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ÚVODEM

Rok 2012 byl pro velkou část pracovníků Vojen-
ského historického archivu předposledním 
 rokem, který pracovně absolvovali ještě v histo-
rické budově Invalidovny v Karlíně. Snad to nyní 
můžu s klidným svědomím říct, odstartová-
ní stěhování Vojenského historického archivu 
do nových prostorů, zaručujících odpovídající 
(ale i prováděcí vyhláškou požadované) pod-
mínky pro trvalé uložení archiválií a také pro 
samotnou práci archivářů, se kvapem blíží. Stále 
více jsem přesvědčen o tom, že se sen vojenských 
archi vářů (zejména těch, kterým jde hlavně o pra-
covní podmínky a také o zabezpečení  archiválií 
pro příští generace) o moderní archivní budově 
v dohledné době naplní.

Při napjatém očekávání nového jsme byli samozřejmě konfrontováni nejen s realitou histo-
rické budovy Invalidovny, ale také s reálnými úkoly, které před nás provoz Vojenského his-
torického archivu v roce 2012 stavěl. Úkolů, které archiv musel zabezpečit v tradičně špat-
ných pracovních podmínkách, poskytovaných historickou budovou, bylo ve většině ukazatelů 
opravdu více než v předchozích letech. Ze statistik za posledních 20 let vyplývá, že tak rozsáhlé 
služby archiv směrem k veřejnosti (jak k badatelům, tak i žadatelům o různé informace, hlavně 
s důrazem na genealogii, padlé v 1. sv. válce, čs. legio náře atd.) ještě nerealizoval. I tentokrát 
to archiváři VHA zvládli. Patří se jim za to poděkovat. Ale co dál s tak rozsáhlou agendou? 
 Vývoj v možnostech komunikace, v možnostech získávání informací i o Vojenském histo-
rickém archivu a jeho fondech nelze zastavit. Archiv i v situaci, v jaké se v posledních letech 
v souvislosti s nárůstem agend umožněným novými technologiemi nacházel, tento trend re-
gistroval. Trochu se ale obávám toho, že ani zrychlení digitalizace archiválií, ani vytváření 
databází, tzn. kroky, kterými  archiv reaguje na novou situaci v oblasti přístupu k informacím, 
nám v podmínkách nového archivního objektu nepomůžou smazat rozdíl mezi nároky veřej-
nosti a možnostmi archivu poskytovat požadované služby. Ono je to totiž o financích. A pro-
tože mluvíme o součásti státní správy, tak mluvíme také o prioritách. Celou záležitost nelze 
označit ani tak za běh archivářů na dlouhé trati, spíše to někdy vypadá jako nekonečný zápas. 
Víme, jak bychom problematiku hladu veřejnosti po informacích dnes vyřešili. Opět se však 
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musím obávat toho, že pokud dosáhneme na realizaci těchto našich představ až za deset let, 
tak nejsme schopni se v této oblasti posunout dopředu.

Vojenský historický archiv úspěšně plnil v roce 2012 všechny svoje úkoly. Kromě vzpome-
nutých agend souvisejících se zájmem veřejnosti o informace musím vyzvednout dokončení 
rekonstrukce zaplavených fondů v roce 2002, pokračování digitalizace i vytváření nových 
databází zároveň s vylepšováním stávajících. Na 1. oddělení se rozjela i generální inven-
tura archivních fondů spolu s přípravou na stěhování archivu. Každý rok si namlouváme, 
že ten příští rok bude lepší. Chápu archiváře VHA, že v případě let 2013 a 2014 si nic nena-
mlouvají. Generální inventura spolu se stěhováním archivu bude zkouškou výdrže a charak-
teru všech archivářů.

Rok 2012 byl ve VHA také rokem 70. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora 
SS-Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha. Obrovský zájem o studium 
archiválií se vztahem k této události využil archiv i k jejich prezentaci na exkurzích a výsta-
vách. Jako další vhodná možnost na prezentaci těchto archiválií se nám jeví ediční část naší 
ročenky za rok 2012. I touto edicí bychom chtěli dál naplňovat naše heslo „Sine praeteritis 
futura nulla“.

                                                                                                                      Mgr. Josef ŽIKEŠ   
ředitel Vojenského ústředního archivu
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VÝROČNÍ ZPRÁVa O ČINNOsTI  
VOJENsKÉhO hIsTORICKÉhO 
aRChIVU Za ROK 2012
PhDr. Július baláž, Csc.

sídlo archivu
Sokolovská 136, 186 00 Praha 8 – Karlín

Kontakty
Ředitel Vojenského ústředního archivu     tel.: 973 206 120  

fax: 973 206 129  
e-mail: podatelna@vuapraha.cz

Ředitel Vojenského historického archivu    tel.: 973 206 100  
fax: 973 206 129  
e-mail: podatelna@vuapraha.cz
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Zřizovatel archivu
Zřizovatelem Vojenského historického archivu (dále VHA) je Ministerstvo obrany ČR. Orga-
nizačně 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. 329/2012 sb.)
VHA je v § 80 odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými specializovanými  archivy. 
Do 31. 12. 2012 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 Mgr. Ivan URMINsKÝ 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, 
fondy a sbírky čs. armády  
z let  1918–1939

archivářka 1. odd. VHA Mgr. Jana JELENOVÁ 
(sÁGNEROVÁ)

rakouské fondy a sbírky do roku 1918, 
fondy a sbírky 1. čs. odboje,  
vojenská personální dokumentace

archivář 1. odd. VHA 
PhDr. Milan MORaVEC 
(na tabulce Mgr. Michaely MALÉ  
– mateřská dovolená do března 2013)

fondy a sbírky II. čs. vojenského odboje, 
fondy a sbírky z let 1939–1945

archivář 1. odd. VHA

bc. aleš hOFFMaNN  
– do 30. 6. 2012 rakouské fondy a sbírky do roku 1918,  

vojenská personální dokumentace,  
fondy a sbírky z let 1939–1945Mgr. bc. Pavel hEŘMÁNEK, Th.D.  

– od 1. 7. 2012

archivář 1. odd. VHA
Mgr. Martin FLOsMaN  
(na tabulce Bc. Evy DVOŘÁKOVÉ  
– mateřská dovolená do února 2013)

fondy a sbírky do roku 1918,  
vojenská personální dokumentace

vedoucí 2. odd. 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

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. 2012 17
skutečný stav pracovníků Vha k 31. 12. 2012 17
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V roce 2012 kromě odchodu správce fondů a sbírek do roku 1918 (Bc. A. Hoffmann) 
k 30. 6. 2012 a příchodu nového správce (Mgr. M. Flosman) k 1. 9. 2012 nedošlo v personální 
oblasti k žádným změnám. Systemizovaná místa ve VHA kromě skupiny (referátu) digitaliza-
ce, která zabezpečuje digitalizaci fondů VHA, nadále představovala pouze tabulky pro archi-
váře. Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle zařazení (viz výše), např. badatelské 
služby, archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií nebo jejich zpracování a správu. 
Činnost spojená s ekonomikou, personalistikou, správou budov, autoprovozem a informa-
tikou je zabezpečována složkou, která je podřízena přímo řediteli Vojenského ústředního 
archivu. Týká se to i konzervace a restaurování.

Výstava Anthropoid, 28. 10. 2012 – návštěva senátorky Filipiové
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II.   PŘEhLEDY O CELKOVÉM MNOŽsTVÍ, 
FYZICKÉM sTaVU a ZMĚNÁCh  
U aRChIVÁLIÍ ULOŽENÝCh VE Vha
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Statistika Gl archivu: 610000040 Vojenský historický archiv
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Statistika Gl 2012 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 VÚA-SA MO ani v roce 2012 nerealizovaly. V případě  VÚA-SA 
AČR Olomouc se v roce 2012 realizoval jeden dohled na skartační řízení u justiční doku-
mentace (ve dnech 25.–27. 6. 2012 Mgr. Dubánek, Ing. Kadlec), který navazoval na do-
hled v roce 2011. Celkem bylo do řízení zařazeno 90 411 složek dokumentů, z nichž bylo 
za archiválie vybráno 31 472 složek. Vybrané dokumenty budou vzaty do evidence archi-
válií ve VHA až po generální inventuře a po přestěhování archivu do nového objektu 
na Ruzyni. Následně se do nového objektu přestěhují společně s již vybranými a v minu-
lých letech i zaevidovanými archiváliemi, které byly provizorně ponechány ve SA AČR 
 Olomouc. Obnovení dohledů na skartační řízení a výběr archiválií ve správních archi-
vech v plném rozsahu nelze za stávající situace odhadnout, spíše k tomu dojde až po pře-
stěhování Vojenského historického archivu do nových prostorů.

b) Pracovníci VHA byli i v roce 2012 ze strany Správního archivu MO požádáni o účast 
na odborném archivním dohledu na vyřazování písemností ve spisovnách (POI) MO 
pouze výjimečně. V roce 2012 tomu tak bylo pouze v případě Ka MO (18.–20. 6. 2012 
Dr. Šlosar, Mgr. Dubánek, Ing. Kadlec).

2.  Evidence archiválií a archivních pomůcek

a) V roce 2012 převzal VHA jeden přírůstek. Archiv eviduje v roce 2012 jeden přírůstek. 
Jednalo se o výběr mimo skartační řízení (zákon 499/2004 Sb., § 11, čl. 1, odst. c; úplné 
znění zákona č. 329/2012 Sb.) k již existujícímu archivnímu souboru. Přírůstek předsta-
voval 29 kartonů (3,6 bm) interních normativních aktů MNO (rozkazy MNO, PR, NNGŠ, 
věstníky MO). K úbytku ve VHA v roce 2012 došlo ve třech případech. V prvním případě 
se jednalo o úbytek delimitací části archivního souboru – 2. oddělení Hlavního štábu 
MNO 1945–1950 v rozsahu 237 kartonů a 20 knih (28,5 bm) do Archivu bezpečnostních 
složek. Materiál byl v roce 2002 zaplaven a mohl být předán do ABS podle příslušného zá-
kona až po dokončení jeho rekonstrukce. V dalších případech došlo k úbytku po dohodě 
archivů. V prvním případě byla předána do Archivu města Ostravy z důvodu doplnění 
část osobní pozůstalosti Petra Cingra a jeho manželky Aloisie Cingrové (ze Sbírky osob I) 
v rozsahu jednoho kartonu. Ve druhém případě se realizovalo předání celého archivní-
ho souboru do SOA Litoměřice. Jednalo se soubor Německé národní rady (Deutsche 
 Volksrat in Böhmen) 1910–1918 (celkem 102 kartonů, 12,75 bm).
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b) Vedení a doplňování evidenčních karet NAD:  
V roce 2012 byla průběžně vedena a doplňována základní evidence archiválií a archivních 
fondů VHA. Zpracování údajů vykonávala prom. hist. A. Jirásková.

Dne 9. ledna 2013 byly předány do tzv. druhotné evidence vedené Národním archivem 
v Praze (podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě – úplné znění zákona 
č. 309/2009 Sb. a č. 329/2012 Sb.) v elektronické podobě evidenční karty NAD (základní evi-
dence archiválií a archivních fondů ve VHA) podle stavu k 31. 12. 2012.

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 2012. 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. V případě připomínek k databázi čs. legi-
onářů za 1. sv. války se tyto po ověření následně realizovaly správcem webových stránek.

b) Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za 2. sv. války. V doplňování a vylep-
šování databáze se pokračovalo i v roce 2012. V lednu 2012 byla zveřejněna nová ver-
ze této databáze na internetových stránkách VÚA. K 31. 12. 2011 byly v databázi údaje 
k 84 460 osobám. Také v průběhu roku 2012 se z databáze odstranilo několik stovek dupli-
citních záznamů. Současně byla databáze o stovky nových záznamů doplněna. Pracovalo 
se také se záznamy z databáze padlých za 2. sv. války. K 31. 12. 2012 obsahovala databáze 
88 912 záznamů. V průběhu ledna 2013 se zveřejní na internetových stránkách VÚA nová 
podoba databáze i s údaji o padlých, raněných a nezvěstných. Průběžné práce na této da-
tabázi byly ukončeny. V budoucnu se počítá pouze s jejím příležitostným vylepšováním.

c) Databáze padlých v 1. světové válce. Od ledna 2012 se začala ve Vojenském historickém 
archivu vytvářet nová databáze. O vytváření počítačové databáze padlých v 1. světové vál-
ce se začalo v archivu uvažovat již od roku 2009 (viz Ročenka VHA 2009, s. 242–247). 
Databáze se vytváří z pramenů (hlavně vojenské matriky) a kartotéky uložených ve VHA. 
Do databáze jsou zahrnuti všichni občané předmnichovské ČSR. K 8. 1. 2013 bylo v této 
databázi 21 435 záznamů. Se zveřejněním (na internetu) první podoby této databáze 
se počítá v lednu 2014.
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4.  Zpřístupňování archivních fondů a sbírek

a) Na 2. oddělení VHA se nadále pokračovalo v rekonstrukci zaplavených fondů tzv. zruše-
ných útvarů, nově i tzv. společenských organizací a CO. Bylo zrekonstruováno 77 kartonů 
tzv. zrušených útvarů, dále 1 631 kartonů společenských organizací u zrušených útvarů 
a 464 kartonů CO. I v roce 2012 se pokračovalo 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 restaurátorskou dílnu postupně 
předáno 44 předpisů a 2 271 pomocných knih. Po rekonstrukci bylo převzato zpátky 
na oddělení 65 předpisů, dále 149 pomocných knih MNO a 1 841 knih justičních orgánů. 
Pro potřeby badatelů bylo i v roce 2012 pracovníky 2. oddělení, s přispěním pracovníka 
na „dohodu“, vyznačeno na 148 170 stránkách archiválií zrušení stupně utajení (podle 
RMO č. 22/1999 a metodického pokynu NBÚ).

b) Na 1. oddělení VHA se v roce 2012 nezačalo s inventarizací žádného nového fondu. Nepo-
kračovalo se ani v inventarizaci velkých archivních souborů, se kterou se začalo v mi-
nulých letech. Hlavním a v podstatě vedle pracovních podmínek v budově Invalidovny 

Skupinová fotografie archivářů VHA – Praha, 18. 1. 2012
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jediným důvodem této skutečnosti byl i v roce 2012 enormní rozsah agendy (tzv. úřední 
a badatelské, viz dále). Místo inventarizace se podle individuálních možností pokračovalo 
v pořádání kmenových listů vojáků narozených v letech 1875 a 1879.

Archiv pokračoval ve zpracování a zpřístupnění různých databází na internetových stránkách 
VÚA. Vedle vojenských matrik byla dokončena i digitalizace archivních inventářů Vojenské-
ho historického archivu. Umístění těchto digitalizovaných souborů na internetové stránce 
VÚA je však, bohužel, závislé na existenci vlastního archivního serveru.

5.  Využívání archiválií

Úřední a badatelská agenda: Badatelna archivu byla i v roce 2012 z provozních důvodů 
pro veřejnost uzavřena v měsících lednu a červenci. Toto opatření se v měsíci lednu opět 
ukázalo v podmínkách, které pracovníkům VHA budova Invalidovny poskytuje, jako opráv-
něné. Přes dvouměsíční výpadek došlo opět k nárůstu počtu badatelů i badatelských ná-
vštěv, tentokrát na úkor badatelů ze zahraničí. O studium archivních pramenů k vojenským 
dějinám je nadále obrovský zájem. Svědčí o tom i počet vyřízených žádanek na předložení 
archiválií do badatelny. Archiv nadále preferoval svoje činnosti zaměřené na badatelskou 
veřejnost, hlavně z vědeckých ústavů, vysokých škol, ale i veřejnosti se zájmem o vojen-
skou historii. Podobně jako v roce 2011 poskytovala badatelna svoje služby standardně 
v duchu badatelského řádu VÚA-VHA, vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb. (ve znění vyhlášky 
MV ČR č. 213/2012 Sb.) a zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákona 
č. 309/2009 Sb. a č. 329/2012 Sb.). V roce 2012 došlo oproti roku 2011 i k podstatnému navý-
šení počtu úřední agendy. V roce 2012 se z agend vyplývajících z konkrétního zákona vyři-
zovala pouze agenda vztahující se ke 3. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.). Nebyla však rozsáhlá 
a archiv vyřídil 172 žádostí o informace. Zato ještě výrazněji než v roce 2011 přibylo žádostí 
o informace o padlých v 1. sv. válce. Velice rozsáhlou zůstala i agenda se žádostmi o genealo-
gické informace z osobních spisů vojáků a z osobní evidence čs. legionářů.

V roce 2012 vyřídili pracovníci VHA 3 841 žádanek pro badatele a 3 832 dopisů, z toho 
737 rešerší pro instituce a úřady, 2 803 bylo soukromých podání. Podání, která buď byla vza-
ta na vědomí bez nároku na rešerši, nebo posloužila jako objednávka archivního materiálu 
na badatelnu, bylo 292. (Blíže viz tabulky č. 1, 2, 3.)
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Tabulka č. 1 – badatelská agenda

Rok 1. odd. 2. odd. 3. odd. + Ř Vha Celkem
2007 1 838 (180 brig.) 521 153 2 512 (180 brig.)
2008 2 028 (123 brig.) 630 207 + 62 2 856 (123 brig.)
2009 1 816 688 197 + 59 2 760
2010 2 155 964 272 + 49 3 440
2011 2 227 1 060 231 + 42 3 560
2012 2 193 (171 brig.) 1 420 184 + 44 3 841 (171 brig.)
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Tabulka č. 2 – úřední agenda

Rok 1. odd. 2. odd. 3. odd. + Ř Vha Celkem
2007 1 117 470 391 + 116 2 094
2008 1 429 488 (19 brig.) 557 + 224 2 698 (19 brig.)
2009 1 709 429 (15 brig.) 360 + 130 2 628 (15 brig.)
2010 2 297 535 (15 brig.) 353 + 149 3 334 (15 brig.)
2011 2 340 452 (9 brig.) 270 + 127 3 189 (9 brig.)
2012 2 759 649 263 + 161 3 832

 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

 2007         2008       2009       2010       2011      
2012 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

 



20

Tabulka č. 3 – vyřizování agend jednotlivými pracovníky Vha

Pracovník Dopisy Žádanky
Baláž 161 44
Urminský 370 395
Jelen 437 476
Jelenová Ságnerová 468 188
Heřmánek 519 346
Moravec 485 453
Hoffmann 314 80
Flosman 166 80
Šlosar 131 476
Dubánek 202 337
Minařík 165 342
Kadlec 151 265
pracovníci na dohodu     0 171
Jirásková 115 94
Pivcová   88 94
Žižková   60 0
Celkem 3 832 3 841

6.  Činnost badatelny a fotoarchivu

Činnost badatelny v roce 2012
a) počet přihlášených badatelů: 533 (ČR – 483, zahraničí – 50)
b) počet badatelských návštěv: 2 854 (ČR – 2 652, zahraničí – 202)
c) počet vyhotovených badatelských a služebních kopií: 20 335
d) vyúčtované peníze za kopie: 21 124 Kč

Činnost fotoarchivu v roce 2012
a) počet přihlášených badatelů: 69 (ČR – 62, zahraničí – 7)
b) počet badatelských návštěv: 200 (ČR – 177, zahraničí – 23)
c) počet naskenovaných snímků: 1 183 ks
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Úroveň poskytování služeb badatelnou VHA byla v roce 2012 na dobré úrovni. Důsledně 
se dbalo na dodržování badatelského řádu (vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., od 1. 7. 2012 
ve znění vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.). Používání vlastních reprodukčních zařízení bada-
teli na pořizování studijních reprodukcí u všech typů archiválií ve VHA nadále vylepšovalo 
možnosti studia pro badatele. Nadále platí také to, že rozšiřovat rozsah služeb (četnost návštěv 
a rozsah předkládaného materiálu) poskytovaných na badatelně jde pouze na úkor odborné 
činnosti archivu. V roce 2012 se dařilo zkracovat lhůty, ve kterých se badatelé objednávali 
ke studiu. Tento trend se však od konce roku začal zhoršovat s blížícím se termínem uzavření 
badatelny k 1. 6. 2013 (v souvislosti s realizací generální inventury a přípravami na stěhování 
a vlastním stěhováním archivu). Došlo proto k navýšení počtu badatelů (o 42) i počtu bada-
telských návštěv (o 128) a vyřízených žádanek na archivní materiál (o 281). Zásadní změnu 
v oblasti fungování badatelny a poskytování služeb archivem nadále očekáváme od přestě-
hování archivu do nového objektu zároveň se spuštěním tzv. digitální badatelny. To všechno 
však až od 1. 6. 2014. I v roce 2012 pokračovala digitalizace fondů VHA. V roce 2012 bylo 
na digitalizační skupině VHA digitalizováno 201 222 stran archiválií.

Úroveň poskytovaných služeb ve fotoarchivu byla v roce 2012 také na dobré úrovni. Tady do-
šlo ke snížení počtu badatelů a badatelských návštěv. Zájem o fotografie jako přílohy do pu-
blikací i na různé výstavy nebo do dokumentárních filmů (např. cyklus o R. Heydrichovi) 
byl však nadále veliký. Fotoarchiv dále pokračuje v participaci na přípravě velké obrazové 
publikace o čs. legii v Rusku 1914–1920.

Snižování počtu vyhotovených xerokopií pro badatele pokračovalo i v roce 2012 (20 335 strá-
nek, tj. cca o 6 500 stránek méně oproti roku 2011). Badatelé stále hojně používají vlastní repro-
dukční zařízení (hlavně digitálních fotoaparátů). Počet naskenovaných fotografií ve fotoarchivu 
kvůli různým výstavám narostl (cca o 250 skenů), ale jedná se  spíše o nárůst potřeb archivu, ba-
datelé i tady častěji využívají vlastní skenování fotografií. Poskytování služeb veřejnosti zůstává 
souhrou obou složek 3. oddělení VHA s ostatními pracovníky  archivu. V roce 2012 bylo za po-
skytnuté služby archivem vybráno až 86 124 Kč. V součinnosti s archi váři VHA se na badatelně 
a ve fotoarchivu i v roce 2012 zabezpečovala další činnost, jako různé konzultace, předkládání 
požadovaného archivního materiálu, příprava různých výstav, doplňování evidence badatelů, 
konzultace pro studenty VŠ, zabezpečování různých exkurzí atd.
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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 2012 byly 
plynovány sklady pouze jednou (16. 11. 2012). Podle potřeb se prováděly stěry na výskyt 
plísní v depech (zabezpečováno o. z. Rohlovou z knihařské a konzervátorské dílny VÚA). 
Výskytu plísní hlavně na přířezech a starších kartonech ani v roce 2012 neubylo. Nadále 
se tento problém řešil pouze jejich výměnou. V této činnosti se pokračovalo po celý rok 2012. 
 Vedle archiválií, které byly v roce 2002 zaplaveny a do února 2008 se vrátily do  archivu, 
se začalo s výměnou i v rámci generální inventury a příprav archivu na stěhování. Kromě 
tohoto opatření použije archiv v letech 2013–2014 i jiné metody proti výskytu plísní, hlavně 
na zabránění jejich zatažení do nové archivní budovy. Podle přidělených finančních pro-
středků se počítá s použitím chemikálií s účinkem proti plísním i s využitím dezinfekční 
komory v NA.

V průběhu roku 2012 se zaznamenávala teplota a relativní vlhkost vzduchu v prostorách 
pro uložení archiválií. Nejnižší teplota −2 °C byla naměřena v lednu a únoru 2012 v západ-
ních skladech, nejvyšší teplota +26 °C v srpnu 2012 v jižních skladech. Nejnižší relativní 
 vlhkost byla v červenci 2012 v jižních skladech – 45 %, nejvyšší na přelomu měsíců leden 
a únor 2012 v severních a západních skladech – 70 %.

2.  Zabezpečování rekonstrukce a restaurování zaplavených archiválií

I v roce 2012 se intenzivně pokračovalo v záchraně zaplavených archiválií a rekonstrukci 
původních archivních souborů zaplavených v srpnu 2002. Pokračovalo se také v tzv. ozo-
nizaci (odstraňování zápachu z již dezinfikovaných a rekonstruovaných archiválií), kterou 
zabezpečovala podle dohodnutého harmonogramu firma Belfor. Celkem prošlo v roce 2012 
ozonizací 2 500 kartonů, hlavně tzv. historických fondů a zrušených útvarů.

Dále se pokračovalo v rekonstrukci sbírky čs. vojenských předpisů po roce 1945. 
Probíhala rekonstrukce nejvíce poničených předpisů za přispění knihařské a restaurátorské 
dílny. Tímto způsobem bylo rekonstruováno 65 předpisů. Vedle toho se na knihařské a re-
staurátorské dílně restaurovaly pomocné knihy a rejstříky ze zaplavených fondů. V roce 2012 
bylo zrekonstruováno 149 rejstříků a jednacích protokolů z fondů MNO a 1 896 z justiční 
dokumentace. 
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3.  Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 21. 12. 2012)

V roce 2012 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.

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 fotoko-
pie) 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);
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– 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)

n  Činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v nařízení Ř VÚA č. 1/2012 
(VHA).

n  Účast na vyhodnocení činnosti VÚA v roce 2011 v Komorním Hrádku, 6. 2. 2012 (VHA).
n  Účast na slavnostním shromáždění k připomenutí bojů u Sokolova a Jasla v hlavním sále 

MO ČR Na Valech, 17. 2. 2012 (PhDr. J. Baláž).
n  Zabezpečení natáčení České televize ve VHA v rámci projektu o R. Heydrichovi, únor 2012 

(PhDr.  J. Baláž).
n  Účast na pohřbu plk. PhDr. Vojtěcha Fejlka, CSc., 7. 3. 2012 (PhDr. J. Baláž).
n  Příprava výstavky ve VÚA – Anthropoid, březen 2012; Zborov 1917, duben 2012 

(PhDr. J. Baláž, V. Žižková, Mgr. I. Urminský, Mgr. J. Jelenová).
n  Prezentace VHA pro účastníky kurzu bezpečnostních manažerů z VeV-VA Vyškov, 

11. 4. 2012 a 6. 11. 2012 (PhDr. J. Baláž).
n  Návštěva SOkA Strakonice, 21. 6. 2012 (PhDr. J. Baláž).
n  Zabezpečení dne otevřených dveří v Invalidovně, 15. 9. 2012 (VHA).
n  Zabezpečení prohlídky stavby nového archivního objektu v Ruzyni pro odbor archivní 

správy a spisové služby MV ČR, 19. 9. 2012 (PhDr. J. Baláž).
n  Zabezpečení výstavy anthropoid, 28. 10. 2012 (PhDr. J. Baláž, VHA, Praha 8).
n  Zabezpečení návštěvy ze SOA Třeboň ve VÚA, 7. 11. 2012 (PhDr. J. Baláž).
n  Zabezpečení exkurzí ve VÚA/Invalidovně – ZŠ Za Invalidovnou), duben 2012; Univerzita 

obrany Brno, 23. 5. 2012; Gymnázium Na Pražačce, 6. 6. 2012; Archiv Pražského hradu, 
26. 10. 2012; Společnost Aloise Jiráska, 19. 11. 2012; Metrostav, 26. 11. 2012 (VHA).

n  Vystupování v rozhlase (ČR Leonardo) a televizi (ČT, Nova, JOJ) k různým historic-
kým událostem a propagaci publikační činnosti (RSDr. P. Minařík, Mgr. M. Dubánek, 
Mgr. P.  Heřmánek).
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Výstava Anthropoid instalovaná v kapli budovy Invalidovny
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Mezinárodní spolupráce

n  Zabezpečení pobytu stážisty z rzeszowské univerzity (Uniwersytet Rzeszowski, Polsko) 
ve VHA, březen–květen 2012 (PhDr. J. Baláž, PhDr. M. Moravec).

n  Návštěva představitelů VA-CR v Trnavě ve VÚA, 29.–31. 5. 2012 (PhDr. J. Baláž).
n  Zabezpečení návštěvy R. Thomsona (Kanada) – kanadský projekt k padlým v 1. sv. válce, 

18. 6. 2012 (PhDr. J. Baláž).
n  Účast na zasedání Výboru vojenských archivů při Mezinárodní asociaci vojenské historie 

v Sofii, 24.–26. 8. 2012 (Mgr. Z. Pivcová).
n  Návštěva představitelů Vojenského historického archivu z Budapešti ve VÚA, 2.–4. 10. 2012 

(PhDr. J. Baláž).
n  Zahraniční pracovní cesta do VA-CR v Trnavě, 10.–12. 10. 2012 (PhDr. J. Baláž).
n  Zabezpečení studijního pobytu ve VHA – projekt holocaust (skupina badatelů z USA), 

červen–prosinec 2012 (VHA).

Návštěva představitelů maďarského Vojenského historického archivu ve VÚA v říjnu 2012
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RMS Queen Mary 31. března 1936 v doku na řece Clyde;  
loď za druhé světové války sloužila k přepravě spojeneckých vojáků, v roce 1942 se srazila  

s křižníkem HMS Curacoa, který se potopil se značnými ztrátami na životech

Snímek čs. tarasnice 21 uveřejněný v Military revue 10/2012  
k článku Naučná stezka „Utajená obrana železné opony“ v Železné Rudě



31

n  Mgr. Zuzana Pivcová
 PIVCOVÁ, Zuzana. Spojenecké nálety na Prahu v roce 1945. Historie a vojenství. 2012, 

č. 1, s. 108–111.
 PIVCOVÁ, Zuzana. Heydrich a německá branná moc v protektorátu. Historie a vojenství. 

2012, č. 2, s. 82–86.
 PIVCOVÁ, Zuzana. Bombardování Českých Budějovic na konci války. Výběr: Časopis 

pro historii a vlastivědu jižních Čech. 2012, č. 3, s. 195–198.

n  Mgr. Martin Flosman
 FLOSMAN, Martin. Kapucíni v uniformě. I. část. Zdislava: Časopis litoměřické diecéze. 

2012, č. 9, s. 12.
 FLOSMAN, Martin. Kapucíni v uniformě. II. část. Zdislava: Časopis litoměřické diecéze. 

2012, č. 10, s. 10.

n  Mgr. Pavel heřmánek, Th.D.
 HEŘMÁNEK, Pavel. Kristýna Poniatowská und Jan Amos Komenský, eine Visionärin und 

ein Gelehrter. Versuch einer zusammenfassenden Interpretation einer problemati schen 
Frage der modernen Komeniologie. Studia Comeniana et Historica. 2012, č. 87–88.

 HEŘMÁNEK, Pavel. Vizionářská aktivita Kristýny Poniatowské. Pokus o novou interpre-
taci diskutabilního tématu moderní komeniologie. Pantheon: Religionistický časopis. 2012, 
roč. 7, č. 2, s. 106–139.

 HEŘMÁNEK, Pavel. Apokalyptické motivy ve vizích Kristýny Poniatowské a jejich  význam. 
Teologická reflexe. 2012, XVIII, s. 129–144.

 HEŘMÁNEK, Pavel. Kristýna Poniatowská a Jan Amos Komenský. Vzdělanec a prorokyně 
v čase třicetileté války. Praha, 2012. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze,  Evangelická 
teologická fakulta.

n  Dr. Pavel Minařík, Csc.
 Webové stránky www.vojenství.cz (provozovatel: Pavel Minařík, Pavel Šrámek, Václav 

Bartoš).

n  PhDr. Július baláž, Csc.
 BALÁŽ, Július. Vojtěch Fejlek zemřel. Archivní časopis. 2012, č. 2, s. 199–201.

n  BALÁŽ, Július, ŠLOSAR, Vladimír, DUBÁNEK, Martin, MINAŘÍK, Pavel, URMINSKÝ, 
Ivan, KADLEC, Petr a Alena JIRÁSKOVÁ. Ročenka VHA 2011. Praha: MO ČR – OKP, 
2012. 285 s. ISBN 978-80-7278-578-0.



32

hLaVNÍ ÚKOLY aRChIVU V ROCE 2013

a) Zabezpečuje uplatňování zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změ-
ně některých zákonů (úplné znění zákona č. 239/2012 Sb.), a dalších norem a předpisů 
při své činnosti.

b) Zabezpečuje odbornou péči o archiválie vojenského charakteru pokrývající období 
od roku 1723 do roku 1989. Odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, od-
borné zpracování archiválií formou archivních pomůcek a odborně řízenou péči o fyzický 
stav archiválií.

c) Zabezpečuje předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely a komplexní bada-
telskou činnost pro oprávněné žadatele.

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

e) Zabezpečuje odborný a metodický dohled na skartační řízení ve správních archivech.

f) Zabezpečuje rekonstrukci archivních fondů po rozmražení, vysušení a dezinfekci zapla-
vených archiválií.

g) Zabezpečuje vědecký výzkum a publikační činnost zejména v oblasti archivní metodiky, 
vojenství a dějin vojenské správy.

h) Zabezpečuje vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHA.

i) Připravuje podklady a autorsky zpracovává ročenku VHA.

j) Zabezpečuje proces digitalizace archivních fondů VHA.

k) Zabezpečuje realizaci generální inventury archivních fondů a sbírek VHA nařízené odbo-
rem archivní a spisové služby MV, která je spojena s přípravou ke stěhování archivu.
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ZÁChRaNa POVODNĚMI 
ZasaŽENÝCh aRChIVÁLIÍ  
V ROCE 2012
Mgr. Martin Dubánek 
RsDr. Vladimír Šlosar

V roce 2012 si můžeme připomenout desetileté výročí od příchodu ničivých povodní, které 
způsobily zkázu 9 000 archivních krabic uložených ve VÚA-VHA Praha a poškození tisíců 
dalších kartonů. Připomeňme, že ve dnech 13.–15. srpna 2002 došlo k zatopení 25 600 karto-
nů z 33 000 uložených v přízemí Invalidovny. Většinu zaplavených kartonů se pracovníkům 
VÚA podařilo v pomalém procesu během oněch deseti let zachránit, identifikovat, uspořádat 
a z větší části i zpřístupnit veřejnosti.

Kdo měl to štěstí a pravidelně sleduje ročenky Vojenského historického archivu, vydávané 
od roku 2006, začíná pomalu tušit, že se hlavní práce prováděné na identifikaci a obnově pů-
vodních archivních fondů již konečně blíží ke svému závěru. Čtyřčlennému týmu 2. oddělení 
novodobých fondů a sbírek VHA (fondy a sbírky po roce 1945) se totiž v roce 2012 pařilo 
dokončit hlavní práce. Celý proces identifikace, přebalení a uspořádání do původních spiso-
vých celků bychom chtěli ukončit do předpokládaného termínu zahájení stěhování archivu 
do nově zrekonstruované archivní budovy v Ruzyni, tj. do druhé poloviny roku 2013.

Podívejme se, jaké hlavní práce se zaměstnancům VÚA-VHA podařilo za rok 2012 vyko-
nat. Především pokračoval již několikaletý proces ozonizace, který zbavuje námi vybrané 
nejdůležitější vysušené a identifikované archiválie značného zápachu. Celkově pracovníci 
oddělení novodobých fondů a sbírek VHA připravili k ozonizaci deset přeprav, což obná-
šelo 2 500 kartonů archiválií.

Vzhledem k dokončení procesu identifikace a rozmanipulování zasažených fondů bylo 
i v roce 2012 nalezeno několik „zatoulaných“ kartonů tzv. historických fondů nebo vojenské 
justiční dokumentace a jednotného fondu MNO 1945–1950. Jednalo se například o spiso-
vý materiál fondu Vojenský technický ústav nebo fondu Kárné výbory, jehož identifikace 
je značně obtížná.

Rekonstrukční a konzervátorská dílna VÚA téměř dokončila rekonstrukci knih pomocné 
evidence (jmenné a věcné rejstříky, jednací protokoly) jednotného fondu MNO 1945–1950 
a rejstříků Sbírky vojenské justiční dokumentace. Z předaných 2 271 knih se zaměstnancům 
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dílny podařilo zrekonstruovat 149 knih fondu MNO a 1 841 rejstříků justičních orgánů, roz-
dílné tloušťky a rozdílného stupně poškození. Bohužel stále přetrvává určitý problém s iden-
tifikací výše uvedené pomocné evidence, neboť knihy denních spisů a rejstříky jsou ve velmi 
zdevastovaném stavu. Zpravidla jsou veškeré identifikační znaky 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 k uspořádá-
ní zbývají pouze evidenční knihy cizích čísel jednacích. Rekonstruované rejstříky justičních 
 orgánů v počtu zhruba 970 kusů by měly být taktéž uspořádány v roce 2013.

Kromě toho se pracovnicím dílny podařilo zrestaurovat 65 československých vojenských slu-
žebních předpisů a pomůcek, především těch nejvzácnějších z konce 40. a 50. let. Nově bylo 
dílně předáno k provedení rekonstrukce 44 předpisů různého stupně poškození. Tyto předpi-
sy jsou jedinečné tím, že v našem archivu byly mnohdy archivovány pouze v jednom výtisku, 
a navíc jsou i badatelsky velmi žádané.

Jako hlavní úkol 2. oddělení VHA probíhal proces identifikace, kompletizace a rekonstruk-
ce tzv. zrušených vojenských útvarů a společenských organizací u zrušených útvarů a za-
řízení. Úkol se podařilo dokončit, když bylo zpracováno 77 kartonů tzv. zrušených útvarů 
a 1 631 kartonů společenských organizací. Dále se podařilo identifikovat, překartonovat 
a zčásti uspořádat 464 kartonů fondů vrcholných orgánů civilní obrany (Štábu CO ČSSR, 
Sekretariátu náčelníka štábu CO ČSSR a Štábu CO ČSR). Vzhledem ke skutečnosti, že tyto 
fondy nebyly před povodní zinventarizované (archivně zpracované), a navíc byly nenávratně 
zničeny všechny původní registraturní pomůcky (jednací protokoly a rejstříky), nelze dnes 
najít konkrétní doku ment ani provádět archivní rešerši. Proto bylo rozhodnuto v  duchu zá-
kona o archivnictví č. 329/2012 Sb. a badatelského řádu VHA, že tyto fondy budou využí-
vány ke studiu badatelskou veřejností vzhledem k jejich velice špatnému fyzickému stavu 
až po jejich rekonstrukci v restaurátorské dílně VÚA a po odborném archiv ním zpraco-
vání.  Jejich plno hodnotné využití bude tedy možné až po ukončení přestěhování archivu 
v roce 2014 a zpracování fondů v předpokládaném termínu na přelomu let 2015 a 2016. 
Současně budou probíhat práce na inventarizaci písemností jednotného fondu MNO 
z let 1947–1950.

Z výše uvedeného je patrné, že se proces zpřístupňování a rekonstrukce povodněmi zasa-
žených archiválií skutečně blíží ke svému závěru. Jak se nám bude dařit i v dalším období, 
vás budeme informovat v ročenkách Vojenského historického archivu a na jeho webových 
stránkách.
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Všichni příslušníci 2. oddělení VHA s poslední archiválií, kterou se podařilo v roce 2012 identifikovat

Provizorně seřazené pomocné knihy jednotného fondu MNO 1945–1950
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Kartony tzv. zrušených útvarů a společenská dokumentace těchto útvarů  
připravená na chodbě Invalidovny na zařazení do původních spisových celků
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EDICE DOKUMENTŮ

I. OPERaCE aNThROPOID
PhDr. Július baláž, Csc.

Dne 27. května 1942 provedli rotmistři Josef Gabčík a Jan Kubiš atentát na zastupující-
ho říšského protektora SS-Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha. 
Od tohoto jednoho z nejvýznamnějších skutků 2. čs. odboje v letech 1939 až 1945 uběhlo 
již  sedmdesát let. Samotná myšlenka na provedení atentátu vznikla v prvních říjnových dnech 
roku 1941 v kruhu důstojníků kolem plk. gšt. Františka Moravce, přednosty II. (zpravodaj-
ského) odboru čs. MNO v Londýně. I v následující edici zveřejněné dokumenty potvrzují, 
že to měla být odveta za teror spojený s nástupem Reinharda Heydricha do funkce zastupu-
jícího říšského protektora. Rozhodující roli při tom hrála smrt desítek vysokých důstojníků 
bývalé čs.  armády, včetně několika generálů, čelných představitelů Obrany národa.

Původně měl být atentát proveden již 28. října 1941 (viz záznamy o jednání 3. října 1941 
u plk. gšt. Fr. Moravce). Jednání byli přítomni i rotmistr Josef Gabčík a rotný Karel  Svoboda, 
kteří měli být pověřeni provedením úkolu. Úkol oba přijali. O jednání byl následně infor-
mován styčný důstojník SOE (Special Operations Executive) kpt. Francis E. Keary. Ten byl 
zároveň požádán o pomoc při přípravě a provedení celé operace. Velení SOE, poté co bylo 
o požadavku Čechoslováků informováno, ještě 3. října s provedením operace souhlasilo. 
 Příprava rtm. Gabčíka a rtn. Svobody začala okamžitě. Odjeli do Ringway u Manchesteru, 
aby se na STS 51 zdokonalili v seskocích padákem. Z výcviku se měli vrátit do 7. října 1941. 
Následně měli odjet na letiště New Market, kde se měla dokončit kompletace výzbroje a vý-
stroje pro operaci. Přípravy měly být dokončeny do 8. října tak, aby operace mohla být reali-
zována mezi 8. a 10. říjnem 1941.

Termíny přípravy operace byly velice krátké. Oba vybraní muži však již v létě 1941 prošli speciál-
ním kurzem útočného boje na STS 25. Na tento kurz měl navázat parakurz na STS 51 v  Ringway, 
který Gabčík ani Svoboda ještě nestihli absolvovat. Z paravýcviku se oba vrátili již 5. října. 
Ušetřený čas měli věnovat ještě výcviku v zacházení s výbušninami, házení granátů a střelbě 
z pistolí. K obratu v přípravě operace došlo po zranění rtn. Svobody při nočním seskoku padá-
kem z balonu. Ten 7. října nahlásil, že se zdravotně na provedení operace necítí. Důvody jeho 
hlášení byly asi oprávněné, i když pplk. Paleček ve svém deníku o nich pochybuje (viz edice). 
 Operace musela být nakonec odložena na příští operační období, které mělo být mezi 28. říjnem 
a 10.  listopadem 1941. Dne 10. října 1941 byl Svoboda nahrazen rtm. Janem Kubišem (v deníku 
pplk. Palečka se uvádí, že tomu tak bylo na návrh rtm. Gabčíka – viz edice).
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Dne 14. října 1941 byli Gabčík s Kubišem odesláni do STS 21 Arisaig House. Zde prošli šest dní 
trvajícím výcvikem ve střelbě, v zacházení s trhavinami a ve vrhání ručních granátů. V závě rečném 
hodnocení, které na ně bylo vypracováno 20. října 1941, jsou označeni za skvělou dvojici (viz  edice). 
Poté společně absolvovali ještě další zdokonalovací výcvik v různých tajných zařízeních SOE, 
včetně přípravy plánu na provedení atentátu na  Heydricha. Začátkem listopadu byl jejich výcvik 
v těchto zařízeních SOE ukončen a od 8. listopadu 1941 vyčkávali na odeslání do okupované vlasti 
na STS 2 Bellasis u Dorkingu. Jednalo se o výcvikovou stanici, kde II. odbor čs. MNO v součinnosti 
se SOE prováděl výcvik čs. parašutistů, kteří měli být v blízké době vysláni na území protektorátu 
Čechy a Morava. Gabčík s Kubišem se zde pod velením npor. R. Hrubce, společně se členy skupin 
 Bivouac, Bioscop, Intransitive, Out Distance a Tin, dále zdokonalovali ve střelbě, vrhání ručních 
granátů, v řízení automobilů, pohybu v neznámém terénu, ve znalosti Morseovy abecedy atd.

K vysazení skupiny Anthropoid došlo společně se skupinami Silver A a Silver B v noci 
z 28. na 29. prosince 1941. Průběh výsadku je zdokumentován ve zprávě škpt. gšt. J.  Šustra 
(viz edice). O dalších osudech jeho příslušníků jsou v archivních materiálech skupiny 
 Anthropoid už jen kusé informace související spíše s provedením atentátu a jeho vyšetřová-
ním německými bezpečnostními orgány.

Při mapování této historické události, ale i událostí s ní spojených mají nezastupitelné místo archi-
válie uložené ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském historickém archivu. Z píse mné do-
kumentace lze vyzvednout jedinečné dokumenty vztahující se k výběru a výcviku čs. para šutistů, 
k přípravě jednotlivých výsadkových operací. K těmto dokumentům je nutné přiřadit i depeše 
mezi zpravodajským ústředím v Londýně a parašutisty a domácím odbojovým hnutím v protek-
torátu. Dokumenty jsou uloženy hlavně ve sbírce 37, která byla uměle vytvořena ve Studijním 
ústavu Ministerstva vnitra pod názvem Velitelství vojenské zpravodajské služby. Obsahem této 
sbírky jsou spisy I., ale hlavně II. (zpravodajského) odboru MNO v Londýně z let 1940–1945. 
Materiál výše uvedených složek tzv. čs. západního odboje byl původně uložen ve Vojenském 
ústředním archivu. Odtud si ho na počátku 50. let minulého století odvezly  orgány Ministerstva 
národní bezpečnosti. Po nich materiál zdědily státněbezpečnostní orgány Ministerstva vnitra. 
Zpátky do Vojenského historického archivu se tato sbírka dostala jako posle dní až v roce 1992.

Již koncem 60. let se do Vojenského historického archivu vrátila ze Studijního ústa-
vu  Ministerstva vnitra sbírka 20. Ta obsahuje také dokumenty tzv. čs. západního odboje, 
tedy s obdobným obsahem jako Sbírka 37. Jde však především o spisy vzniklé z činnosti 
čs.  Ministerstva národní obrany v Londýně, tzv. Štábu pro vybudování čs. branné moci – 
Hlavního velitelství v Londýně a Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

Z další dokumentace, jež má nenahraditelné místo při objasňování okolností výběru para-
šutistů, jejich výcviku a vysazení, je nutné upozornit na deníky pplk. Karla Palečka, který 
byl odpovědný za přípravu a vysílání parašutistů do vlasti, z let 1938–1946. Ty se dostaly 
do  Vojenského historického archivu v roce 2011.
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Nelze také zapomenout na zajímavé fotografie uložené ve fotoarchivu Vojenského historické-
ho archivu ani na sbírky plakátů z období 1939–1945 se vztahem k vojenskému  zahraničnímu 
i domácímu odboji nebo samotné nacistické perzekuci. Jedná se zde jednak o plakáty uložené 
už původně ve Vojenském historickém archivu, jednak o plakáty pocházející ze zrušeného 
archivu ÚML ÚV KSČ.

V roce 2012 byl o nahlížení do archivního materiálu souvisejícího s atentátem na  Reinharda 
Heydricha obrovský zájem. Kromě odborné i laické veřejnosti o něj měly zájem i různé tele-
vizní štáby (hlavně ČT). Také samotný archiv využil každou příležitost k představení cen-
ných archiválií co nejširší veřejnosti. Prezentoval je především prostřednictvím výstav, které 
uspořádal – například před badatelnou Vojenského historického archivu, u příležitosti dne 
otevřených dveří v září nebo v součinnosti s MČ Praha 8 na státní svátek 28. října. Výstavy 
měly přibližně stejný scénář a setkaly se u veřejnosti se solidním ohlasem.

Kvůli značnému zájmu veřejnosti o nahlížení do archiválií souvisejících s atentátem i o  jejich 
prezentaci, zejména na výstavě dne 28. října, se archiv rozhodl pro zpřístupnění některých 
z nich, hlavně spisu skupiny Anthropoid. Tímto krokem chce šetřit i fyzický stav význam-
ných archiválií, neboť při zvýšeném zájmu veřejnosti o tento spis dochází k jejich opotřebení. 
Bylo by to opatření před dalším krokem archivu, a to zpřístupňovat veřejnosti tyto vzácné 
archi válie v budoucnu pouze v elektronické podobě. K tomu dojde už v brzké době, po pře-
stěhování Vojenského historického archivu do nové archivní budovy v Ruzyni. V novém 
 objektu se počítá i s digitální badatelnou, proto například Sbírku 37, která je již celá digitali-
zována, si bude moci veřejnost prohlédnout v originální podobě pouze výjimečně.

V následující edici dokumentů jsou kromě spisu skupiny Anthropoid ze  Sbírky 37 zveřejněny 
ještě ukázky ze spisů dalších parašutistů, kteří padli 18. června 1942 v kostele sv. Cyrila a  Metoděje, 
i několik zajímavých stránek z deníku pplk. Karla Palečka.  Vedle dokumentů zde také publikuje-
me unikátní fotografie z originálu německého vyšetřovacího spisu o atentátu, v minulosti hojně 
využívané bez odkazu na místo jejich uložení.

Přehled parašutistů padlých 18. června 1942 v kostele sv. Cyrila a Metoděje

Příjmení Jméno Datum narození Výsadek (skupina)
Opálka Adolf 4. 1. 1915 Out Distance
Valčík Josef 2. 11. 1914 silver a
hrubý Jan 4. 3. 1915 bioscop
bublík Josef 12. 2. 1920 bioscop
Švarc Jaroslav 11. 5. 1914 Tin
Kubiš Jan 24. 6. 1913 anthropoid
Gabčík Josef 8. 4. 1912 anthropoid



40

1945, Praha – Evidenční list vyhotovený pravděpodobně  
na 2. odd. hlavního štábu MNO na jméno Josef Gabčík



41

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, rukopis, 2 s.



42

1941, Londýn – Přehled o výcviku rtm. J. Gabčíka a rtm. J. Kubiše v rámci 
přípravy na provedení atentátu

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, 1 s.



43

1941, 1. prosince, Londýn – Text úkolu podepsaný rtm. J. Gabčíkem

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, 1 s.



44

1941, prosinec, Londýn – Poslední krátké instrukce pro účastníky operace 
před jejich vysazením vypracované škpt. gšt. J. Šustrem

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, 1 s.



45

1941, prosinec, Londýn – Informace o protektorátních osobních dokladech 
rtm. J. Gabčíka a rtm. J. Kubiše

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, 1 s.



46

1941, Londýn – Krátká informace v angličtině o Škodových závodech v Plzni

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, 1 s.



47

1941, 28. prosince, Londýn – Poslední přání rtm. J. Gabčíka před vysazením

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, rukopis, 1 s.



48

1941, 27. prosince, Londýn – seznam osobních věcí rtm. J. Gabčíka

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, 1 s.



49

Neurčené – seznam spisů zařazených do složky anthropoid

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, 1 s.



50

1942, 10. února, Londýn – Opis stvrzenky na valuty vyzvednuté 
rtm. J. Gabčíkem před vysazením

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, opis, strojopis, 1 s.



51

1941–1942, Londýn – Přehled vyplacených finančních náležitostí (žoldu) 
pro rtm. J. Gabčíka do 1. října 1942

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, rukopis, 1 s.



52

Neurčené – seznam civilních osob popravených 24. října 1942 v Mauthausenu 
v souvislosti s atentátem a samotnou činností rtm. J. Gabčíka a rtm. J. Kubiše



53



54



55



56



57



58



59



60

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, kopie, strojopis, 9 s.



61

1944, 10. června, Londýn – Žádost o zaslání osobních věcí rtm. J. Gabčíka 
na čs. MNO

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, kopie, strojopis, 1 s.



62

1945, 8. srpna, stránske – Žádost Františka Gabčíka o zaslání úmrtního listu 
syna por. Josefa Gabčíka

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, 1 s.



63

1945, 18. července, Praha – Informace zaslaná přednostou zvláštní skupiny 
plk. K. Palečkem panu Františku Gabčíkovi o úmrtí jeho syna por. Josefa Gabčíka

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, kopie, strojopis, 1 s.



64

1945, 30. srpna, Praha – Zápis o převzetí osobních věcí por. Josefa Gabčíka 
jeho otcem Františkem Gabčíkem na MNO

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, 1 s.



65

1944, 7. září, Londýn – seznam osobních věcí rtm. J. Gabčíka zaslaných 
Miss Ellison na čs. MNO v Londýně

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, 1 s.



66

Neurčeno – Návrh na povýšení Josefa Gabčíka

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, rukopis, 1 s.



67

1941, Londýn – Evidenční list příslušníka speciálních skupin vyplněný 
Josefem Gabčíkem

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-1, originál, strojopis, rukopis, 1 s.



68

1945, Praha – Evidenční list vyhotovený pravděpodobně  
na 2. odd. hlavního štábu MNO na jméno Jan Kubiš



69

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, rukopis, 2 s.



70

1941, 1. prosince, Londýn – Text úkolu podepsaný rtm. J. Kubišem

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 1 s.



71

1941, 28. prosince, Londýn – Poslední přání rtm. J. Kubiše před vysazením

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, rukopis, 1 s.



72

1941, 27. prosince, Londýn – seznam osobních věcí rtm. J. Kubiše

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 1 s.



73

1945, 20. srpna, Praha – Zápis o převzetí osobních věcí Jana Kubiše 
paní J. Dusíkovou na MNO

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 1 s.



74

1942, 10. února, Londýn – Opis stvrzenky na valuty vyzvednuté rtm. J. Kubišem 
před vysazením

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, opis, strojopis, 1 s.



75

1944, 10. června, Londýn – Žádost o zaslání osobních věcí rtm. J. Kubiše na čs. MNO

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, kopie, strojopis, 1 s.



76

1944, 29. srpna, Londýn – Průvodní dopis zaslaný spolu s osobními věcmi 
rtm. J. Gabčíka a rtm. J. Kubiše na čs. MNO v Londýně k rukám pplk. K. Palečka

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 1 s.



77

1941, 17. srpna, neurčeno – Opis hodnocení paravýcviku rtm. J. Gabčíka

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, opis, strojopis, 1 s.



78

Neurčeno – Záznam o událostech souvisejících s přípravou operace 
po 3. říjnu 1941

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, rukopis, 1 s.



79

1944, 5. září, Londýn – Poděkování pplk. K. Palečka W. D. Robson- scottovi 
za zabezpečení přepravy zavazadel s osobními věcmi rtm. J. Gabčíka 
a rtm. J. Kubiše

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 1 s.



80

1941–1942, Londýn – Přehled vyplacených finančních náležitostí (žoldu) 
pro rtm. J. Kubiše do 1. října 1942

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, rukopis, 1 s.



81

1941, Londýn – Osobní popis rtm. J. Gabčíka a rtm. J. Kubiše sepsaný 
škpt. gšt. J. Šustrem

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 1 s.



82

1944, 7. září, Londýn – seznam osobních věcí rtm. J. Kubiše zaslaných 
Miss Ellison na čs. MNO v Londýně



83

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 2 s.



84

1941, neurčeno – Popis postavy rtm. J. Kubiše v angličtině

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, rukopis, 1 s.



85

1941, neurčeno – Popis postavy rtm. J. Gabčíka v angličtině

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 1 s.



86

1941, prosinec, Londýn – Žádost na letecký transport skupiny anthropoid

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, rukopis, 1 s.



87

1941, prosinec, Londýn – soupis výzbroje a výstroje vysazeného  
v rámci operace anthropoid



88

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 2 s.



89

1941, 8. srpna, skotsko – Závěrečné hodnocení výcviku rtm. J. Gabčíka na sTs 25



90

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, rukopis, 2 s.



91

1941, 8. srpna, skotsko – Závěrečné hodnocení výcviku rtm. J. Kubiše na sTs 25



92



93



94

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, rukopis, 4 s.



95

Neurčeno – Návrh na povýšení Jana Kubiše

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, rukopis, 1 s.



96

1941, 29. prosince, Londýn – Úřední záznam provedený škpt. gšt. J. Šustrem 
o průběhu letu a vysazení skupin silver a, silver b a anthropoid



97



98

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 3 s.



99

1941, 20. října, skotsko – Zpráva o výcviku rtm. J. Gabčíka a rtm. J. Kubiše na sTs 21

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-2, originál, strojopis, 1 s.



100

1941, 3. října, Londýn – Úřední záznam pořízený z jednání 
u plk. gšt. Fr. Moravce k provedení atentátu na R. heydricha



101

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-3, originál, strojopis, 2 s.



102

1945, 14. září, Nehvizdy – Protokol s výpovědí ant. sedláčka  
k vysazení skupiny anthropoid



103

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-3, originál, strojopis, 2 s.



104

1945, 25. září, Praha – Protokol s výpovědí Chalupského o zatýkání rodiny 
Moravcových a Zelenkových v červnu 1942 v souvislosti se zradou K. Čurdy

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-3, originál, strojopis, 1 s.



105

1942, 25. června, Praha – Český překlad zprávy šéfa pražského gestapa 
o vyšetření atentátu



106



107



108

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-308-3, originál, strojopis, 4 s.



109

1945, Praha – Evidenční list vyhotovený pravděpodobně  
na 2. odd. hlavního štábu MNO na jméno adolf Opálka

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-335-1, originál, strojopis, 1 s.



110

1941, Londýn  – Přehled o výcviku příslušníků skupiny Out Distance v rámci 
přípravy na vysazení

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-335-1, originál, strojopis, 1 s.



111

1941, 15. října, skotsko  – Závěrečné hodnocení výcviku por. a. Opálky na sTs 25



112

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-335-1, originál, strojopis, rukopis, 2 s.



113

1945, Praha – Evidenční list vyhotovený pravděpodobně  
na 2. odd. hlavního štábu MNO na jméno Josef bublík



114

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-314-2, originál, strojopis, 2 s.



115

1941, 11. září, skotsko – Závěrečné hodnocení výcviku svob. asp. J. bublíka na sTs 25



116

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-314-2, originál, strojopis, rukopis, 2 s.



117

1945, Praha – Evidenční list vyhotovený pravděpodobně  
na 2. odd. hlavního štábu MNO na jméno Jan hrubý

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-314-3, originál, strojopis, 1 s.



118

1941, 15. října, skotsko – Závěrečné hodnocení výcviku Josefa Valčíka na sTs 25



119

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-342-2, originál, strojopis, rukopis, 2 s.



120

1945, Praha – Evidenční list vyhotovený pravděpodobně  
na 2. odd. hlavního štábu MNO na jméno Jaroslav Švarc



121

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-347-2, originál, strojopis, 2 s.



122

1941, 15. října, skotsko – Závěrečné hodnocení výcviku Jaroslava Švarce na sTs 25



123

VÚA-VHA Praha, Sbírka 37, sign. 37-347-2, originál, strojopis, rukopis, 2 s.



124

1941, říjen, Londýn – Záznamy v deníčku pplk. K. Palečka vztahující se 
k přípravě operace anthropoid



125



126

VÚA-VHA Praha, Deníky pplk. Karla Palečka, rok 1941, 3 s.



127

 Fotoalba německých bezpečnostních orgánů, které vyšetřovaly okolnosti 
atentátu proti R. heydrichovi
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II. PROJEKTOVaNÁ ÚKRYTOVÁ PRaCOVIŠTĚ  
V DĚLOsTŘELECKÝCh TVRZÍCh aDaM 
a hŮRKa ČEsKOsLOVENsKÉhO OPEVNĚNÍ 
V 50. a 60. LETECh 20. sTOLETÍ 

Mgr. Martin Dubánek

O československém opevnění bylo napsáno mnohé.1 V tomto příspěvku však postačí připo-
menout, že po vzniku Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP) v březnu 1935 začala v témže 
roce výstavba těžkého opevnění na nejohroženější severní hranici s Německem. Tato výstavba 
byla finančně a časově velmi náročná a především z politických důvodů přistoupila  armáda 
od poloviny roku 1936 k výstavbě tzv. lehkého opevnění i v dalších oblastech pohraničí a vni-
trozemí státu. Tak bylo do přijetí podmínek mnichovského diktátu v roce 1938 postaveno 
864 pevnůstek staršího typu, pro něž se vžil název lehký objekt vz. 36, a 9 148 dokonalejších 
objektů nového typu, tzv. řopíků, známých pod názvem lehký objekt vz. 37.

V rámci těžkého opevnění představoval základní typ tzv. pěchotní srub uzpůsobený ke kru-
hové obraně a stavěný podle ohrožení v šesti třídách odolnosti a s nejrůznější výzbrojí. 
Do října 1938 bylo kromě devíti starších objektů v Bratislavě a několika zkušebních objektů 
postaveno 226 samostatných pěchotních srubů. Dalších 37 objektů těžkého opevnění bylo 
realizováno v rámci tzv. dělostřeleckých tvrzí, které je nutno chápat jako soustavu pěchot-
ních a dělostřeleckých srubů, objektů s dělostřeleckými a minometnými věžemi, vchodových 
objektů a pozorovatelen, vybudovaných v nejvyšším stupni odolnosti, vzájemně spojených 
podzemními komunikacemi a obklopených souvislou překážkou. Díky pevnostním houfni-
cím a minometům měly vytvářet odolné opěrné body na takticky důležitých místech. Pod-
zemní prostory obsahovaly vše potřebné pro dlouhodobý obranný boj osádky tvrze. Jejich 
výstavba byla hned v počátku pro svoji nákladnost omezena na nejvíce ohrožený prostor 
 Odra– Krkonoše, kde bylo původně plánováno dvanáct dělostřeleckých tvrzí. Do přerušení 
výstavby se podařilo stavebně dokončit dělostřelecké tvrze Smolkov, Hůrka, Bouda, Adam 
(bez dodatečně zadaného objektu pro minometnou věž), Hanička a rozestavět tvrze  Šibenice, 
Skutina, Dobrošov a Stachelberg. Stavba tvrze Orel byla po postavení pěchotního srubu 
MO-S 20 „Orel“ odložena na neurčito.  Ředitelství opevňovacích prací již nestihlo zadat stav-
bu tvrzí Jírová hora a Poustka. Další tvrze, jako byl například Kronfelzov nebo Milotický 

  1 Základní přehled lze získat například v publikacích: DUBÁNEK, Martin, Tomáš FIC a Jan  LAKOSIL. 
Putování po československém opevnění 1935–1938. Praha: Mladá Fronta, 2010. STEHLÍK,  Eduard. 
Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935–1938. Dvůr Králové nad Labem, 2000. 
LAKOSIL, Jan a Tomáš SVOBODA. Velká kniha o malých bunkrech. Praha: Mladá fronta, 2011.
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vrch, měly být nahrazeny výstavbou levnějších samostatných dělostřeleckých srubů. Stejně 
tak nebyla nikdy realizována cvičná tvrz  Orlík u Domašova.

Projektování a výstavba dělostřeleckých tvrzí v letech 1935 až 1938, stejně jako jejich historie 
za druhé světové války, kdy byly využity německou brannou mocí k nejrůznějším pokusům, 
jsou již velice dobře probádány. Poměrně velké množství informací o této problematice bylo 
zveřejněno v odborných publikacích a časopisech. Například v roce 1940 proběhly zkoušky 
československého pevnostního materiálu na zkušebním polygonu v pěchotním srubu K-S 14 
„U cihelny“ a dělostřelecké tvrzi Hůrka. Tvrz Adam také posloužila pro nácvik útoku výsad-
kářů na belgickou tvrz Eben-Emael. Na Hůrce, Skutině a později i v Dobrošově byly zkouše-
ny také speciální protibetonové granáty firmy Röchling. Dodejme, že následovalo vytrhání 
některých pancéřových prvků, především pancéřových zvonů a kopulí a části ocelolitinových 
střílen, což společně se zkouškami odolnosti zpravidla vedlo k poškození povrchových bo-
jových  objektů. Během druhé světové války byla ve tvrzi Hůrka zřízena podzemní továrna 
a na povrchu tvrze byl postaven barákový tábor pro vězně filiálky koncentračního tábora 
 Gross-Rosen. 

Řez pěchotním srubem K-S 40 „U háječku“; výkres ŘOP pochází z 9. října 1936  
a kulometná věž byla tehdy projektována jako výsuvná (výkres VHA)

V období po roce 1945 se stáje ještě nacházejí v historii československých tvrzí pověstná 
bílá místa, která se v tomto příspěvku pokusíme zaplnit.2 Pro malý rozsah se zde sou-
středíme pouze na historii tvrze Adam, která je v současné době v držení AČR, a na tvrz 
Hůrka, kterou může případný zájemce o čs. opevnění navštívit, neboť je od roku 2008 
zpřístupněna veřejnosti. V poválečném období mají obě tyto tvrze z velké části společnou 

  2 Průkopníkem v této oblasti byl Dr. Pavel Minařík, CSc., který publikoval první ucelenější informace 
např. ve sborníku SPČO. Viz MINAŘÍK, Pavel. Osudy československého opevnění po roce 1945. 
In: Fortsborník 7/II. Brno: SPČO, 2002. V roce 2008 byla řada nových informací publikována 
v souhrnné monografii DUBÁNEK, Martin, Jan LAKOSIL a Pavel  MINAŘÍK. Utajená  obrana 
železné opony. Praha: Mladá fronta, 2002. Další informace byly publikovány např. v  DUBÁNEK, 
Martin, Tomáš FIC a Jan LAKOSIL. Putování po československém opevnění 1935–1938. Praha: 
Mladá Fronta, 2010.
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historii a  téměř totožné využití. Obě byly rovněž dvakrát vybrány pro přestavbu na chrá-
něná pracoviště, a  byť se tato myšlenka nikdy nerealizovala, je natolik zajímavá, že bude 
předmětem tohoto příspěvku. 

Pěchotní srub K-S 13 „U lomu“ dělostřelecké tvrze Hůrka v roce 1938 (foto VHA)

Připomeňme, že československé opevnění z let 1935–1938 zůstalo po skončení druhé světové 
války silně poškozeno, přesto si zachovalo určitý vojenský potenciál, který mohl být nadále 
využit. Reaktivace mohla být navíc provedena relativně omezenými finančními a materiální-
mi zdroji. Z odtajněných archivních pramenů je zřejmé, že po druhé světové válce proběhl 
na jaře roku 1946 průzkum zachovalých opevnění, které chtěla armáda znovu využít. 
V roce 1947 byly sice plánovány záchranné a rekonstrukční práce v dělostřeleckých tvrzích 
Hanička,  Bouda a Adam, ale naprostý nedostatek finančních prostředků tomu zabránil.3 

Rozhodnutím krátce obnoveného Ředitelství opevňovacích prací vzniklo 10. ledna 1948 
 Velitelství stavebního úseku I pro opravné práce úseku Trutnov–Těchonín a 20. února 1948 
byly vydány směrnice s pracovním programem pro vyčištění a zakonzervování tvrzí Hůrka, 
Bouda, Adam a Hanička a některých objektů těžkého opevnění v úseku Trutnov–Těchonín.4 
Velitelem této jednotky byl ustanoven mjr. Ing. Čestmír Tyšer a 10. března 1948 se do sídla 
jednotky v Těchoníně dostavil velitel stavební roty škpt. žen. Vlastimil Kubíček, který zároveň 
vykonával funkci stavebního dozoru.

  3 MINAŘÍK, Pavel: Osudy československého opevnění po roce 1945. In: Fortsborník 7/II. Brno: 
SPČO, 2002, s. 112.

  4 VÚA-VHA Praha, fond MNO 1952, karton 86, sig. 44/4/2/5, stavební deníky prací na TO  1948–1949 
východní Čechy, Tvrze Bouda, Adam, Hůrka, Hanička, Stachelberg, Trutnovsko, výkresy.
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Na Hůrce probíhaly práce v období od 8. dubna do 10. května 1948.5 Z tvrze muselo být vy-
klizeno značné množství suti a nevybuchlé munice, včetně granátů ráže 21 cm.6 Podle hlášení 
ze září 1950 se však v podzemí stále ještě nacházelo množství strojního zařízení z doby okupa-
ce. Prohlídka tvrze Adam se uskutečnila ve dnech 10. a 26. dubna 1948, kdy také začaly úklido-
vé a opravné práce, které byly ukončeny k 11. květnu 1948.7 Pod sutinami byly nalezeny pouze 
dvě minometné miny ráže 82 mm, minometná mina ráže 50 mm a jeden dělostřelecký granát 
ráže 15 cm. Poda řilo se zajistit pomocí výdřevy poškozenou klenbu u napojení vchodového 
objektu, urovnat a odvodnit podlahu v nedo končené strojovně a provést dlažbu nedokončené 
podlahy v hlavní galerii u kasá ren. Zároveň byla zajištěna a ohrazena výše uvedená  pomocná 
pracovní šachta u kasáren a šachta pro nepostavenou minometnou věž, které měly být podle 
programu prací zasypány. Nad šachtou pro neosazenou dělostřeleckou a otočnou výsuvnou 
věž v objektu K-S 42 byl postaven dřevěný přístřešek.8 Armáda vynaložila část prostředků také 
na uzavření vstupů do objektů osazením objednaných mřížových dveří. 

Se změnou zahraniční politiky po roce 1948 byla koncepce opevnění na severní hrani-
ci opuštěna, ale přesto se pro bývalé čs. tvrze stále hledalo využití, zejména měly sloužit 
pro  bezpečné uložení munice. Jako první byla k tomuto účelu využita tvrz Smolkov v Háji 
ve Slezsku. Na základě výnosu MNO čj. 16466/Taj hl. št. VŽV z roku 1950 se uskutečnila 
prohlídka tvrze Adam a Hůrka, které ze zúčastnili také sovětští vojenští poradci u Velitel-
ství ženijního vojska (dále VŽV), aby se zjistila možnost jejich využití jako muniční sklady.9 

  5 MINAŘÍK, Pavel: Osudy československého opevnění po roce 1945. In: Fortsborník 7/II. Brno: 
SPČO, 2002, s. 112.

  6 Tamtéž.
  7 Tamtéž.
  8 DUBÁNEK, Martin a Pavel LACH. Malá kniha o velkých bunkrech. Největší pevnostní stavby světa 

1918–1945. Praha: Mladá fronta, 2013.
  9 VÚA-VHA Praha, fond MNO 1953, karton 117, sig. 16/3.

Výkres zabezpečení poškozené hlavní galerie na tvrzi Adam  
z 9. května 1948 (plán VHA)
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Na to si však obě  tvrze musely počkat až 
do roku 1956, jelikož v letech 1953–1955 
vzniklo i něko lik návrhů na jejich přestav-
bu na chráněná pracoviště. Přitom v roce 
1950 chtěla vojenská správa využít tvrz 
Hůrka ke skladování munice na předpo-
kládané ploše 2 200 m2.10 Zástupce VŽV 
pplk. Ing. Alois  Břínek však varoval před 
určitými bezpečnostními riziky, neboť 
obytné budovy města Králíky se nachá-
zely ve vzdálenosti 600–700 m od tvrze. 
Předpokládal, že případné adaptační prá-
ce provedou příslušníci nechvalně pro-
slulých pomocných technických praporů, 
konkrétně PTP 51, v roce 1951. Klimati-
zační a ventilační jednotku měl vyřešit 
V. odbor  Vojenského technického ústavu, 
protože se již zabýval studiem podobného 
zařízení pro tvrz Smolkov a tehdy se  stále 
ještě počítalo i s využitím tvrzí Adam 
a Bouda. Výroba takového zařízení měla 
být zahrnuta do plánu na rok 1952 a 21. dubna 1951 návrh na využití tvrze Hůrka dokonce 
odsouhlasil náčelník Generálního štábu armádní generál Jaroslav Procházka.11

Místo toho se v roce 1953 objevil požadavek na adaptaci tvrzí Adam a Hůrka, pravděpodobně 
i Bouda na chráněná pracoviště. Projekty byly vedeny pod krycím označením Akce 217 A 
a Akce 217 C, dochované právě jen pro tvrze Adam a Hůrka.12

Z dostupných informací je zřejmé, že původní variantu přestavby dělostřelecké tvrze Adam 
na chráněné pracoviště s neuvěřitelnou kapacitou 666 ukrytých osob vypracoval  Vojenský 
projektový ústav pravděpodobně v červnu 1953 a armáda ji vedla pod krycím názvem 
Akce 01.858-2507.37, respektive zakázka 217 A nebo K-217 A.13 Revidovaná varianta plánu 
na vytvoření chráněného pracoviště z roku 1954 počítala dokonce s 900 ukrývanými osoba-
mi a s 604, respektive 747 lůžky. Postele a vojenské skříně na výstroj byly podle dochovaného 
plánu ze srpna 1953 doslova napěchovány do všech volných prostor, včetně stěn  chodeb 

10 Měl být využit kancelářský barák firmy Dr. Skorkovský a budovy bývalého koncentračního tábora.
11 DUBÁNEK, Martin, Tomáš FIC a Jan LAKOSIL. Putování po československém opevnění 1935–1938. 

Praha: Mladá Fronta, 2010.
12 Akce 217 B mohla, ale nemusela existovat pro tvrz Bouda.
13 VÚA-VHA Praha, fond MNO 1955, karton 600, sig. 99/4/1.

Dřevěný přístřešek postavený v roce 1948 na střeše 
objektu pro dělostřeleckou otočnou a výsuvnou věž 
K-S 42 „U trigonometru“ tvrze Adam (výkres VHA)
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k pěchotním srubům. Ke 14. červnu 1954 bylo na přestavbu vyčleněno 55 934 390 Kčs 
pro vytvoření sedmi chráněných pracovišť se sedmi hlavními ubikacemi, přičemž ubika-
ce U2 byla vyčleněna pro písařky a U5 pro pomocný personál. Nouzový východ u kasá-
ren měl být vybaven osobním výtahem pro tři až čtyři osoby. Podle dobové terminologie 
by úkryt obsahoval také vyživovací středisko s prodejnou Arma a holírnou. Samozřejmostí 
měly být nové prostory pro strojovnu s elektrárnou. Podrobnější informace přináší edice 
dokumentů, což platí rovněž pro dělostřeleckou tvrz Hůrka.

Na dotaz Správy materiálního plánování MNO uvedla v roce 1954 Operační správa 
 Generálního štábu, že s přestavbou tvrzí Hůrka a Adam na chráněná pracoviště počítá 
v  letech 1957–1959, přičemž měly sloužit jako záložní postavení pro objekt K-116,  který 
je  doposud využíván  Armádou České republiky a informace k němu nejsou dostup-
né. V  rámci přestavby tvrzí Hůrka a Adam mělo být ročně investováno 10 000 000 Kčs.14 
 Tento plán, stejně jako přestavba tvrze Hůrka, skončil v propadlišti dějin a tvrze Adam 
a  Hůrka chátraly až do roku 1956, kdy byly na konci dubna dočasně přiděleny  Velitelství 
dělostřelectva pro uložení munice (viz  edice dokumentů).15 Tentýž rok využil režisér 
Jiří  Sequens tvrz Adam jako historickou kulisu do známého filmu Neporažení. Přidělení 
bylo původně opravdu jen dočasné, garantované do roku 1960.

Přesný termín adaptace obou tvrzí se prozatím z torzovitých archivních materiálů ne-
podařilo získat, ale probíhala svépomocí silami Velitelství dělostřelectva od října 1956 
nejpozději do roku 1958, kdy ve tvrzi Adam začal působit 4. odloučený sklad 53. dělo-
střelecké základny a v Hůrce 3. odloučený sklad 53. dělostřelecké základny. Podle zprávy 
z prohlídky obou tvrzí uskutečněné ve dnech 4. až 9. srpna 1958 byla na Adamu a Hůrce 
provedena většina zamýšlených adaptačních prací.16 Na podzim 1958 byl objem adap-
tačních prací provedených u tvrzí Adam i Hůrka odhadnut na 2 mil. Kčs. Tyto vysoké 
finanční náklady a montáž drahého klimatizačního zařízení a strojů donutily velitele dě-
lostřelectva generálmajora   Jaroslava  Hradila, aby se pokusil získat tvrze Adam a Hůrka 
do trvalého používání.17  Generál Hradil uváděl, že stavební úpravy budou levnější než 
výstavba nových povrcho vých objektů, a taktéž střežení mělo přijít na pakatel. Materiál, 
tj. běžná dělostřelecká munice a výbušniny, měly být na tvrz Adam naváženy od podzimu 
1958, což rovněž vypovídalo o dokončení potřebných adaptačních prací. Tvrze měly dále 
sloužit pro kompletaci speciální munice. Z výše uvedených důvodů provedl gen. Hradil 
v září 1958 potřebná jednání, která ovšem skončila ne úspěšně. Dne 6. října 1958 náčelník  
 

14 VÚA-VHA Praha, fond MNO 1954, karton 449, sig. 99/4/1/128.
15 VÚA-VHA Praha, fond MNO 1956, karton 469, sig. 49/6.
16 VÚA-VHA Praha, fond MNO 1958, karton 184, sig. 41/2.
17 Dodejme, že kromě dočasně přidělených tvrzí Adam a Hůrka se ještě pokusil získat na stálo také 

tvrze Bouda a Hanička.
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Generálního štábu  generálporučík  Otakar  Rytíř  rozhodl, aby tvrze Adam a  Hůrka zůstaly 
Velitelství dělostřelectva přiděleny dočasně, nejméně však do roku 1960, a tvrz Bouda 
do roku 1965.18

V rámci tzv. akce 300, tj. zajištění ukrytí pracovníků ústředních orgánů, bylo v roce 1960 
jednáno o přestavbě bývalých dělostřeleckých tvrzí na chráněná pracoviště. Například 
9. prosince 1960 se uskutečnila porada zástupců MNO u náměstka ministra vnitra Klímy 
a 7. února 1961 byla provedena inspekce tvrzí Adam, Hůrka, Bouda a Hanička pro úče-
ly přestavby na chráněná pracoviště. Příslušník VŽV plukovník Ing. Alois Břínek a jeho 
nadřízený, náčelník VŽV generálmajor Ing. Jan Bělohoubek, navrhovali ponechat svému 
účelu tvrz Hůrka a nahradit ji tvrzí Hanička, přičemž jako nejlepší na přestavbu se hodila 
právě tvrz Adam, kde bylo toho času skladováno asi 200 vagonů munice. Jednání jednot-
livých složek MNO probíhala v únoru až v březnu 1961, kdy 21. března schválil náměstek 
ministra národní obrany – náčelník týlu generálmajor Ferdinand Svoboda rekonstrukce 
tvrzí Adam a Hůrka na chráněná pracoviště Ministerstva vnitra (viz edice dokumentů).19 
Za tvrz Hůrka mohla být eventuelně použita tvrz Hanička. Přestavba se měla uskutečnit 
v letech 1962–1964 za předpokládanou částku 45 mil. Kčs. Investiční úkol spadal do kom-
petence Hlavního týlu MNO, respektive Hlavní ubytovací správy. Úkryty měly být určeny 
pro 657 pracujících osob, z nichž mělo být 20 % žen. Tvrz Adam byla zvolena jako hlavní 
a pro realizaci měl být oprášen a patřičně upraven projekt K-217 A z roku 1953. To zna-
menalo vybudovat v podzemních prostorech kanceláře a ubytovny pro čtyři tzv. pracovní 
celky, spisovnu, písárnu, rozmnožovnu, archiv, tiskárnu a ošetřovnu s ambulancí, lůžkovou 
částí a izolací nemocných. V rámci hospodářské části měly být zřízeny kuchyně, bufet, 
nezbytné sklady a lednice s kapacitou potravin na 14 dní, holírna a kuřárny. Na rozdíl 
od tvrze  Hůrka/Hanička nebyl pro tvrz Adam zmiňován požadavek na výstavbu spojovací-
ho uzlu, ale pouze centrální dispečink. Za vchodovým objektem měly být zřízeny asanační 
propusti. Filtroventilační zařízení by dodávalo 15 m3 vzduchu za hodinu na osobu a počí-
talo se s režimem izolace objektu na 72 hodin. Kotelna na kapalná paliva se měla nacházet 
mimo podzemí tvrze; lze tedy předpokládat, že by se nacházela ve vchodovém objektu. 
Pro obranu vstupu by sloužily stávající střílny. Pro případ, že by nestačily vodní zdroje, 
se počítalo s montáží potřebných nádrží.

K realizaci tohoto nápadu v případě tvrzí Adam a Hůrka nedošlo, a jak známo, byla k  tomuto 
účelu mnohem později využita tvrz Hanička. Tvrz Adam tak zůstala v držení Správy rake-
tového vojska a dělostřelectva. V souvislosti se zaváděním moderní raketové techniky 
vypracoval Vojenský projektový ústav Praha v roce 1962 několik variant jejího uložení. 
I když čs. odborníci zřejmě vůbec neznali přesné rozměry raket, předem byla vyloučena 
pro jejich uložení tvrz Hanička se vchodovým objektem napojeným na podzemí šachtou 

18 Tvrz Hanička pak byla tímto rozhodnutím přidělena dočasně Velitelství ženijního vojska.
19 VÚA-VHA Praha, fond MNO 1961, karton 219, sig. 49/4.
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s výtahem a tvrz  Hůrka se svážnicí (šikmým výtahem). Naopak na tvrzi Adam měly být 
pro  uskladnění 36 raket  využity muniční sály M1, respektive 810 m2 ložné plochy, což odpo-
vídalo 35 %  plochy podzemí tvrze.20 Co se ale v tomto období ve tvrzi opravdu skladovalo, 
bohužel zatím nevíme.

Jisté je, že v letech 1962–1963 bylo na tvrzi Adam instalováno teplovodní vytápěcí zařízení 
s nuceným pohybem vody, s naftovými kotli a dlouhými vytápěcími tělesy z hladkých beze-
švých trubek, které zde bylo uvedeno do provozu v listopadu 1963. Ve vchodovém objektu 
byly použity dva kotle typu ECA IV o výkonu 320 000 kalorií za hodinu, které měly podzemí 
vytopit na cirka 18 °C a snížit relativní vlhkost vzduchu na 70 %. Klimatizaci vyprojektovalo 
Výzkumné středisko 040 (dále VS 040) a zařízení dodal národní podnik Konstruktiva  Praha. 
Analogicky byla v roce 1963 provedena rekonstrukce topení a klimatizace také v dělostřelecké 
tvrzi Hůrka.21 Jelikož v Hůrce údajně panovaly o něco lepší klimatické podmínky, mělo dojít 
v rámci úkolu PALIVEC v dubnu 1964 k testování vytápěcího zařízení na tvrzi Adam. Stavba 
byla zřejmě už tehdy velmi dobře utajovaná a příslušníci VS 040 nebyli v  dubnu 1964 vpuštěni 
do objektu. Zkoušky se přesto podařilo vykonat, přičemž dosažená teplota na  Adamu byla 
tehdy 15–16 °C.22 

Strojovna ze 60. let ve vchodovém objektu K-S12a „U rybníčku“ tvrze Hůrka v roce 2009 
(foto Martin Dubánek)

20 VÚA-VHA Praha, fond MNO 1962, karton 161, sig. 5/56.
21 DUBÁNEK, Martin, Tomáš FIC a Jan LAKOSIL. Putování po československém opevnění  1935–1938. 

Praha: Mladá Fronta, 2010.
22 VÚA-VHA Praha, fond MNO 1969, karton 127, sig. 41/4/8.
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V roce 1969 došlo, co se týče tvrze Adam, k přejmenování zde dislokovaného útvaru na po-
bočku 1. výzbrojní základny. K březnu 1969 je datován další projekt na modernizaci klima-
tického zařízení tvrzí Adam a Hůrka, přičemž její studie pocházela z listopadu předchozího 
roku. Tentokrát se počítalo s temperováním podzemních prostor na 19–20 °C při relativní 
vlhkosti 70 % a přívodu vzduchu 5 500 m3 za hodinu. Na novou klimatizaci MNO uvolnilo 
800 000 Kčs.

Na základě informací a fotografií uveřejněných na jednom z ruských webů je už zřejmé, 
že se v 80. letech minulého století ve tvrzi Adam mimo jiné skladovaly i rakety známé jako 
systém Oka, které byly zařazeny ve výzbroji ČSLA. Zveřejněné fotografie byly zřejmě  pořízeny 
v souvislosti s návštěvou sovětského maršála V. G. Kulikova. Na ruském webu je také uvá-
děno, že v roce 1985 zde byly skladovány rakety typu 9M714, 9N74K a 9H74B-UT (9M714, 
9N74K, 9Н74Б-УТ).

Po roce 1989 došlo ještě několikrát k přejmenování útvarů sídlících v bývalých tvrzích, na-
příklad v případě tvrze Adam v roce 1992 na odloučený sklad základny raketové techniky 
a 1994 na odloučený sklad Ústřední muniční základny. V roce 2006 ve tvrzi sídlící útvar 
dokonce vydal zdařilý pamětní odznak, který zcela bezelstně rozkrýval účel využití stavby, 
neboť uváděl otevřený název útvaru – 5. zásobovací základna řízených střel.23 V současné 
době sídlí ve tvrzi zásobovací středisko Základny munice Týniště nad Orlicí, které byl Adam 
ostatně podřízen už od roku 1992. Z tohoto důvodu je tvrz veřejnosti nepřístupná, a to včetně 
povrchových objektů, přičemž obvod vojenského areálu je střežen.

Zájemci o historii československých opevnění si mohou udělat představu o přestavbě tvrze 
například při návštěvě dělostřelecké tvrze Hůrka v Králíkách, která jako odloučený sklad 
Ústřední základny zbraní a munice Štěpánov skončila ke 30. 5. 2008, kdy byla předána městu 
Králíky. Tvrz je od roku 2008 zpřístupněna veřejnosti.

23 FURMÁNEK, Jaroslav a Pavel ŠIMŮNEK. Vojenská resortní vyznamenání, medaile a odznaky. 
 Praha: MO ČR – AVIS, 2007.



182

 Projekt přestavby dělostřelecké tvrze adam na chráněné pracoviště ze srpna 1954. 
Pracoviště 217 a – alternativa I. stupně (evidenční značka 01.858-2507.37)
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Schéma tvrze Adam v roce 1938 a plánované rozšíření tvrze při přestavbě  
na úkrytové pracoviště (akce 217 A) v roce 1954 (výkres Martin Dubánek)

Vysvětlivky
1938:   A  – strojovna  

F  – filtrovna  
kas  – kasárna  
M1  – hlavní muniční skladiště  
M2  – muniční skladiště pod dělostřeleckým objektem

1954:   AK  – akumulátorovna  
Č  – čisticí stanice  
E-K  – elektrárna a kotelna  
F  – filtroventilace  
NV  – nouzový východ  
O  – odpočívárna v chodbě  
P-U  – pracoviště a ubikace  
SV  – vyživovací středisko  
T  – trafotanice  
U  – ubikace  
V-A  – vyživovací středisko/Arma (vojenská kantýna, prodejna)  
VO  – vodní hospodářství úkrytu
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1955, Operační správa, karton 600, sig. 99/4/1/90, strojopis, 18 s. + výkres
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 Projekt přestavby dělostřelecké tvrze hůrka na chráněné pracoviště ze srpna 1954 
Pracoviště 217 C – alternativa I. stupně (evidenční značka 01.858-2537.37)



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216

Vysvětlivky
1938:   A  – strojovna  

F  – filtrovna  
kas  – kasárna  
M1  – hlavní muniční skladiště  
M2  – muniční skladiště  
            pod dělostřeleckým objektem  
Odv – odvodňovací štola

1954:   AK  – akumulátorovna  
CP  – centrální prádelna  
Č  – čisticí stanice  
E  – elektrárna  
F  – filtroventilace  
K  – kotelna  
NV  – nouzový východ  
P-U  – pracoviště a ubikace  
SU  – spojovací uzel  
SV  – vyživovací středisko  
T  – trafostanice  
U  – ubikace v chodbě  
VO  – vodní hospodářství úkrytu

Schéma tvrze Hůrka v roce 1938 a plánované  
rozšíření tvrze při přestavbě na úkrytové pracoviště  
(akce 217 C) v roce 1954 (výkres Martin Dubánek)
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1955, Operační správa, karton 600, sig. 99/4/1/37, strojopis, 20 s. + výkres
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 Příkaz k zastavení projektování chráněných pracovišť úkolů 217 a a 217 C 
ve tvrzích adam a hůrka z 6. dubna 1955
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1955, Operační správa, karton 600, sig. 99/4/1/51, strojopis, 6 s.
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 Dočasné přidělení dělostřeleckých tvrzí adam a hůrka Velitelství dělostřelectva

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1956, Operační správa, karton 469, sig. 49/6/24b, strojopis, 1 s.
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 Zpráva o prohlídce dělostřeleckých tvrzí hůrka, bouda, adam a hanička 
pro jejich přestavbu na chráněné pracoviště ze 7. února 1961
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1961, karton 219, sig. 49/4/1/1, strojopis, 2 s.
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 Investiční úmysl na vytvoření úkrytových pracovišť ve tvrzích hůrka, bouda, 
adam a hanička z 11. února 1961
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1961, karton 219, sig. 49/4/12/2, strojopis, 6 s.
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 Investiční úmysl na vytvoření úkrytových pracovišť ve tvrzích hůrka, bouda, 
adam a hanička z 21. března 1961
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1961, karton 219, sig. 49/4/1/1, strojopis, 14 s.
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ZPRÁVa O sLUŽEbNÍ CEsTĚ  
Na VÝROČNÍ ZasEDÁNÍ VÝbORU 
VOJENsKÝCh aRChIVŮ V sOFII
Mgr. Zuzana Pivcová

Schůze Výboru vojenských archivů (dále jen archivního výboru) při Mezinárodní  asociaci 
vojenské historie se konala během 38. mezinárodního kongresu vojenské historie v Sofii, 
a to v neděli 26. 8. 2012 v hotelu Kempinski-Zografski.

Zasedání archivního výboru se zúčastnilo celkem 15 zástupců archivů a archivních insti-
tucí z těchto států: Bulharsko, Brazílie, Česká republika, Itálie, Kamerun, Kanada, Kypr, 
 Spolková republika Německo, Portugalsko, Španělsko, Spojené státy americké. Jednací řečí 
byla  angličtina.

Jednání archivního výboru v Sofii 26. srpna 2012
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Program zasedání:
Představování jednotlivých účastníků, prezentace jejich archivů, hlavních úkolů a novinek 
v archivech.
1. Volba nového generálního tajemníka – za dlouhodobě nemocného Christopha  Tepperberga 

z Rakouska byl zvolen plk. Flavio Carbone z Itálie. Christoph Tepperberg přislíbil, že bude 
i nadále redigovat zpravodaj Mars & Janus.

2. Otázka webových stránek archivního výboru zůstává i nadále nevyřešena.

Přihlášené referáty:
 Referenti byli z Bulharska, SRN, Kanady, Itálie a Portugalska. S výjimkou pana Sinclaira, 

který přednášel o dokumentaci sloužící k potvrzení vojenské služby původních domorodých 
indiánských obyvatel za druhé světové války, hovořili ostatní referenti o hlavní činnosti svých 
archivů, především zpřístupňování a digitalizaci archiválií.

Závěry odborné:
1. Z referátu Rumiany Atanasové, zástupkyně ředitele bulharské archivní správy při Radě 

ministrů, pro nás vyplynulo to, že je v jejich vojenském archivu odtajněný materiál o účas-
ti bulharských jednotek na potlačení Pražského jara 1968.

2. Plukovník Aniceto Alfonso prezentoval portugalský projekt, který zpracovává nezisková 
organizace. Jedná se o přehled veškerých zatím zkontaktovaných evropských zemí a jejich 
jednotlivých archivů, v nichž se nachází něco k portugalské historii. Jednotlivé dokumen-
ty jsou představovány on-line, s odkazy na signatury a uložení originálů. Prezident archiv-
ního výboru Hans Pawlisch, zásupce USA, zdůraznil, že by se touto cestou měly ubírat 
i další země, abychom mezi sebou byli navzájem propojeni.

Příští rok se bude zasedání archivního výboru se vší pravděpodobností konat při kongresu 
vojenské historie v Paříži.
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PŘÍRŮsTKY KNIhOVNY Vha
prom. hist. alena Jirásková

RaJLICh, Jiří a Jitka REŽNÁ. Generál Fajtl slovem historika, rodiny a objektivem 
 fotografů. Cheb: Nakladatelství letecké literatury Svět křídel, 2012. 863 s.
Bohatě pramenně a fotograficky dokumentovaná publikace zachycující strhující osudy legen-
dárního válečného letce Františka Fajtla. Knihu doplňují vzpomínky manželky a dcer.

RaJLICh, Jiří a David MaJTENI. Jan Ferák a ti druzí. Českoslovenští interbrigadisté, letci 
a letouny v občanské válce ve Španělsku 1936–1939. Cheb: Nakladatelství letecké literatury 
Svět křídel, 2012. 742 s.
Objemné dílo zaměřené na dosud málo zmiňovanou kapitolu naší vojenské historie – účast 
československých letců v občanské válce ve Španělsku. Plynulý chronologický popis dějů 
je prokládán medailonky významných osob. Zajímavé poznatky přinášejí statistické údaje 
o působení Čechoslováků v interbrigádách, nacházíme zde i nejnovější údaje týkající se použí-
vané letecké techniky. Kniha je doprovázena stovkami fotografií, mnohdy zcela unikátních.

KREIssINGER, Pavel. Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský důstojník a účastník 
prvního i druhého československého odboje. Praha: ÚSTR, 2011. 187 s.
Monografie zaměřující se na působení brigádního generála Josefa Bartíka v československé 
armádě v letech 1918–1945 i na jeho působení v československých legiích v Itálii. Stranou 
nezůstávají ani jeho poválečné osudy, kdy byl perzekvován.

MasKaLÍK, alex. Elita armády. Československá vojenská generalita 1918–1992. Banská 
Bystrica: HWSK, 2012. 1 030 s.
Publikace zachycující více než tisíc přehledných medailonů osob v hodnosti československého 
generála z období let 1918–1992. Je doplněna početnými přílohami – grafy, seznamy, přehledy, 
významnými dokumenty atd.

REŽŇÁK, Libor. Stříbrný tryskáč MiG-15. Proudové začátky čs. letectva 1950–1957. 
Cheb: Nakladatelství letecké literatury Svět křídel, 2012. 567 s.
Historie čs. poválečného letectva, především legendárního letounu MiG-15, včetně řady kon-
krétních leteckých situací a bohužel i tragických příběhů. Knihu doplňuje řada fotografií.

IRRa, Miroslav. MiG-17 „Sedmnáctka“. Stíhací letoun Mikojan-Gurjevič MiG-17 
v československém vojenském letectvu. Nevojice: Jakab Publishing, 2012. 128 s.
Osvědčený autor s dalším dílem poválečné letecké historie. Bohatý doprovodný fotografický 
materiál.
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KOs, Petr. Cvičiště Benešov. Vstup zakázán!! Postupice, 2011. 205 s.
Historie výcvikového prostoru SS ve středních Čechách v letech druhé světové války a pová-
lečná obnova tohoto území do roku 1948.

FRaNCEV, Vladimír. Československé tankové síly 1945–1992. Praha: Grada Publishing, 
2012. 231 s.
První publikace na českém trhu komplexně zaměřená na bezmála půlstoletou historii tanko-
vých jednotek, které tvořily hlavní údernou sílu poválečné československé armády. Obsahuje 
podrobný popis jednotlivých fází vývoje této součásti armády. Autor se snaží zodpovědět 
i otázky koncepce vyzbrojování armády v této době.

PLaChÝ, Jiří a Ivo PEJČOCh. Zemřeli na Západě. Ztráty československé pozemní 
 zahraniční armády v Polsku, Francii, na Středním východě a ve Velké Británii v letech 
 1939–1945. Praha: MO ČR – OKP, 2012. 298 s.
Na dvě stě padesát životopisných medailonů věnovaných padlým a zemřelým příslušníkům 
čs. pozemní zahraniční armády v Polsku, ve Francii, na Středním východě, ve Velké Británii 
a ve spojeneckých armádách. Kniha je doplněna řadou tabulkových přehledů a fotografií.

KOPECKÝ, Milan. Československý sborový dělostřelecký pluk 5 (1944–1945). Praha: 
MO ČR – OKP, 2012. 218 s.
Práce zachycuje osudy dělostřeleckého pluku 5, sborové dělostřelecké jednotky 1. čs. armád-
ního sboru v SSSR, po dobu jeho bojového nasazení na východní frontě za druhé světové 
války. Je doplněna řadou tabulek, seznamů, fotografií i bohatým poznámkovým aparátem.

EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Nakladatelství František 
 Emmert – Clio, 2012. 320 s.
Čtivě napsaná, faktograficky obsažná kniha, která přináší ucelený obraz čs. dějin 20. století. 
Obsahuje srozumitelný výklad historických událostí ve vzájemných souvislostech, je doplně-
na řadou fotografií a bohatou bibliografií.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté  
v letech 1938–1945. Praha: MF, 2011. 325 s.
Monografie zachycující dosud značně opomíjené téma čs. válečných dějin – působení čs. vo-
jenských diplomatů v letech druhé světové války. Prostřednictvím biografických črt vojen-
ských a leteckých atašé, vojenských zmocněnců, styčných důstojníků a velitelů vojenských 
misí líčí závažnost služby těchto vojáků diplomatů. Práce je doplněna seznamem krycích 
jmen a pseudonymů i bohatým poznámkovým a biografickým aparátem.
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