.
Faktograficky i stylisticky velmi dobře zpracovaná publikace přibližující nejznámější nedo-
končené čsl. armádní zbrojní projekty poválečného období. Unikátní obrazový doprovod 
je navíc doplněn množstvím plánků, výkresů, modelů a tabulek, zpracovaných autorem.
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LÁŠEK, Radan: Opevnění z roku 1938 – Postavení Vltava. Praha:  codyprint, 
2011. 235 s.
Publikace zachycuje méně známou historickou událost z bouřlivého roku 
1938, kdy byla podél Vltavy za přísného utajení budována téměř 150 km 
dlouhá pevnostní linie. je dobré si připomenout nejen tehdejší důmysl vo-
jenských projektantů a pracovní vypětí stavebních dělníků, ale i odhodlání 
tisícovek vojenských záložníků, kteří nastoupili v září 1938 do této pev-
nostní linie k obraně své vlasti před nacistickým nebezpečím.

KUPKa, Vladimír – RÁKOsNÍKOVÁ, Vladimíra – sMUTNÝ, Jiří – 
TOThOVÁ, Jolana: Pevnost Terezín. Praha: Národní památkový ústav, 
2010. 127 s.
Komplexní seznámení s historií terezínské pevnosti od jejího vzniku až 
po současnost, včetně podrobného popisu jednotlivých staveb v pevnos-
ti. autoři zachycují i uložení pramenné dokumentace v archivech (Praha, 
 lovosice, Vídeň) a především přinášejí bohatou fotografickou dokumen-
taci. Kniha vznikla v rámci účelového programového projektu NPÚ týkajícího se nominací 
vybraných lokalit na Seznam světového dědictví UNeScO.

VIKTOŘÍK, Michael: Táborová pevnost Olomouc. Modernizace 
 olomoucké pevnosti v 19. století. České Budějovice: Veduta, 2011. 277 s.
tato kniha si klade za cíl prohloubit dosavadní vědomosti o olomouc-
ké pevnosti v průběhu 19. století. autor využívá svých bohatých zna-
lostí pramenného materiálu jak z pražského VHa, tak i především 
z vídeňského Kriegsarchivu. Věnuje se nejen stavebnímu hodnocení olomoucké pevnosti, 
ale podává i syntetizující pohled na moderní vojenské dějiny  Olomouce. Součástí knihy 
je  bohatá mapová a fotografická dokumentace.

haNZLÍK, František: Bez milosti a slitování. B. Reicin – fanatik rudého 
teroru.  Praha:  Ostrov, 2011. 352 s.
Na základě dlouholetého studia archivních pramenů se autor v širším zá-
běru doby věnuje tajemným a fámami opředeným životním osudům a čin-
nostem Bedřicha Reicina.
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FILIP, Vladimír: Brno: Staré pohlednice XVI. Brno vojenské. Díl 1. Brno: Nakladatelství 
josef Filip, 2011. 112 s.
Vojenské stavby v Brně na starých pohlednicích, včetně krátkých historických pojednání.

FILIP, V. – sChILDbERGER, V. ml. – bŘEČKa, J. – NEDbaL, L.: Brno/Brünn 1939–1945. 
Roky nesvobody – Jahre in Unfreiheit. Díl I. Brno: Nakladatelství josef Filip, 2011. 304 s.
Poznání nelehkého období naší historie prostřednictvím fotografií.

Orel, lev, svastika a hvězda. Historie bývalých vojenských škol v Hranicích. Kolektiv autorů, 
ed. tomáš Pospěch. Hranice: dOSt, 2010. 119 s.
Historie elitních škol rakousko-uherského mocnářství v Hranicích na Moravě, spojená s osu-
dy významných osobností.

sOLÁR, Marek – DOLEŽaL, Petr – KOs, Vladimír: AFV Photo album. Bojová  technika 
na území Československa v letech 1938–1968. Sweden: canfora Grafisk Form & Förlag, 
2011. 224 s.
Události z posledních dnů konfliktu ve střední evropě na jaře roku 1945 jsou pro většinu 
lidí ze Západu jen velmi málo známé. tato publikace, obsahující velké množství fotografií 
s upřesňujícími popisky, je pokusem o nápravu těchto nedostatků.

sTRaKa, Karel: Francie a Československo 1914–1945. Léta nadějí, 
zkázy a bojů na společných frontách. Praha: MO ČR, 2011. 275 s.
Výpravná publikace vycházející ze stejnojmenné výstavy, která se konala 
v dubnu 2008 v prostorách Museé de ľarmée v proslulé pařížské Invalidov-
ně. tento významný muzejní projekt VHÚ a Museé de ľarmée dokumen-
toval vzájemné vztahy obou zemí v první polovině 20. století z hlediska 
dějin vojenství a spojenectví v bojích.

ŠTOLL, Martin: 1. 5. 1953. Zahájení televizního vysílání. Zrození 
 televizního národa.  Praha: Havran, 2011. 209 s.
jak se vyvíjela Československá televize od okamžiku, než získala právní 
subjektivitu a nabalila na sebe milion koncesionářů? Na to se snaží odpo-
vědět tato útlá knížka.
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MaRŠÁLEK, Zdenko – hOFMaN, Petr: Dunkerque 1944–1945. Ztráty 
Československé samostatné obrněné brigády během operačního nasazení 
ve Francii. Praha: Nakladatelství lN, 2011. 576 s.
jedná se o první publikaci vydanou v rámci nové volné ediční řady Paměť 
války. jednotlivé svazky této edice budou v rámci tematických okruhů ma-
povat osudy příslušníků československých zahraničních jednotek, přede-
vším pak padlých a zahynulých vojáků. První svazek nové edice předkládá 
soubor 190 vojáků, kteří zahynuli během operačního nasazení ČsSOB ve Francii. Kromě 
úvodní studie jsou základem tohoto svazku medailonky, které přehlednou a čtivou formou 
zachycují vojenskou dráhu padlých vojáků a jejich válečné osudy.
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