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ÚVODEM 

Rok 2013 byl pro nás plný očekávání souvisejí-
cích s výstavbou nové archivní budovy. Sledovali 
jsme s velkým zájmem stavební činnosti, kaž-
dým týdnem, měsícem jsme viděli, jak se blíží 
ke konci. V listopadu 2013 stavební ruch v nové 
budově ustal, stavba byla hotova. I přes určité po-
tíže se nám následně podařilo do ní přestěhovat 
pracoviště digitalizace archiválií včetně archiválií 
z několika skladů deponovaných v naší pobočce 
v Sobotecké ulici.

Před rokem jsem slíbil, že rok 2013 bude pro velkou 
část pracovníků Vojenského historického  archivu 
posledním rokem, který pracovně absolvují ještě 
v historické budově Invalidovny v Karlíně. Vzhle-
dem k problémům s převzetím stavby do našeho 
užívání se ukazuje, že tento slib nepočítal s běžnou praxí dokončování větších staveb. Máme 
sice hotový nový archiv, ale ne naší vinou ho ještě ani podstatnou část roku 2014 nebudeme 
moci plnohodnotně užívat. K naplnění snu našich archivářů pracovat v moderní archivní 
budově v roce 2014 jistotně dojde, bohužel však s několikaměsíčním zpožděním.

Odborné archivní činnosti byly v roce 2013 ve VHA nadále vykonávány v historické budo-
vě Invalidovny. Vojenskému historickému archivu byly v roce 2013 stanoveny tyto hlavní 
úkoly: badatelská agenda (předkládání zpracovaných archiválií badatelské veřejnosti), úřední 
agenda (poskytování požadovaných informací pro správní úkony, úřední i soukromé potře-
by), příprava archiválií ke stěhování do nové archivní budovy a hlavně realizace nařízené 
generální inventury archivních fondů a sbírek. V prvním pololetí byl v archivu kladen důraz 
na zachycení narůstající agendy související s genealogií, hledáním padlých v 1. světové válce 
a čs. legionářů, kterou jsme zaregistrovali již v roce 2012. S předstihem, již v říjnu 2012, byla 
na internetových stránkách archivu zveřejněna informace o pozastavení vyřizování úřední 
i badatelské agendy pro širokou veřejnost z důvodu realizace generální inventury a přípravy 
archiválií na stěhování. Možná i proto musel archiv vyřídit v prvním pololetí roku 2013 tak-
řka smršť žádostí o informace ke genealogii a padlým v 1. světové válce. Po úspěšném zvlád-
nutí těchto agend (je nutné dodat, že pro služební badatele, orgány státu a územně správních 
celků běžely i nadále bez omezení) se v archivu plně rozjely činnosti spojené s provedením 
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generální inventury a s přípravou archiválií ke stěhování. Velice oceňuji práci vykonanou 
v souvislosti s těmito činnostmi, často i fyzicky náročnými a v podmínkách Invalidovny spo-
jenými se špínou a chladem. Zvládnutí generální inventury výrazně pomůže i samotnému 
stěhování archivu do nového objektu v roce 2014.

Hlavní úkoly v roce 2013 byly Vojenským historickým archivem úspěšně splněny. Kromě 
již vzpomenutých hlavních úkolů se plnily i další. Byla dokončena rekonstrukce fondů za-
plavených v roce 2002 a pokračovalo se v digitalizaci archiválií, i když tato činnost byla 
na podzim pozastavena z důvodu přestěhování pracoviště do nového objektu v Ruzyni. 
 Pokročilo se v tvorbě databáze padlých v 1. světové válce, kde přibylo dvakrát více záznamů 
než v roce 2012. Od podzimu se začalo také s digitalizací druhé kartotéky padlých v 1. světové 
válce. V roce 2014 bude tak umístěna na internetové stránce Vojenského ústředního archivu 
kromě první podoby počítačové databáze padlých i elektronická kartotéka padlých, ale počítá 
se rovněž se zveřejněním přibližně 700 vojenských matrik se záznamy o padlých v 1. světové 
válce. Náš archiv tímto způsobem chce výrazně přispět k připomenutí i těchto vojáků hlavně 
v souvislosti se 100. výročím tzv. Velké války.

V roce 2013 jsme organizovali také poslední den otevřených dveří v budově Invalidovny. 
Bylo to jakési symbolické loučení se vojenských archivářů s touto architektonicky významnou 
budovou. Tuto skutečnost zohlednili i tvůrci nové ročenky Vojenského historického archivu 
při jejím sestavování. V ediční části se tedy kromě studie představí zajímavé dokumenty ma-
pující jak historii budovy, tak i osudy zde žijících lidí. Nová ročenka by měla opět 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 2013 
phDr. július baláž, csc., ředitel Vha

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

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. (úplné znění zákona č. 329/2012 sb.)
VHA je v § 80 odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými specializovanými  archivy. 
Do 31. 12. 2013 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/archivář  
1. odd. VHA

Mgr. jana jElEnOVá  
(sáGnErOVá)  
– do 30. 6. 2013 
(odchod na mateřskou dovolenou)

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

rsDr. petr hOFMan  
– od 1. 7. 2013

archivář 1. odd. VHA
phDr. Milan MOraVEc  
(na tabulce Mgr. Michaely MALÉ  
– mateřská dovolená)

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

archivář 1. odd. VHA Mgr. bc. pavel hEřMánEk, th.D.
rakouské fondy a sbírky do roku 1918, 
vojenská personální dokumentace,  
fondy a sbírky z let 1939–1945

vedoucí 2. odd. VHA rsDr. Vladimír ŠlOsar fondy a sbírky po roce 1945

archivář/archivářka  
2. odd. VHA

Mgr. Martin FlOsMan  
– do 31. 8. 2013

fondy a sbírky do roku 1918,  
vojenská personální dokumentace

bc. Eva DVOřákOVá  
– od 1. 9. 2013 
(návrat z mateřské dovolené)

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,  
evidence archiválií a archivních souborů 
VHA (NAD)
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archivářka  
skupiny digitalizace

petra schickOVá  
– do 30. 11. 2013

digitalizace fondů VHA
zdeňka pustayOVá  
– od 1. 12. 2013

archivářka/archivář  
skupiny digitalizace

iveta hlaDíkOVá  
– do 30. 6. 2013

digitalizace fondů VHA
Mgr. Martin FlOsMan  
– od 1. 9. 2013

počet systematizovaných míst ve Vha od 1. 1. 2013 17
skutečný stav pracovníků Vha k 31. 12. 2013 17

V roce 2013 došlo v personální oblasti k několika změnám. Nejvýznamnější z nich byl ná-
vrat Bc. Evy Dvořákové z mateřské dovolené. V souvislosti s tím se přesunul Mgr. Martin 
Flosman na uvolněné místo na úseku digitalizace 3. odd. VHA. Na úseku digitalizace došlo 
koncem roku ještě k jedné změně 1. 12. 2013, a to v souvislosti s odchodem Petry Schickové, 
kterou nahradila Zdeňka Pustayová. Systemizovaná místa ve VHA, kromě úseku digitali-
zace (3. odd. VHA), který zabezpečuje digitalizaci fondů VHA, nadále představovaly pou-
ze tabulky pro archiváře. Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle zařazení (viz výše), 
např. badatelské služby, archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií nebo jejich zpra-
cování a správu. Činnost spojená s ekonomikou, personalistikou, správou budov, autoprovo-
zem a informatikou je zabezpečována složkou, která je podřízena přímo řediteli Vojenského 
ústředního archivu. Týká se to i konzervace a restaurování.  

Stavba archivní budovy VÚA na Ruzyni
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ii.  přEhlEDy O cElkOVéM MnOžstVí,  
FyzickéM staVu a zMěnách  
u archiVálií ulOžEných VE Vha 

Zá
kl

ad
ní

 so
uh

rn
né

 in
fo

rm
ac

e 
ze

 zá
kl

ad
ní

 e
vi

de
nc

e 
N

AD



11

Po
čt

y 
a 

ve
lik

os
t a

rc
hi

vn
íc

h 
so

ub
or

ů 
čl

en
ěn

é 
po

dl
e 

ev
id

en
čn

íc
h 

st
at

us
ů



12

Statistika GI archivu: 610000040 Vojenský historický archiv
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Statistika GI 2013 archivu: 610000040 Vojenský historický archiv
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iii.  Výběr, zpracOVání a VyužíVání 
archiVálií

1.  Předarchivní péče – skartační dohled ve správních archivech VÚA

Skartační dohledy se u VÚA-SA MO v roce 2013 nerealizovaly. V případě VÚA-SA AČR a) 
Olomouc se v roce 2013 realizoval jeden dohled na skartační řízení u justiční doku-
mentace (ve dnech 11.–13. 3. 2013 Mgr. M. Dubánek, Ing. P. Kadlec), který navazoval 
na předchozí dohledy. Celkem bylo do řízení zařazeno 19 750 složek dokumentů, z nichž 
byly za archiválie vybrány složky vojenských soudů v rozsahu 262 kartonů a vojenských 
prokuratur v rozsahu 1 209 kartonů (z ročníku 1981). Vybrané dokumenty budou vzaty 
do evidence archiválií ve VHA až po ukončení generální inventury (jaro 2014) a po pře-
stěhování archivu do nového objektu na Ruzyni v roce 2014. Následně se do nového ob-
jektu přestěhují společně s již vybranými a v minulých letech i zaevidovanými archivá-
liemi, které byly provizorně ponechány ve SA AČR Olomouc. K 31. 12. 2013 je v SA AČR 
uloženo přechodně 6 880 kartonů vybrané justiční dokumentace, z nichž je zaevidováno 
v PEVA 2 578 kartonů. K obnovení pravidelných, každoročních dohledů na skartační ří-
zení a výběru archiválií ve správních archivech v plném rozsahu dojde až po přestěhování 
Vojenského historického archivu do nových prostorů v Ruzyni.

Pracovníci VHA nebyli v roce 2013 ze strany Správního archivu MO požádáni o účast b) 
na odborném archivním dohledu na vyřazování písemností ve spisovnách (POI) MO ČR.

2.  Evidence archiválií a archivních pomůcek

V roce 2013 převzal VHA jeden přírůstek (není započítán přírůstek v rámci skar-a) 
tačního řízení v SA AČR Olomouc). Jednalo se o výběr mimo skartační řízení (zákon 
č. 499/2004 Sb., § 11, čl. 1, odst. c; úplné znění zákona č. 329/2012 Sb.) k již existujícímu 
archivnímu souboru. Přírůstek představoval 29 kartonů (3,6 bm) dokumentace  Velitelství 
ženijního vojska. K úbytku ve VHA v roce 2013 došlo v jednom případě. Jednalo se o úby-
tek po dohodě archivů. V létě 2013 byly předány do Národního archivu tři sbírky:  Politická 
správa (128 kartonů, číslo NAD VHA 1771); Baťa (1 karton, číslo NAD VHA 1764); 
 Národní výbor Bílovec (1 karton, číslo NAD VHA 1775).

Vedení a doplňování evidenčních karet NAD:  b) 
V roce 2013 bylo pozastaveno průběžně vedení a doplňování základní evidence archi-
válií a archivních fondů Vojenského historického archivu. Údaje o změnách v základní 
evidenci archiválií a archivních fondů budou zaznamenány až po ukončení generální 
inventury (dále GI) archiválií archivních fondů VHA v létě 2014.



15

Dne 8. ledna 2014 byly zaslány do tzv. druhotné evidence vedené Národním archivem 
v Praze (podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě – úplné znění zákona 
č. 239/2012 Sb.) v elektronické podobě aktuální evidenční karty NAD (základní evidence 
archiválií a archivních fondů ve VHA) podle stavu k 31. 12. 2013.

3.   Vytváření počítačových databází z personálních spisů uložených ve VHA

Databáze legionářů z 1. světové války a databáze padlých příslušníků čs. vojenských a) 
jednotek za 2. sv. války. Tyto dvě databáze byly od října 2005 zveřejněny na internetové 
stránce VÚA (www.vuapraha.cz). Od jara 2006 dochází k jejich vylepšení, hlavně na zá-
kladě připomínek, které chodily do archivu z řad veřejnosti. Obdobným způsobem byly 
vylepšovány i v roce 2013.

Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za 2. sv. války.b)  V doplňování a vylepšová-
ní databáze se pokračovalo i v roce 2013, a to stejným způsobem jako v případě databáze 
čs. legionářů.

Databáze padlých v 1. světové válce. c) V roce 2013 Vojenský historický archiv pokračo-
val ve vytváření této databáze, vybíraly se však do ní z příslušné kartotéky (tzv. zelená 
kartotéka) pouze osoby, které padly v roce 1914. Ke konci roku se začala databáze dopl-
ňovat o osoby padlé v roce 1915. K 31. 12. 2013 bylo v databázi celkem 64 078 záznamů. 
V roce 2013 bylo vytvořeno 42 637 nových záznamů. Se zveřejněním první podoby data-
báze na internetu se počítá v květnu 2014. V souvislosti s tvorbou této databáze probíhá 
od listopadu 2013 i digitalizace tzv. bílé kartotéky padlých v 1. světové válce. Je předpo-
klad, že v elektronické podobě bude také zveřejněna na internetových stránkách VÚA 
v květnu 2014.

4.  Zpřístupňování archivních fondů a sbírek

Na 2. oddělení VHA nebylo v roce 2013 realizováno zpřístupňování nových fondů. a) 
Hlavní důraz byl i nadále kladen na rekonstrukci zaplavených fondů. V roce 2013 se do-
končila rekonstrukce a doplňování zaplavené sbírky čs. předpisů po roce 1945. Rozsah 
sbírky je 493 kartonů. Zároveň byla k této sbírce vytvořena nová přírůstková řada, kte-
rá je uložena ve 191 kartonech. Při rekonstrukci sbírky předpisů byla vyčleněna také 
nová sbírka s názvem Československá vojenská technická dokumentace ( 1942–1985) 
o rozsahu 71  kartonů. Pokračovalo se v rekonstrukci zaplavených  pomocných knih 
MNO  1945–1950 a justičních orgánů. Bylo identifikováno a popsáno 157 jednacích pro-
tokolů a rejstříků MNO (celkem 1 176). V případě justiční dokumentace došlo k zabalení 
rejstříků vojenských soudů do 216 kartonů a také k vyčlenění nové sbírky s názvem Polní 
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vojenské soudy a  prokurátoři (1945). Pro potřeby badatelů bylo pracovníky 2. odděle-
ní i v roce 2013, hlavně s přispěním pracovníka přijatého tzv. na  dohodu, vyznačeno 
na 152 500 stránkách archiválií zrušení stupně utajení (podle RMO č. 22/1999 a meto-
dického pokynu NBÚ).

Na 1. oddělení VHA se v roce 2013 nezačalo s inventarizací žádného nového fondu. Hlav-b) 
ním důvodem této skutečnosti byl do června enormní rozsah tzv. úřední agendy. Ve  druhé 
polovině roku se již v maximální možné míře rozběhla generální inventura archiválií 
a  archivních fondů VHA. Tato činnost byla zároveň propojena s přípravou archivních 
fondů na stěhování do nové budovy v roce 2014 (přebalování a dezinfekce archiválií).

Archiv požádal o prodloužení lhůty na ukončení GI archivních fondů ve VHA. Žádosti bylo 
ze strany MV vyhověno. K 31. 12. 2013 byla GI ukončena u cca 3 200 fondů a sbírek. Inven-
tura byla v podstatě ukončena na 2. oddělení VHA. V případě 1. oddělení se předpokládá, 
že bude dokončena do února 2014.

Archiv pokračoval i ve zpracování různých databází. Zatím není na internetu umístěna da-
tabáze padlých v 1. světové válce, dojde k tomu až na jaře 2014. Nedošlo ani k avizovanému 
umístění vojenských matrik na internetu. Z důvodů praktických i technických se rozhodlo, 
že vojenské matriky v omezeném rozsahu budou umístěny buď na vlastních internetových 
stránkách, nebo na webových stránkách MO – www.army.cz. K umístění celé sbírky vojen-
ských matrik na internetových stránkách VÚA dojde pravděpodobně z technických důvodů 
až v roce 2017.

5.  Využívání archiválií

Úřední a badatelská agenda: Badatelna archivu byla od června 2013 z provozních důvodů 
veřejnosti uzavřena. Toto opatření souviselo s GI archiválií a archivních fondů a přípravou 
na jejich přestěhování do nové archivní budovy v roce 2014. O studium archivních pramenů 
k vojenským dějinám byl nadále obrovský zájem. Do června počet žádanek na předložení 
archiválií do badatelny mírně převyšoval výsledky z roku 2012. Souviselo to pravděpodobně 
i s archivem dlouho zveřejněnou informací o uzavření badatelny. Badatelna však fungovala 
v omezené podobě až do konce roku. Jednou týdně zde bylo umožněno studovat badatelům 
hlavně z resortů MO a MV (VHA je také resortním archivem, byl proto povinen zabezpe-
čit tímto způsobem studium pracovníkům Vojenského historického ústavu). Ve výjimeč-
ných případech archiv přijímal i badatelskou veřejnost z vědeckých ústavů a vysokých škol. 
Badatelna poskytovala svoje služby standardně v duchu badatelského řádu VÚA, vyhlášky 
MV ČR č. 645/2004 Sb. (ve znění vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.) a zákona o archivnictví 
č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákon č. 329/2012 Sb.).
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V roce 2013 došlo i k výraznému omezení úřední agendy (od června 2013). Omezení se tý-
kalo v podstatě jen soukromých žádostí (ale i v těchto případech se netýkalo žádostí souvise-
jících se správním řízením). Žádosti státních institucí nebo orgánů územně správních celků 
se vyřizovaly dále. Z agend vyplývajících z konkrétního zákona se v roce 2013 vyřizovala 
pouze agenda vztahující se ke 3. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) a ke službě v PTP. Tato agen-
da však nebyla rozsáhlá a archiv vyřídil 53 žádostí o informace k zákonu č. 262/2012 Sb. 
a 51 ke službě v PTP. Zato ještě výrazněji než v roce 2012 přibylo žádostí o informace o pad-
lých v 1. sv. válce. Velice rozsáhlou zůstala i agenda se žádostmi o genealogické informace 
z osobních spisů vojáků a z osobní evidence čs. legionářů. V prvním pololetí roku 2013 bylo 
odhadem takovýchto žádostí přibližně 2 500.

V roce 2013 vyřídili pracovníci VHA 2 757 žádanek pro badatele a 3 253 dopisů, z toho 
se jednalo o 485 rešerší pro instituce a úřady, 2 673 bylo soukromých podání. Zbývajících 
95 podání bylo vzato na vědomí bez nároku na rešerši nebo posloužilo jako objednávka 
archiv ního materiálu na badatelnu. (Blíže viz tabulky č. 1, 2, 3.)

tabulka č. 1 – badatelská agenda

rok celkem 1. odd. 2. odd. 3. odd. + ř Vha
2008 2 927 (123 brig.) 2 028 (123 brig.) 630 207 + 62 
2009 2 760 1 816 688 197 + 59 
2010 3 440 2 155 964 272 + 49 
2011 3 560 2 227 1 060 231 + 42 
2012 3 841 (171 brig.) 2 193 (171 brig.) 1 420 184 + 44 
2013 2 757 (552 brig.) 1 539 (552 brig.) 1 056 127 + 35 
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tabulka č. 2 – úřední agenda

rok celkem 1. odd. 2. odd. 3. odd. + ř Vha
2008 2 698 (19 brig.) 1 429 488 (19 brig.) 557 + 224
2009 2 628 (15 brig.) 1 709 429 (15 brig.) 360 + 130
2010 3 334 (15 brig.) 2 297 535 (15 brig.) 353 + 149
2011 3 189 (9 brig.) 2 340 452 (9 brig.) 270 + 127
2012 3 832 2 759 649 263 + 161
2013 3 253 2 322 649 144 + 138
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tabulka č. 3 – vyřizování agend jednotlivými pracovníky Vha

pracovník Dopisy žádanky
Baláž 138 35
Urminský 264 87
Jelen 364 261
Jelenová 315 40
Heřmánek 444 157
Moravec 400 327
Hofman 47 6
Flosman 488 109
Šlosar 114 310
Dubánek 163 233
Minařík 107 401
Kadlec 265 112
pracovníci na dohodu 0 552
Jirásková 53 71
Pivcová 44 56
Žižková 47 0

celkem 3 253 2 757
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6.  Činnost badatelny a fotoarchivu

Činnost badatelny v roce 2013
a) počet přihlášených badatelů: 314 (ČR – 284, zahraničí – 30)
b) počet badatelských návštěv: 1 923 (ČR – 1 850, zahraničí – 73)
c) počet vyhotovených badatelských a služebních kopií: 9 563
d) vyúčtované peníze za kopie a další služby: 124 213 Kč

Činnost fotoarchivu v roce 2013
a) počet přihlášených badatelů: 51 (ČR – 48, zahraničí – 3)
b) počet badatelských návštěv: 156 (ČR – 150, zahraničí – 6)
c) počet naskenovaných snímků: 517 ks

Úroveň poskytování služeb badatelnou VHA byla do června 2013 na dobré úrovni (ale platí 
to i pro druhou polovinu roku, kdy byla otevřena omezeně). Důsledně se dbalo na dodržo-
vání 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 badateli na pořizování 
studijních reprodukcí u všech typů archiválií ve VHA nadále vylepšovalo možnosti stu-
dia 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. Vzhledem k avizovanému uzavření badatelny archivu k 1. 6. 2013 nastal enormní 
tlak veřejnosti také na badatelnu. Přes to všechno se archiv snažil zkracovat lhůty, ve kterých 
se badatelé objednávali ke studiu. Zároveň se často předkládalo i více archiválií na jednu 
návštěvu, než určuje badatelský řád. Archiv měl snahu vyhovět před uzavřením co nejvíce 
zájemcům o studium. Trend v poskytování kvalitních služeb pokračoval, i když v omezené 
míře, i ve druhé polovině roku 2013. Zásadní změnu v oblasti fungování badatelny a po-
skytování služeb archivem nadále očekáváme od přestěhování VHA do nového objektu zá-
roveň se spuštěním tzv. digitální badatelny. Pravděpodobně to však nebude k avizovanému 
datu 1. 6. 2014, ale kvůli neustálému posouvání termínu vlastního stěhování až 1. 10. 2014. 
I v roce 2013 pokračovala digitalizace fondů VHA. Probíhala však pouze do října. Následně 
bylo digitalizační pracoviště rozebráno a jako první přestěhováno do nového archivního 
objektu. V roce 2013 bylo z tohoto důvodu ve VHA digitalizováno pouze 152 454 stran 
archi válií.

Úroveň poskytovaných služeb ve fotoarchivu byla v roce 2013 také na dobré úrovni. I tady 
platí, že služby pro veřejnost byly omezeny od 1. 6. 2013. Zájem o fotografie jako přílohy 
do publikací i na různé výstavy nebo do dokumentárních filmů však přetrval po celý rok. 
Ke konci roku již nebylo možné žádostem vyhovět. Fotografie byly zabaleny a připraveny 
ke stěhování. Fotoarchiv dále pokračuje v participaci na přípravě velké obrazové publikace 
o čs. legiích v Rusku 1914–1920 (první díl vyšel koncem roku 2013).
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Snižování počtu vyhotovených xerokopií pro badatele pokračovalo i v roce 2013. Bada-
telé stále hojně používají vlastní reprodukční zařízení (hlavně digitálních fotoaparátů). 
 Platí to i při skenování fotografií ve fotoarchivu. Poskytování služeb veřejnosti zůstávalo sou-
hrou obou složek 3. oddělení VHA s ostatními pracovníky archivu. V roce 2013 došlo také 
k navýšení vybrané finanční částky za služby poskytnuté archivem. V součinnosti s archiváři 
VHA se na badatelně a ve fotoarchivu kromě předkládání požadovaného archivního mate-
riálu zabezpečovaly v roce 2013 i různé konzultace, výstavy, doplňování evidence badatelů 
a exkurze.

Opuštěná badatelna VHA před stěhováním 
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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 2013 
se  plynovaly sklady pouze jednou. Z důvodu realizace GI ve druhém pololetí 2013 to bylo 
29. 3. 2013. Ve druhém pololetí se udělal obrovský kus práce v oblasti přípravy archiválií 
ke stěhování. Vedle provádění dezinfekce v Národním archivu (cca 9 200 kartonů; s dezin-
fekcí stejného množství kartonů se počítá i v roce 2014) se dezinfikovalo také vlastními pro-
středky. Realizovali to vedle pracovníků z knihařské a konzervátorské dílny VÚA i archiváři 
VHA spolu s pracovníky přijatými tzv. na dohodu. Nadále se pokračovalo také v rozsáhlé 
výměně kartonů a tvrdých desek s tkaničkami. Archiv vyvinul maximální úsilí k zamezení 
přenesení prachu a plísní do nového archivního objektu vybaveného již vzduchotechnikou. 
V těchto činnostech se bude intenzivně pokračovat i v roce 2014 a po ukončení GI ještě 
ve větším rozsahu.

V průběhu roku 2013 se zaznamenávala teplota a relativní vlhkost vzduchu v prostorách 
pro uložení archiválií. Nejnižší teploty byly opět naměřeny v lednu a únoru 2013 ve skladech 
na západní chodbě (kolem 0 °C). Nejvyšší teploty (kolem +25 °C) se naměřily ve skladech 
na jižní chodbě v červenci a srpnu 2013. Nejnižší relativní vlhkost byla v červenci 2013 v již-
ních skladech – 48 %, nejvyšší na přelomu měsíců leden a únor 2013 v severních a západních 
skladech – 67 %. 

Ošetřování a příprava „rakouských fondů“ 
ke stěhování

Stěhování archiválií k dezinfekci do NA Praha
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2.  Zabezpečování rekonstrukce a restaurování zaplavených archiválií

I v roce 2013 se intenzivně pokračovalo v záchraně zaplavených archiválií a rekonstrukci 
původních archivních souborů. Převažovala hlavně rekonstrukce zaplavených archivních 
souborů. Bylo to nejen z důvodu GI archivních fondů, ale také kvůli přípravám na stěhování 
archivu do nového objektu.

Dále byla ukončena rekonstrukce sbírky čs. vojenských předpisů po roce 1945. Probíhala 
také rekonstrukce jednacích protokolů a rejstříků justiční dokumentace a MNO. I tady došlo 
k jejich přípravě ke stěhování.

3.  Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 31. 12. 2013)

V roce 2013 nedošlo v této oblasti k žádné změně na fyzickém stavu AKP. Bezpečnostní 
kopie AKP byly do listopadu 2013 uloženy na detašovaném pracovišti archivu v Sobotecké 
ulici. Následně byly převezeny do nové archivní budovy v Ruzyni. Originály zůstaly i nadále 
v trezoru ředitele VHA. Součástí bezpečnostní dokumentace objektu Invalidovny je i jeden 
výtisk lokačního plánu VHA se zvláštním vyznačením AKP.

Čištění a dezinfekce plakátů z 1. světové války
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Manifest českých spisovatelů z května 1917   a) 
(evidenční číslo akp – 42, z roku 1980)

AKP má rozsah 1 složky (4 listy v obalu), její fyzický stav je velmi dobrý; ï
nebyly u ní provedeny ani se neplánují konzervační zásahy; ï
AKP je uložena v originálu spolu s jednou studijní kopií (studijní kopie je založena  ï
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- ï
čeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“;
v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3×), jedna fotokopie je ve fondu,  ï
ostatní jsou od 31. 3. 2007 ve skladu VHA v Sobotecké ulici (do listopadu 2013), jsou 
v dobrém stavu.

Válečný deník 1. čs. polního praporu v sssr z doby 29. 1. – 19. 4. 1943   b) 
(evidenční číslo akp – 43, z roku 1980)

AKP má rozsah 1 sešitu o 51 listech, její fyzický stav je dobrý; ï
nebyly u ní provedeny konzervační zásahy, časem bude zásah nutný kvůli použitému  ï
psacímu prostředku – obyčejná tužka (pravděpodobně po přestěhování archivu);
AKP je uložena v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i v pří- ï
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- ï
čeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“;
v případě této AKP je pořízen mikrofilm (1×) jako bezpečnostní kopie a fotokopie  ï
jako studijní kopie (1× ve fondu a 1× u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm 
i fotokopie) jsou od 31. 3. 2007 ve skladu VHA v Sobotecké ulici (do listopadu 2013), 
kopie jsou v dobrém stavu.

Válečný deník 1. čs. armádního sboru v sssr z doby 15. 5. 1944 – 22. 5. 1945   c) 
(evidenční číslo akp – 44, z roku 1980)

AKP má rozsah 2 svazků o 367 listech, její fyzický stav je dobrý; ï
nebyly u ní provedeny konzervační zásahy; ï
AKP je uložena v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i v pří- ï
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- ï
čeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“;
v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2×) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako  ï
studijní kopie (1× ve fondu a 1× u originálu), bezpečnostní kopie jsou od 31. 3. 2007 
ve skladu VHA v Sobotecké ulici (do listopadu 2013), kopie jsou v dobrém stavu.
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V.  ODbOrné a spOlEčEnské aktiVity 
archiVu (Výběr) 

Činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v nařízení Ř VÚA č. 1/2013. ■
Činnost v Česko-slovenské komisi historiků, zasedání v dubnu a říjnu 2013  ■
(RSDr. P.  Hofman).
Zabezpečení exkurzí ve VÚA/Invalidovně – učitelé z VeV-VA Vyškov, 9. 1. 2013; klub  ■
důchodců z Prahy, 4. 2. 2013; Gymnázium Budějovická, 19. 4. 2013; občanské sdru-
žení  Karlín sobě, 11. 9. 2013; Národní archiv, 24. 9. a 20. 12. 2013; VHÚ, 24. 9. 2013; 
archeologové a studenti archeologie, 16. 10. 2013; Gymnázium Nad Alejí, 12. 12. 2013 
(Mgr. P. Heřmánek, PhDr. J. Baláž).
Účast na vyhodnocení činnosti VÚA v roce 2012 v Komorním Hrádku, 4. 3. 2013 (VHA). ■
Příprava výstavky ve VÚA – Sokolovo 1943, březen 2013 (VHA). ■
Účast v kurzu PEVA (Benešov), 18. 3. – 20. 3. 2013 (Mgr. M. Jelen, V. Kusko). ■
Prezentace VHA pro účastníky kurzu bezpečnostních manažerů z VeV-VA Vyškov,  ■
21. 5. 2013 a 20. 11. 2013 (PhDr. J. Baláž).
Přednáška k výročí bitvy u Sokolova v rámci odborné přípravy na OB MO, 10. 4. 2013  ■
(PhDr. J. Baláž).
Sportovní den Ř VÚA – exkurze v Archivu KPR, 22. 4. 2013 (VHA). ■
Přednáška  ■ Podkarpatští Rusíni v čs. zahraniční armádě 1939–1945, 11. 5. 2013, Dům 
 národnostních menšin Praha (RSDr. P. Hofman).
Exkurze představitelů odboru archivní správy a spisové služby v novém archivu v Ruzyni,  ■
4. 9. 2013 (PhDr. J. Baláž).
Zabezpečení dne otevřených dveří v Invalidovně, 14. 9. 2013 (VHA). ■

Poslední den otevřených dveří v budově Invalidovny
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Pracovní návštěva SOA Třeboň – pobočka Český Krumlov, 17. 10. 2013 (PhDr. J. Baláž). ■
Přednáška  ■ Jezuité v uniformách, 19. 10. 2013, v rámci cyklu popularizačních přednášek 
s vědeckou tematikou Kirwitzerovy dny, který pořádala příspěvková orga nizace  Kulturní 
zařízení Kadaň (Mgr. M.  Flosman).
Přednáška  ■ Generál  Radola  Gajda, 23. 10. 2013, Veřejná knihovna Jána Bocatia v Košicích 
(RSDr. P.  Hofman).
Zabezpečení přestěhování digitalizačního pracoviště spolu s archiváliemi ze skladu VHA  ■
v Sobotecké ulici do nového objektu v Ruzyni, 18. 11. – 22. 11. 2013 (VHA).
Kapucíni v uniformě ■ . Třetí místo v 60. ročníku soutěže vzpomínkových, historických 
a dokumentačních prací vyhlašované  Českým svazem bojovníků za svobodu a  Národním 
archivem (Mgr. M. Flosman). 

Příprava na stěhování pobočky  VÚA-VHA v Sobotecké ulici
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Mezinárodní spolupráce

Návštěva prezidenta Bundesarchivu Dr. Michaela Hollmanna, 30. 5. 2013. Předmětem  ■
jednání byly tzv. německé trofejní fondy ve VHA a spolupráce vojenských archivů. Za ně-
meckou stranu se jednání ještě zúčastnili např. pan Ingo von Voss, zástupce velvyslance 
SRN v ČR, nebo pplk. Andreas Meister, německý přidělenec obrany v ČR. Za českou stra-
nu kromě představitelů VÚA byli přítomni ředitel odboru archivní správy a spisové služby 
MV ČR se zástupkyní a ředitel OB MO.
Návštěva představitelů polského Vojenského ústředního archivu (CAW – Centralne  ■
 Archiwum Wojskowe) v čele s jeho ředitelem Dr. Czesławem Andrzejem Żakem ve VÚA, 
15. 5. – 17. 5. 2013. Členy polské delegace byli ještě plk. Sylwester Janicki, ředitel sekre-
tariátu generálního ředitele ministra obrany Polské republiky, a plk. Tomasz Podlasin, 
vojenský a letecký přidělenec Velvyslanectví Polské republiky v ČR. V rámci návštěvy byla 
podepsána smlouva o spolupráci vojenských archivů. (PhDr. J. Baláž.)
Zahraniční pracovní cesta do VA-CR v Trnavě, VHÚ a VHA Bratislava, 9. 9. – 12. 9. 2013.  ■
Byly projednány aktuální otázky spolupráce vojenských archivů. (PhDr. J. Baláž.) 

Návštěva představitelů polského CAW v květnu 2013 v Praze



27

Publikační činnost

Mgr. Martin Dubánek  ■
DUBÁNEK, Martin a Pavel LACH: Malá kniha o velkých bunkrech. Největší pevnostní 
stavby světa 1918–1945. Praha: Mladá fronta, 2013. 293 s.
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 história. 2013, č. 1, s. 87–109.
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DUBÁNEK, Martin: Příběh zazděných děl. Nouzová výzbroj vladivostockých opevnění. 
Střelecká revue. 2013, č. 2, s. 66–67.
DUBÁNEK, Martin: Generál Ing. Eduard Šlechta. Střelecká revue. 2013, č. 3, s. 66–67.
DUBÁNEK, Martin: Pevnost Alcatraz. Střelecká revue. 2013, č. 4, s. 64–66.
DUBÁNEK, Martin: Torpédová stanice v Hongkongu. Střelecká revue. 2013, č. 5, s.  60–61.
DUBÁNEK, Martin: Kulomet v letounu K-60. Střelecká revue. 2013, č. 6, s. 76–77.
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hlaVní ÚkOly archiVu V rOcE 2014 

Uplatňování zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých a) 
zákonů (úplné znění zákona č. 329/2012 Sb.), a dalších norem a předpisů při své činnosti.
Dokončení GI archivních fondů a sbírek VHA nařízené odborem archivní a spisové služby MV.b) 
Stěhování archivu do nového archivního objektu na Ruzyni.c) 
Příprava archiválií ke stěhování a jejich dezinfekci.d) 
Odborná péče o archiválie vojenského charakteru pokrývající období od roku 1723 e) 
do roku 1989. Odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odborné zpracování 
archiválií formou archivních pomůcek a odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií.
Předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely, a komplexní badatelskou f) 
 činnost pro oprávněné žadatele.
Poskytování požadovaných informací pro úřední potřeby a správní úkony.g) 
Odborný a metodický dohled na skartační řízení ve správních archivech.h) 
Vědecký výzkum a publikační činnost hlavně v oblasti archivní metodiky, vojenství a  dějin i) 
vojenské správy.
Vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHA.j) 
Vydání ročenky VHA.k) 
Digitalizace archivních fondů VHA.l) 

Stěhování písemností z pobočky VÚA-VHA Praha do nového archivu v Ruzyni
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záchrana pOVODněMi 
zasažEných archiVálií  
V rOcE 2013 
Mgr. Martin Dubánek   
rsDr. Vladimír Šlosar  
bc. Eva Dvořáková 

V roce 2013 se po jedenácti letech podařilo v hrubé podobě završit proces odstraňování ná-
sledků povodní z roku 2002. Hurá! Z nejhoršího je snad Vojenský historický archiv Praha 
konečně zachráněn a v očekávání přestěhování do nových prostor v Praze-Ruzyni můžeme 
začít bilancovat.

V loňském roce jsme si připomněli desetileté výročí od příchodu ničivých povodní, které 
v roce 2002 způsobily zkázu 9 000 archivních krabic uložených ve VÚA-VHA Praha a zato-
pení 25 600 dalších kartonů. V rámci záchranných prací se podařilo zamrazit přes 16 000 kar-
tonů, 2 900 knih (především věcné a osobní rejstříky a jednací protokoly jednotného fondu 
MNO 1945–1950 a sbírky vojenské justiční dokumentace) a přibližně 10 000 vojenských 
předpisů, služebních pomůcek a vojenské technické dokumentace.

Po opadnutí vody a umožnění přístupu do prostor Invalidovny byla většina této dokumenta-
ce během 21 dní intenzivních záchranných prací postupně převezena na zamražení do teh-
dejších Mochovských mrazíren. Odtud byla vzhledem k rozhodnutí vlády České republiky 
přibližně po měsíci převezena do mrazíren v Kladně, kde byla soustředěna i drtivá většina za-
plavených písemností od ostatních podobně postižených úřadů a institucí ČR. Úřad vlády vy-
psal 13. srpna 2003 veřejnou obchodní soutěž na vysušení, rozmražení a předání k dezinfekci 
povodněmi zasažených archiválií, kterou po mnoha odvoláních vyhrála až v  březnu 2005 
firma BELFOR Czechia, spol. s r. o.

Zároveň byla ve vlastní režii VÚA-VHA Praha v prostorech Invalidovny vysušena za odbor-
né pomoci restaurátorů z Národního archivu větší část sbírky československých vojenských 
služebních předpisů, část sovětské technické dokumentace a kartotéka vojenských zajatec-
kých táborů. Tyto tři položky představovaly objem 800 kartonů a jejich vysušení na vlastní 
náklady znamenalo tedy i nemalou finanční úsporu.

V období let 2003 až 2005 byly zamražené materiály uložené na paletách v Kladně přemani-
pulovány do 160 tzv. paletizačních jednotek, stanovených podle tematických celků a tehdejší 
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kategorizace archiválií, což bylo nutné z hlediska dvou metod vysušování (vakuové a horko-
vzdušné) podle podmínek probíhajícího výběrového řízení na vysušení archiválií. Zároveň 
byla stanovena priorita záchranných prací z hlediska využívání archiválií státními orgány, 
což se v prvním pořadí týkalo sbírky vojenské justiční dokumentace. Pro představu uvádíme, 
že jedna paletizační jednotka představovala množství 80 až 110 archivních kartonů. Poslední 
zamražený materiál byl v Kladně uskladněn do 13. prosince 2007, neboť na základě časo-
vého harmonogramu bylo v období od 21. října 2005 do prosince 2007 ve firmě BELFOR 
Czechia, spol. s r. o., v Jirnech všech 160 paletizačních jednotek vysušeno. Souběžně probí-
hal proces dezinfekce vysušených archiválií v Národním archivu. Odtud se 29. února 2008 
do  VÚA-VHA Praha vrátil poslední vydezinfikovaný karton. V květnu 2008 bylo započato 
s procesem tzv. ozonizace, tj. zbavení vysušených archiválií značného zápachu. Tento proces 
byl ukončen koncem roku 2011 a týkal se většiny zaplavených písemností.

Kromě kmenových zaměstnanců současného oddělení novodobých fondů a sbírek  VÚA-VHA 
Praha se na výše uvedených záchranných pracích podíleli téměř všichni zaměstnanci pražské 
části VÚA. Od návratu prvních vysušených a vydezinfikovaných archiválií započal postupný 
proces identifikace, kartonování a uspořádání původních spisových celků. Vzhledem k reor-
ganizaci Armády České republiky a snižování počtů tento proces zpočátku vykonávali pouze 
tři kmenoví zaměstnanci tehdejší skupiny novodobých fondů a sbírek VÚA-VHA. Jejich počet 
byl v roce 2009 nakrátko navýšen na pět zaměstnanců, začleněných do tehdy už oddělení no-
vodobých fondů a sbírek VÚA-VHA. Bohužel v roce 2011 jejich počet klesl na současné čtyři 
pracovníky oddělení. Nemalý podíl práce vykonali také dva zaměstnanci na dohodu o činnosti, 
kteří v letech 2006 až 2011 vytvářeli u některých sbírek a fondů počítačové databáze (viz níže). 
Částečnou rekonstrukci a restaurování nejvíce poničených nebo nejvzácnějších archiválií pro-
váděla a nadále provádí restaurátorská dílna VÚA v počtu dvou až tří zaměstnanců.

Proces identifikace a uspořádání do původních spisových celků byl dokončen zhruba 
do konce roku 2012. V následném období do září 2013 (tedy již v době probíhající generální 
inventury) byly zpracovány a zařazeny poslední archiválie, které se doposud nepodařilo iden-
tifikovat a zařadit, protože vlivem jejich fyzického stavu a poškození při povodních zmizely 
potřebné identifikační údaje, ty byly zjištěny až dodatečně.

Proces bezprostřední záchrany povodněmi zasažených archiválií byl v roce 2013 ukončen 
s těmito výsledky: Původních 16 000 kartonů se díky změnám po vysušení navýšilo o 29 %. 
To představuje 21 100 kartonů. V předchozích příspěvcích v ročenkách VHA Praha jsme 
na tento nárůst způsobený nabobtnáním písemností po vysušení každoročně upozorňovali. 
Přesto z původního množství bylo nutno vyskartovat přes 600 kartonů archiválií –  totálně 
zdevastovaných a nečitelných písemností a fotografických materiálů. Dále bylo také vy-
skartováno několik stovek vojenských předpisů a služebních pomůcek, které se nám ovšem 
z větší části podařilo doplnit novými přírůstky od útvarů a zařízení Ministerstva obrany ČR, 
 Armády České republiky a Ministerstva vnitra ČR.
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Z původních 2 900 knih se podařilo zpřístupnit až 2 000 kusů, a to i přesto, že tato pomocná 
evidence dosáhla největšího poničení. Nejvíce byla poškozena pomocná evidence vojenské 
justiční dokumentace. Proto bylo přistoupeno k vytvoření databáze všech zachráněných spi-
sů vojenské justiční dokumentace, dokumentace bývalých vojenských věznic a kárných vý-
borů. Tím byla částečně eliminována závislost na chybějících rejstřících. Pomocná evidence 
jednotného fondu MNO 1945–1950 byla restaurátorskou dílnou částečně rekonstruována, 
aby sloužila pro vyhledávání spisů v doposud archivně nezpracovaných ročnících. Z důvodu 
špatné čitelnosti evidenčních karet bývalých vojenských zajateckých táborů byla rovněž vy-
tvořena databáze vojenských zajatců na území Čech a Moravy.

Během procesu identifikace a zpřístupňování byly postupně doplňovány mezery v evidenční 
řadě archivních celků (především u MNO 1945–1950 a u fondů tzv. zrušených útvarů a za-
řízení ČSLA). Některé archivní fondy se podařilo kompletně zachránit, jiné vykazují ztráty 
2–5 %. Ve skutečnosti jsou však tyto ztráty nepoměrně větší, neboť některé části zachova-
lých písemností jsou nečitelné. Ukazuje se, že v další etapě prací bude bezpodmínečně nut-
né provést revize a zejména restaurování a rekonstrukci minimálně u jedné čtvrtiny všech 
dokumentů. Z hlediska fyzického stavu se jedná o odstranění drobných nečistot, usazenin, 
potrhaných listů a vazeb apod. Dále je nutné sledovat stav z hlediska případného zaplísnění. 
To se týká také přibližně 7 600 kartonů, které sice nebyly zaplaveny při povodních, ale nachá-
zely se v bezprostřední blízkosti zatopených a vlhkých prostor přízemí Invalidovny.

U některých fondů a sbírek, které nebyly před povodní archivně zpracovány, byl pro potřeby 
urychleného využívání badatelskou veřejností vytvořen hrubý soupis archiválií. Drtivá vět-
šina zaplaveného materiálu tak mohla být po uspořádání využívána jak vlastními archiváři, 
tak pracovníky resortu MO a širokou badatelskou veřejností, a to až do konce června 2013, 
kdy byla badatelna v rámci probíhající generální inventury a příprav na stěhování do Ruzyně 
přechodně uzavřena. Výjimku v přístupnosti ke studiu představují pouze rozsáhlejší fondy 
vrcholných orgánů tehdejší Civilní obrany, které se vzhledem ke špatnému fyzickému stavu, 
nutnosti restaurování a absenci pomocné evidence budou zapůjčovat až po jejich archivním 
zpracování po přestěhování archivu.

Poslední práce na uspořádání do původních spisových celků se týkaly sbírky vojenských slu-
žebních předpisů, což se podařilo realizovat od března do září 2013. Na základě konečných 
výsledků byl zrevidován její inventář. Z nezatopených a nově získaných předpisů byl zpraco-
ván soupis přírůstkové řady. Taktéž ze zachovalé technické dokumentace byl vytvořen nový 
fond a pořízen základní soupis.

Uložení zachráněných archiválií je přizpůsobeno připravovanému stěhování archivu do no-
vých prostor v Ruzyni. Všechny zachráněné archiválie byly uloženy do nových kartonů a de-
sek s protiplísňovou úpravou. V rámci příprav na stěhování byly rovněž pročíslovány jed-
notlivé kartony všech povodněmi zasažených a zachráněných fondů a sbírek. Při  probíhající 
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generální inventuře došlo k určitým změnám v evidenci zaplavených a zachráněných archi-
válií, což se týká především sbírek vojenských soudů a prokuratur. Z obou fondů bylo vyčle-
něno 133 kartonů bývalých polních vojenských soudů a prokuratur, neboť mají odlišného 
původce a existenčně spadaly pouze do úzkého období roku 1945. Veškeré změny se ve dru-
hé polovině roku 2013 podařilo zaznamenat do evidence NAD.

Z výše uvedeného je patrné, že záchrana a rekonstrukce probíhaly intenzivně v letech 2002 
až 2013, kdy se největší objem prací podařilo dokončit s pocitem dobře vykonané práce. 
Doufejme, že se obrovské nasazení zaměstnanců při procesu záchrany povodněmi zasaže-
ných archiválií prováděné za běžného chodu archivu a plnění každodenních úkolů v drs-
ných prostorech Invalidovny příliš nepodepíše na jejich zdravotním stavu, neboť jeden kole-
ga ( Pavel Minařík) ke konci roku 2013 již bohužel odešel ze zdravotních důvodů na vlastní 
žádost. Od roku 2005 jsme se na stránkách ročenky VHA Praha snažili s odbornou archivní 
obcí podělit o nabyté zkušenosti z tohoto procesu. Stejný zážitek proto kolegům žádného 
archivu ani dalších institucí, například knihoven, rozhodně nepřejeme zažít a jen neradi 
 bychom byli připraveni poskytnout své odborné rady a pomoc při obdobné katastrofě. 
 Těšíme se na příliv nových badatelů po otevření archivu a jeho badatelny v nové moderní 
budově na Ruzyni.

První den v Invalidovně po opadnutí povodní 17. srpna 2002
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Příprava na odvoz zaplavených archiválií do mrazíren 21. srpna 2002

Sušení sbírky čs. vojenských služebních předpisů v prostorech Invalidovny vlastními prostředky
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Příprava první paletizační jednotky v mrazírnách v Kladně na vysušení v Jirnech 21. října 2005
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Návrat posledního vysušeného archivního materiálu do VÚA-VHA; Praha 29. února 2008
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Spisy jednotného  
fondu MNO  

ročníků 1945 až 1950  
před identifikací  

a uspořádáním

V první fázi byla identifikována a rekonstruována sbírka vojenské justiční dokumentace
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Příprava písemností tzv. zrušených útvarů ČSLA (1954–1990) před transportem na ozonizaci

Momentka z nekonečného procesu stěhování poškozených písemností sem a tam



40

Uspořádáním sbírky 
čs. vojenských služebních 

předpisů byl jedenáctiletý 
proces základní záchrany 

archiválií v podstatě ukončen

Na sto metrů dlouhé chodbě se mobilní archivářské pracoviště MAP-2012 obzvláště osvědčilo
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EDicE DOkuMEntů 

karlínská inValiDOVna 
Mgr. pavel heřmánek, th.D. 

A.  Úvod – pokus o stručný dějinný přehled 

U rozlehlé karlínské Invalidovny vítá příchozího pomník hraběte Petra Strozziho 
( 1626–1664). Na pískovcovém podstavci je proveden zlatým písmem latinský nápis zdů-
razňující šlechticovy velké zásluhy ve prospěch domu invalidů s odkazem na rok 1658 
a  Strozziho „pravou lidskost“ (vera humanitas).1 V roce 1898, kdy byl pomník podle ná-
vrhu profesora hořické kamenické školy Mořice Černila zbudován, totiž právě uplynulo 
240 let od sepsání důležité závěti hraběte. Bez Strozziho kšaftu ze 3. srpna 1658 by nebylo 
jeho nadace a bez Strozziho nadace, ať už byly původní záměry hraběte jakékoliv, by zase 
nebylo karlínské Invalidovny. Nebylo by tedy ani systematické péče o válkou těžce či lehce 
postižené vojíny, zestárlé nebo chudé vysloužilce a jejich rodiny. Jednoduchá rovnice.

Bohatá Strozziho nadace neskončila vznikem a prvním obydlením Dientzenhoferovy Invali-
dovny v roce 1735 ani postavením a odhalením pomníku hraběti v srpnu roku 1898 či snad 
odchodem posledního zbytku invalidů do Hořic v květnu 1935. Nadace kupodivu přežila 
i 2. světovou válku, a to i přesto, že zažila krátkou klinickou smrt. Byla totiž určena jako na-
dace na podporu kolonizace českých zemí německými vysloužilci po očekávané vítězné válce 
a plánovaném vysídlení, likvidaci či asimilování českých obyvatel. Hrabě Petr Strozzi by se asi 
divil, jaký konec jeho lidumilný ústav zažil. Definitivní zrušení nadace jako právnické osoby 
přichází až v roce 1952, příznačně v době komunistické totality, kdy končilo vše nápadně 
svébytné, včetně vojenských nadací, fondů a účelových jmění.

Nadace tedy trvala celých 294 let, což je jistě úctyhodná historie téměř tří staletí českých 
dějin. Historie velmi pestrá a zajímavá, úzce propojená s během českých dějin i regionálním 
rozvojem prvního pražského předměstí Karlína či s dnešním sídlištěm Invalidovna. Také 
ovšem historie plná výkyvů a někdy i negativních tendencí, které však nemohly nikdy za-
krýt v podstatě dobročinný a veskrze pozitivní účel Strozziho odkazu. Hrabě z florentského 
rodu galfonierů – válečných podnikatelů – tak poněkud boří zažitý stereotyp bezohledných 
cizáckých a ještě k tomu katolických barokních šlechticů, trýznících a vykořisťujících po bitvě 

1 „Indefessus et fortis Austriae dux Petrus comes Strozzi 1626–1664 vera humanitate militi invalido 
magnis opibus donum dedit 1658“.
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na Bílé hoře nebohé české (a nadto nekatolické) poddané. Ostatně dějiny Strozziho nadace 
a ostatních vojenských i jiných nadací nám umožňují poohlédnout se do minulosti v po-
někud jiné perspektivě. Nevnímat ji jen jako řetěz násilí a bitev, teritoriálních zisků a práv-
nických výnosů, smluv a podobně… Dějiny mají i své pozitivní stránky, ke kterým nadační 
a dobročinná aktivita zajisté patřila. Své slovo přitom měla právě „pravá lidskost“.

Strozziho nadace především tvořila nejdůležitější rámec života v samotné Invalidovně. 
Ta byla jejím nejvýznamnějším zhmotněním. Bez značných prostředků Strozziho nadačního 
jmění by rozlehlý karlínský ústav s kapacitou 2 000 míst nikdy nevznikl. I když se jedná pouze 
o jednu devítinu z nesmírně monumentálních plánů proslulého vrcholně barokního archi-
tekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, představuje torzo Invalidovny nejstarší a největší stavbu 
v Karlíně, a zaslouží si tudíž nemalou pozornost. Navíc také proto, že se  Dientzenhofer sice 
inspi roval dispozicí pařížského Hôtel des Invalides od Léonela Bruanta a  Hardouina  Mansarta, 
ale ve svém projektu byl jinak velmi originální. O tom svědčí mimo jiné už jen archi tektura 
samotných invalidních obytných jednotek, které byly určeny pro ubytování čety válečných 
invalidů, s dominantním barokním oknem a takzvanými galeriemi.

Invalidovna byla do jisté míry světem pro sebe, měla své hospodářské zázemí, obchody 
a dílny, po určitou dobu rovněž dvoutřídní školu, vlastní nemocnici s oddělením pro cho-
romyslné i porodní bábou a nacházela se v ní například také márnice. Nejpozději od roku 
1753 k Invalidovně patřil vlastní hřbitov a řád křižovníků s červenou hvězdou zajišťoval 
v budově samostatnou duchovní správu až do dob první republiky. Zachovala se tak na-
příklad nepřetržitá řada matrik narozených (pokřtěných), oddaných a zemřelých od roku 
1751 do dvacátých let 20. století. Invalidovna samozřejmě měla svůj domácí řád, vojenský 
kasárenský režim s budíčkem a večerkou i vlastní vedení, které se od roku 1750 do dob první 
republiky ve své struktuře příliš neměnilo. Obyvatelé se vždy dělili na důstojníky (aktivní 
a invalidní), obývající luxusnější severní průčelní trakt a užívající převážnou část zahrad 
okolo budovy, a na mužstvo, které využívalo zbývajících křídel budovy. V ústavu mohly žít 
celé rodiny a proháněly se po něm četné děti. Invalidovna tedy plnila také nezastupitelnou 
sociální funkci a okolo poloviny 19. století kypěla životem. To vše je pravda. Ovšem i přes 
jistou izolaci obyvatel byla budova se svým okolím včleněna do života Karlína i celé země 
a nemohla se od běhu historických událostí a válek, kterých nebylo během 18. a 19. století 
vůbec málo, nijak uchránit.

Dějiny Invalidovny a příběhy jejích obyvatel tak vlastně velmi zajímavě a z netradičního úhlu 
pohledu ilustrují osudy naší mnohdy těžce zkoušené vlasti a slouží jako citlivý indikátor so-
ciální péče o vojenské invalidy a válečné poškozence. Těch bylo v budově podle neověřených 
informací v polovině 19. století více než 1 400 (v první polovině téhož století žilo v Invalidov-
ně podle ověřených informací okolo 900 až 1 000 obyvatel včetně tří filiálek). Po 1. světové 
válce v karlínském ústavu paradoxně invalidů ubývalo. To mělo své souvislosti se změnou 
modelu sociální péče o válečné invalidy, kdy místo jejich umísťování do ústavů a vojenského 
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kasárenského režimu starého „rakouského“ střihu převládla moderní snaha začlenit je do ak-
tivního civilního života.

Jednotlivé příběhy a drobné historky obyvatel Invalidovny ukazují, jak byli tito lidé provázáni 
se svým okolím a že Invalidovna nebyla zas tak stranou. Koneckonců i dočasná přezdívka 
„pindíci“ souvisí s jejich cestami do pivovaru u úpatí Vítkova s pintou pro pivo (pinta –  pintík 
– pindík…), jež se nejen v kantýně ústavu kromě kořalky a dalších alkoholických nápojů 
s oblibou konzumovalo. Co se týče dějin 18. a 19. století, nemáme k dispozici tolik potřeb-
ných pramenů, od převratu na konci října 1918 však již můžeme některé osudy rekonstruovat 
mnohem podrobněji a stát se tak svědky četných historických událostí, velkých sporů a pro-
měn i malých soukromých trablů, štrapácí, osobních konfliktů, nehod a tragédií.

I v Invalidovně došlo na konci října 1918 k převratu, když byli především z iniciativy mladé-
ho důstojníka Bedřich Drozena (1890) odstraněni ze svých funkcí německy mluvící rakouští 
důstojníci z vedení ústavu. Docházelo přitom také k excesům. Všechny památky na býva-
lý rakouský režim byly 7. listopadu 1918 (v předvečer výročí bělohorské bitvy 8. listopadu 
1620) na nádvoří budovy rituálně spáleny. Běžný c. a k. inventář ústavu se tak kromě dvou 
soch bohužel vůbec nezachoval. Správu Invalidovny převzalo nové vedení v čele s plukov-
níkem Ferdinandem Herbem (1861) a jeho zástupcem Josefem Růžičkou (1867). Herbemu 
sice scházelo charisma energického Drozena, ale zase představoval praktického bilingvní-
ho organizátora znalého provozu budovy a kancelářské agendy, a tak ústav fungoval celkem 
bez problémů dále i v nové vlasti.

Převrat měl rovněž svého záporného hrdinu a současně i objekt nenávisti. Stal se jím bezpo-
chyby podplukovník Eugen Trexler (Evžen Drechsler) von Lindenau, bývalý pobočník ve-
litele Štěpána Weingrabera. Ve výslechových protokolech byl obviňován z četných případů 
šikany a nepřátelského vztahu ke všemu českému. Některé Trexlerovy činy a chování vypa-
dají opravdu až bizarně, jeho vlastní stanovisko však bohužel neznáme. Nicméně právě tento 
důstojník ztělesňuje prototyp nenáviděného a neoblíbeného rakušáckého oficíra, servilního 
k nadřízeným a krutého k podřízeným, zvláště pak k nebohým Čechům…

Jak bylo již zmíněno, model sociální péče se během 1. světové války radikálně transformo-
val, a to například i díky Družině československých válečných poškozenců, kterou založil 
bývalý redaktor Jihlavských listů a válečný poškozenec Ondřej Kypr (1883), zraněný v Haliči 
v  červnu 1915. Invalidovna a bohatá Strozziho nadace začala představovat velké lákadlo pře-
devším pro Ministerstvo sociální péče (MSP), potažmo Zemský úřad pro péči o válečné po-
škozence v Čechách, který od dubna 1919 sídlil ve druhém patře budovy. Mezi tímto úřadem 
v čele s Ondřejem Kyprem a velitelstvím Invalidovny, respektive druhým velitelem ústavu 
Vladimírem Michlem (1870), tak došlo k velmi zajímavému sporu o budovu Invalidovny 
a smysl Strozziho nadace, včetně historické argumentace obou rivalů. Spor trval od roku 1919 
a souvisí s ním celá řada dokumentů, které dávají podrobně nahlédnout do života ústavu 
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i do problematiky nelehké sociální péče o válečné poškozence z řad mužstva. Ke sporu i cel-
kové koncepci invalidní péče státu se musel obsáhle vyjadřovat ještě třetí velitel Invalidovny 
a bývalý legionář Josef Mandaus (1875).

Péče o válečné poškozence představovala pro novou republiku velkou zátěž, neboť poškozen-
ci a jejich rodiny tvořili celou jednu desetinu obyvatel tehdejšího Československa. I na tom 
je vidět, jak obrovské dědictví zanechala 1. světová válka v dějinách naší země a samozřejmě 
i celé Evropy. Nový stát vznikl z války a břemeno války si nesl dále s sebou. Vrstva poškozenců 
a jejich rodin navíc představovala velmi sociálně výbušnou skupinu obyvatel, s níž neby-
lo radno si příliš zahrávat. Od dubna roku 1919 váleční poškozenci spadali do kompetence 
 Ministerstva sociální péče, tedy nikoli Ministerstva národní obrany (MNO), jak by se možná 
dalo čekat. Pod resort sociální péče potom patřili dokonce i takzvaní míroví pováleční inva-
lidé, což dokládá zřejmou tendenci sociální péče státu k „demilitarizaci“. V Invalidovně tak 
bydleli pouze předváleční invalidé – nestoři a staříci – a invalidní důstojníci a poddůstojníci, 
jejichž počet nebyl velký, jejich osudy se však dají rámcově rekonstruovat. Nad početním sta-
vem těchto osob pak ještě převažovalo množství poškozenců žijících v Invalidovně v takzva-
né invalidní rotě na účet Ministerstva sociální péče. Jedním z nich byl v letech 1922 až 1927 
i proslulý český fotograf Josef Sudek, jehož fotografie výstižně zrcadlí atmosféru Invalidovny 
dvacátých let minulého století. Později se váleční poškozenci postupně přesunuli z invalidní 
roty karlínského ústavu do domova Ministerstva sociální péče v Pohořelicích u Mikulova.

Kvůli akutní a často zdůrazňované bytové nouzi se do Invalidovny nastěhovala také celá řada 
aktivních vojenských gážistů i s rodinami. Navíc se sem kromě Zemského úřadu pro péči 
o válečné poškozence, Autosboru MNO, Vojenské podkovářské školy, Družstva invalidů 
truhlářů a Družiny československých válečných poškozenců od roku 1925 především postup-
ně přemisťuje Vojenské muzeum RČS (Republiky československé). Od počátku třicátých let 
se k němu přidává i Vojenský archiv Památníku osvobození a začíná být jasné, že Invalidovna 
svému původnímu účelu již opravdu naprosto neslouží. Přísun archivních fondů se během 
třicátých let stále zintenzivňoval a předznamenával poválečnou budoucnost budovy. Inva-
lidní ústav naopak prožíval neodvratnou marginalizaci z hlediska počtu svých chovanců 
a začínalo se reálně uvažovat o jejich přesunu. Ovšem přiznejme si, samotným karlínským 
invalidům se do Hořic příliš nechtělo a někteří z nich včetně určitých vdov po invalidních 
důstojnících žili v Invalidovně i během Protektorátu Čechy a Morava a ještě na počátku pa-
desátých let, jak ukazují seznamy nájemníků budovy z fondů MNO z roku 1952.

Během dvacátých let 20. století ožily staré snahy městečka Hořice, aby nový invalidní 
azyl vznikl právě tam, kde si ho hrabě Strozzi původně přál – tedy v Hořicích v Podkrko-
noší. Po jistých průtazích zde byla v letech 1930 až 1934 podle návrhu architekta Václava 
 Velvarského nová Invalidovna opravdu vybudována. Do moderního ústavu, postavené-
ho na úpatí  památného vrchu svatého Gotharda, se nečetní invalidé nakonec přestěhovali 
v květnu roku 1935.  Poslední invalida zemřel v hořickém útulku, který byl zároveň  vojenskou 
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ozdravovnou, teprve v roce 2002. Ale to už byla hořická Invalidovna od 60. let ústavem 
pod správou okresního úřadu sociálních služeb. Po 2. světové válce také například poskytla 
útočiště četným příslušníkům 1. československého armádního sboru v SSSR.

Osudy jednotlivých invalidů, popřípadě některé historky a konflikty v karlínské Invalidovně 
se dají rekonstruovat někdy i velmi podrobně, přesto se ke zcela konkrétním emocím a způsobu 
uvažování samotných invalidů dostáváme jen zřídka. Určitou výjimku představuje invalidní 
důstojník Jindřich Bláha (1875–1926), k němuž se v různých fondech Vojenského historického 
archivu zachovalo značné množství osobních svědectví. Příběh Jindřicha Bláhy můžeme rozdě-
lit na dvě etapy: na dobu, kdy Bláha úspěšně procházel vojenským vzděláním a začínala se rýso-
vat jeho slibná vojenská kariéra, a posléze na období po roce 1907, kdy se z mladého důstojníka 
rázem stal naprostý invalida odkázaný na pomoc druhých. Díky dochovaným dokumentům 
víme, jak Bláha svou nelehkou situaci vnímal, jaké potíže ho nejen v pražské Invalidovně po-
tkávaly, jak se s nimi vyrovnával, jak se k situaci, kdy se  hrálo o budoucnost karlínského ústavu, 
vyjadřoval. Na příběhu tohoto invalidního důstojníka zaujme fakt, že i přes svůj handicap, na-
vzdory své velké tělesné bezmocnosti a stupňujícím se zdravotním obtížím měl sílu se k situaci 
ve svém okolí vymezovat. Nestal se tedy jen pasivním objektem péče druhých. Navíc Bláha po-
býval v Invalidovně právě tehdy, když se tento ústav zásadně měnil a s ním i širší rámec sociální 
péče o válečné invalidy v Československu. Jeho postřehy jsou tak cenným vhledem do života 
handicapovaného člověka v rychle se měnících podmínkách meziválečné Invalidovny, která se 
postupně vzdaluje starému světu klidu z doby Rakouska-Uherska a ztrácí postupně svůj původ-
ní účel. Stává se místo toho bydlištěm různých vojenských zaměstnanců, sídlem četných úřadů 
a institucí, vojenským muzeem a zejména archivem nebo třeba i sídlem technického muzea.

Co říci na závěr? Strozziho nadace i Invalidovna přežily 2. světovou válku, během níž 
se do budovy přestěhovalo nesmírně rychle České (později Národní) technické muzeum 
(1941). Strozziho nadace skončila rokem 1952. Vojenský ústřední (historický) archiv, který 
vznikal postupně po 2. světové válce, sídlí v budově až do současnosti, kdy se má stěhovat 
do nového objektu na Ruzyni. Sbírky Národního technického muzea těžce postihla srpnová 
povodeň z roku 2002, jakož ostatně i nemalou část fondů VÚA a celé přízemí Invalidovny.

Budoucnost Invalidovny je na vážkách a její potenciální rekonstrukce by vyžadovala vel-
ké finanční prostředky. Buď o ni projeví zájem určitá státní instituce (kupříkladu kampus 
 Filozofické fakulty Karlovy univerzity by byl přímo ideálním projektem pro samotnou bu-
dovu i rozvíjející se Karlín), anebo bude komerčně prodána a stane se z ní například  luxusní 
hotel (což bohužel vypadá v dnešním „finančně dravém“ společenském klimatu velmi prav-
děpodobně). Ale možná také bude jen chátrat a scházet a promění se v monumentální barok-
ní ruinu a sídlo četných bezdomovců. Nebo ji čeká i jiná budoucnost?

Ať tak či onak, nyní má Invalidovna za sebou necelých 280 let služby velkému množství 
lidí, kteří v ní dočasně nebo trvale žili, narodili se v ní či zemřeli. Nezapomeňme, že kromě 
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 značného počtu válečných invalidů a jejich rodin posloužila také velmi rozličným institucím 
a jejich sbírkám, fondům a úředníkům, včetně Vojenského ústředního (historického) archi-
vu. Už za to jí patří velký dík – a to i přes nelehké podmínky, které pracovníci v této budově 
musejí a museli překonávat.

B.  Popis archivního fondu a tematických okruhů

Při výběru archivních materiálů do této ročenky jsme vycházeli z fondu Vojenská Invalidovna 
Praha (Militärinvalidenhaus Prag, MIH), který se skládá celkem z 588 kartonů, 433 úředních 
knih a 276 podacích protokolů. Fond není v současnosti archivně zpracován; existují k němu 
sice určité soupisy, ale nikoli inventárního rázu. Přitom jsou prozatím od sebe fyzicky od-
děleny materiály týkající se starého fondu Invalidovny, který čítá 508 kartonů (1857–1918), 
208 cenných evidenčních knih (1803–1864), kde jsou kromě obyvatel Invalidovny zazname-
náni i tehdejší patentální invalidé, 133 úředních knih různých druhů a 219 zpočátku mezero-
vitě dochovaných podacích protokolů (1822–1918).

Na jiném místě je soustředěn fond meziválečné Invalidovny (1918–1938, 44 kartonů), 
 který nazýváme pro rozlišení pracovně Vojenská Invalidovna Praha (Hořice). U něj se na-
chází 92 úředních knih rozličných druhů, 57 podacích protokolů z dvacátých a třicátých 
let 20.  století, sbírka plánů meziválečné Invalidovny ve formě ruliček a také například fond 
 Vojenské nadace a nadační fondy (1930–1943, 32 kartonů), včetně Strozziho nadace s přesa-
hem do Protektorátu Čechy a Morava.

Jak vidno, fond vojenské Invalidovny nepředstavuje úplně jednoduchý soubor archiválií, vy-
znat se v něm vyžaduje jistou dávku trpělivosti a úsilí. Ovšem snaha se při pronikání do to-
hoto fondu vyplácí, neboť lze při prohlídce archiválií v rámci některých dokumentů nečekaně 
nalézt materiály ještě z 18. století či různé staré tisky a vzorky cenných historických  písem-
ností z první poloviny 19. století.

Vzhledem k rozsáhlému tématu a komplikovanému fondu vojenské Invalidovny jsme vybrali 
opravdu pouhý reprezentativní vzorek z nespočetného archivního materiálu, který se nabí-
zel. Zaměřili jsme se přitom na dokumenty z 20. století. Pro přehlednou strukturu výběru 
jsme zvolili pět tematických okruhů, jež podle našeho názoru celkem vhodně ilustrují dějiny 
 Invalidovny a problematiku sociální péče o vojenské invalidy.

i/1–8
První tematický celek zahrnuje dějiny Strozziho nadace ve vztahu ke karlínské Invalidovně. 
K historii 18. a 19. století jsou k dispozici četné písemnosti v německém jazyce, psané ku-
rentem, ale kvůli srozumitelnosti jsme vybrali pouze dokumenty v jazyce českém. Ty se po-
drobně zabývají architekturou Invalidovny (dok. č. I/1) anebo shrnují stručně její vývoj, 
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jako  například Věstník Českého technického muzea z 20. prosince 1941, ročník XXVIII, 
číslo 5, vydaný po přestěhování této instituce ze Schwarzenberského paláce do Invalidovny 
(dok. č. I/3). V něm se dají nalézt informace o přesunu muzea, výtah z dějin Invalidovny nebo 
popis instalace muzejních sbírek.

Hanušův Odhad Invalidovny (1934, dok. č. I/1) vznikl v souvislosti s připravovanou regulací 
tehdejšího vojenského cvičiště východně od Invalidovny, které patřilo právě Strozziho na-
daci. Tam měla být na základě plánů Státní regulační komise a významných českých archi-
tektů (Kamil Roškot, Josef Chochol) zbudována velkoryse dimenzovaná činžáková zástavba 
pro 6 000 obyvatel, z níž kvůli protestům široké veřejnosti i samotných zástupců Strozziho 
nadace nakonec sešlo. Odhad Invalidovny (1934) i další spisek Oldřicha Hanuše z roku 1937 
jsou vhodné zejména pro studium moderního urbanismu a jeho praktických kritérií, přitom 
však také poskytují zajímavý vhled do architektonické podoby ústavu, do toho, jaké instituce 
tehdy v Invalidovně působily, a načrtávají rovněž možnosti dalšího využití objektu – mimo 
jiné i pro školské potřeby. Potom, co se invalidé přestěhovali do Hořic (1935), byla budova 
Invalidovny vojenskou správou, která objekt převzala, pro různé školy opravdu částečně 
využita.

Strozziho nadace fungovala i za Protektorátu, a to do října roku 1942. Jaké instituce a nájem-
níci tehdy v Invalidovně pobývali, lze zjistit z podrobného referátu o nemovitostech  Strozziho 
nadace v Karlíně (dok. č. I/2), který v roce 1941 pro ministra sociální a zdravotní správy 
 Vladislava Klumpara vypracoval JUDr. J. B. Novák, významný úředník Ministerstva sociální 
a zdravotní správy (MSZS se stalo nástupcem bývalého MSP). Dozvíme se tak například, 
že za rok 1941 příjem z nájmu budovy a pozemků Strozziho nadace činil 681 467 protekto-
rátních korun, což představovalo v porovnání s rokem 1938 (470 062 K) zvýšení celkového 
ročního výnosu z pronájmu nemovitostí asi o jednu třetinu (211 294 K). Svou roli zde sehrála 
přítomnost Zemského finančního ředitelství a nově především Českého technického muzea, 
které mělo pronajato 126 místností z celkem 311, tedy více než třetinu.

Ministerský rada JUDr. J. B. Novák se jako zástupce Ministerstva sociální a zdravotní 
správy (přednosta jeho 33. oddělení), které od ledna roku 1940 spravovalo i vojenské na-
dace a nadační fondy, včetně té Strozziho, účastnil také důležitých jednání, jež byla věno-
vána otázce využití a pronájmu hojně navštěvované kaple svatého Kříže v severním křídle 
 Invalidovny (dok. č. I/4). Kaple byla nakonec zrušena až v souvislosti s rozšiřováním sbí-
rek VÚA v roce 1953 (dok. č. I/6) a poté přeměněna na archivní sklad, který v roce 2002 
utrpěl ničivými povodněmi. Strozziho nadace byla však zrušena již o rok dříve, tedy v roce 
1952 (dok. č. I/5), a to z důvodu i jisté dvojkolejnosti správy budovy. De facto totiž velel 
Invalidovně velitel VÚA-VHÚ (Vojenského ústředního archivu – Vojenského historického 
ústavu), ale formálně spravovala budovu civilní osoba ze Správy Strozziho nadace podlé-
hající MNO. Tuto situaci doporučoval náčelník Hlavní soudní správy Jaroslav Kokeš rychle 
vyřešit (dok. č. I/7). Když se něco ruší, píší se seznamy a inventáře, díky nimž můžeme zjistit 
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 překvapivá fakta, a tak i díky zrušení Strozziho nadace víme, kdo v roce 1952 v Invalidovně 
ještě bydlel, jaké zde působily instituce a jaký platily nájem (dok. č. I/6).

ii/9–13
Druhý tematický celek je věnován převratu v karlínské Invalidovně, jenž byl detailně po-
psán v Deníku Invalidovny (dok. č. II/9). Víme tedy poměrně podrobně, co se v ústavu dělo 
od 28. října 1918 a posléze v listopadu a prosinci téhož roku. Dozvíme se tak, mezi kým 
panovalo největší napětí, jak se personálně proměnilo vedení ústavu (dok. č. II/12), kdo byl 
hlavním hrdinou převratu v budově, kdo byl objektem největší nenávisti a proč nový velitel 
Invalidovny podplukovník Ferdinand Herbe usiloval o ponechání ve funkci (dok. č. II/13). 
Herbe podal na MNO žádost, aby byl i nadále ponechán ve své dosavadní činné službě, neboť 
měl být podle nařízení ministerstva z prosince 1918 přesazen dnem 31. ledna 1919 do výsluž-
by. Dosáhl totiž čtyřiceti započtených let služby. Tato prosba poněkud více osvětluje Herbeho 
životní situaci od roku 1918, která nebyla i přes jeho jmenování do postu velitele Invalidovny 
úplně růžová.

Zajímavé výslechové protokoly a zprávy ohledně podplukovníka Eugena (Evžena)  Trexlera 
(dok. č. II/10) nepostrádají pikantnosti a nastolují na tomto konkrétním případě otázku 
„ rakouské šikany“ proti českým vojákům a obyvatelům Invalidovny. Bohužel Trexlerovy ná-
zory se nám nedochovaly, musíme proto tato svědectví brát s určitým odstupem a považovat 
je za tendenční. Všechno to, co lidé z Invalidovny o Trexlerovi zmiňují, však ukazuje na to, 
že tento důstojník byl opravdu osobou, které se většina lidí nejen z Invalidovny, ale i samot-
ného Karlína, a nejen české národnosti radši vyhne. Je ovšem otázkou, jestli neměli podobné 
vlastnosti také někteří čeští důstojníci.

Deník Invalidovny zachycuje i počátek velitelské činnosti Vladimíra Michla (dok. č. II/9), 
který aniž se stačil řádně rozkoukat, již musel řešit obsazení druhého patra Invalidovny 
 Zemským úřadem pro péči o válečné poškozence v Čechách v čele s Ondřejem Kyprem. 
 Michl také rychle zatočil s energickým Bedřichem Drozenem – strůjcem převratu, který 
více než vojenské kázni dával přednost sportu, jak ostatně vyplývá i z jeho osobních vojen-
ských dokumentů. Vladimír Michl byl velmi organizačně zdatným velitelem ústavu, z jeho 
funkčního období se zachoval Domácí řád Invalidovny (dok. č. II/11), který ilustruje vše to, 
co se v ústavu nemělo dělat – tedy dělalo. Domácí řád samozřejmě existoval již dříve, bohužel 
se však nezachoval.

iii/14–20
Třetí tematický celek zachycuje spor o Invalidovnu v letech 1919–1923, i když určité napě-
tí mezi Ministerstvem sociální péče (MSP), potažmo Zemským úřadem pro péči o válečné 
poškozence v Čechách a MNO panovalo i nadále. K tomuto sporu máme k dispozici velmi 
četnou řadu podrobných dokumentů, z nichž jsme vybrali jen určitý reprezentativní vzorek 
z počáteční fáze konfliktu. Ten by měl dobře ilustrovat, o co usiloval ředitel výše zmíněného 
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zemského úřadu a poslanec Ondřej Kypr (dok. č. III/14), jak jeho snahu podporovalo MSP 
v čele s ministrem Lvem Wintrem (dok. č. III/15) a jak na civilní pohled reagovala vojenská 
správa (dok. č. III/16, 17), nebo konkrétně velmi inteligentní a schopný velitel Invalidovny 
Vladimír Michl, který byl Kyprovým důstojným protihráčem (dok. č. III/18). První etapu 
sporu ukončilo rozhodčí vótum Ministerstva vnitra (dok. č. III/19), které dalo za pravdu re-
sortu obrany. Přesto si Kypr a MSP dělali nároky na Invalidovnu i celou Strozziho nadaci 
nadále a napětí nikdy zcela nevyprchalo.

Pro vnímání sporu o Invalidovnu a Strozziho nadaci je ovšem třeba mít na paměti, že v něm 
nešlo jen o samotnou budovu, ale také o péči o válečné poškozence jako celek. V této souvis-
losti se stávala vojenská invalidní péče v budově karlínského ústavu spíše marginálním jevem 
a rozlehlá budova tak zákonitě lákala civilní správu k novému využití. Vojenský erár se však 
nechtěl ústavu vzdát, zvláště když v jeho čele stál schopný velitel, jakým byl Vladimír Michl.

Vyjádření třetího ředitele ústavu plukovníka Josefa Mandause (bývalého legionáře a mimo 
jiné po jistý čas i osobního doktora Milana Rastislava Štefánika) je psáno již v klidnější situaci 
a s větším odstupem. Dobře proto ilustruje rozložení sociální péče o válečné invalidy a po-
škozence v roce 1923 (dok. č. III/20), byť se nezříká vojenského pohledu na věc.

iV/21–25
Čtvrtý tematický celek představuje přestěhování invalidů do Hořic a postupné rozšiřování 
Vojenského muzea RČS a Vojenského archivu Památníku osvobození v Invalidovně. Samotní 
karlínští invalidé však nebyli z přestěhování do Hořic zrovna nadšeni a svůj nesouhlas do-
konce vyjádřili v pamětním spise z ledna 1933 (dok. č. IV/21), tedy ještě tři měsíce před tím, 
než se v Hořicích vůbec začalo stavět. Spis odevzdali členům branného výboru Poslanecké 
sněmovny, a tak si díky němu můžeme učinit představu o argumentaci zastánců karlínské 
Invalidovny, byť se jednalo vpravdě o „poslední mohykány“ z řad válečných vysloužilců. 
 Někteří nakonec v karlínském ústavu stejně zůstali a do Hořic neodjeli.

K přestěhování zbytečku invalidů do Hořic došlo i přes protesty některých z nich v květnu 1935. 
Inspekci objektu provedl ve dnech 21. až 23. ledna téhož roku štábní kapitán Jaroslav  Pelikán, 
pozdější správce nemovitostí Strozziho nadace. O svých poznatcích z této inspekční cesty pak 
sepsal obsáhlou zprávu pro MNO (dok. č. IV/22). V ní především popisuje novou budovu 
a její ubytovací poměry, pokouší se stanovit potřebný počet mužstva pomocného zdravotnic-
tva a občanského personálu, navrhuje i způsob stravování a řeší otázku dopravy pražských 
invalidů do Hořic, včetně termínu jejich stěhování. Zároveň upozorňuje na to, že bude nutné 
odhmyzit štěnicemi zamořený nábytek a zařízení ze soukromých bytů některých ženatých in-
validů, kteří se budou do Hořic stěhovat. Z inspekční cesty do Hořic zaslal také kapitán Pelikán 
své manželce a synovi Járovi pohlednici s obrázkem nové invalidovny (dok. č. IV/23). Text po-
zdravu, kde mimo jiné píše: „Máme zde hodně sněhu, pěkné sáňkařské i lyžařské dráhy, škoda, 
že jsem služebně zapřažen…“, nasvědčuje, že se mu v Hořicích očividně líbilo.
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V roce 1925 se do karlínské Invalidovny postupně stěhuje Vojenské muzeum RČS, ke kte-
rému se později přidává i Vojenský archiv Památníku osvobození, přijímající nové a nové 
dokumenty a zabírající stále více a více místa. To již výslovně předznamenává budoucí vý-
voj Invalidovny ve třicátých letech, za Protektorátu Čechy a Morava a zejména po 2. světové 
 válce až do současnosti. Dobové reakce na přítomnost Vojenského muzea RČS v  Invalidovně 
nebyly z hlediska samotných invalidů příliš příznivé, jak ukazuje článek z Práva lidu 
ze 14.  února 1927 (dok. č. IV/24). Ve stejném periodiku z 30. března téhož roku se dozvídáme 
víceméně to samé: docházelo k odebírání Invalidovny invalidům, ti tak ustupovali kanonům 
a kvérům. Dozvídáme se však i to, že nejlepší části budovy jsou kvůli muzeu přepaženy, celý 
jižní blok byl uzavřen a že tyto uzavírky invalidům stěžovaly cestu do krejčovství nebo na-
příklad do kuchyně. Z ní se tak nosila strava některým nejtěžším invalidům takřka studená. 
Muzeum si osobovalo i velmi značné náklady ze strany vojenské správy. Kvůli muzeu se tedy 
invalidé museli opravdu uskrovnit.

Nicméně sbírky Vojenského muzea RČS a nově také Vojenského archivu Památníku osvobo-
zení se během třicátých let neustále rozšiřovaly, jak svědčí žádost o přidělení dalších místnos-
tí z října roku 1934 (dok. č. IV/25). Ta se týkala i karlínských invalidů, neboť Památník osvo-
bození žádal pro muzeum a archiv místnosti, které se uvolní po jejich přestěhování do Hořic, 
a předložil jejich seznam. Vojenský archiv by rád zabral celé první poschodí západního traktu 
včetně galeriových místností (dřívější nemocniční oddělení Invalidovny), muzeum by dalo 
přednost již užívanému přízemí, prvnímu poschodí východního traktu a prvnímu poschodí 
jižního traktu i s galeriemi.

V/26–27
Pátý, a to poslední tematický celek je věnován invalidnímu důstojníkovi Jindřichu Bláhovi, 
o němž jsme se zmiňovali již dříve. Jako příklad jeho názorů a pocitů uvádíme pamětní spis 
z května roku 1921 určený generálnímu inspektorovi československých vojsk (dok. č. V/27). 
Bláha byl také jedním z iniciátorů memoranda invalidních důstojníků z listopadu 1919, které 
je adresováno opět generálnímu inspektorovi čs. vojsk (dok. č. V/26). Spis dobře ilustruje 
mentalitu chovanců Invalidovny z řad důstojnictva a zároveň vykazuje i určité argumentační 
shody s memorandem invalidů z roku 1933 proti přestěhování do Hořic.
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I.   Strozziho nadace a karlínská Invalidovna (1658–1952) 

i/1   Odhad invalidovny inženýra a stálého soudního znalce Oldřicha hanuše 
(12. 12. 1934)



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72

VÚA-VHA Praha, Vojenské nadace, Strozziho nadace, karton č. 29, signatura Df 1. 
Strojopis, originál, 20 stran + 4 obrázkové přílohy.
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i/2    přehled nájmu a nájemníků invalidovny. srovnání z let 1938 a 1941 od přednosty 
33. oddělení Ministerstva sociální a zdravotní správy (Mszs) j. b. nováka (11. 9. 1941)
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VÚA-VHA Praha, Vojenská Invalidovna Praha (Hořice), Vojenské nadace, nadační fondy  
(Strozziho nadace), složka Ministerstva sociální a zdravotní správy (11. 9. 1941), karton č. 15. 
Strojopis, rukopis, originál, 5 stran.
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i/3   Věstník českého technického muzea vydaný po přestěhování této instituce 
do karlínské invalidovny (vydáno 20. 12. 1941)
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VÚA-VHA Praha, Vojenská Invalidovna Praha (Hořice), Vojenské nadace, nadační fondy  
(Strozziho nadace), karton č. 15. Tisk, originál, 7 stran. 
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i/4   jednání ohledně kaple svatého kříže v budově invalidovny (březen–listopad 1942)
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VÚA-VHA Praha, Vojenská Invalidovna Praha (Hořice), Vojenské nadace, nadační fondy  
(Strozziho nadace), karton č. 15. Strojopis, rukopis, originál, 7 stran.
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i/5   Vládní usnesení o zrušení fondů, účelových jmění a nadací, včetně strozziho 
vojenské nadace (únor 1952)
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VÚA-VHA Praha, MNO 1952, karton č. 470, signatura 14/1. Strojopis, originál, 3 strany.
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i/6   inventář správy nemovitostí strozziho nadace a seznam nájemníků a institucí 
v invalidovně (prosinec 1951 až leden 1952)
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VÚA-VHA Praha, MNO 1952, karton č. 470, signatura 14/3. Strojopis, originál, 5 stran.
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i/7   návrh náčelníka hlavní soudní správy jaroslava kokeše na odevzdání nemovitostí 
strozziho invalidní nadace do vojenské správy (21. 5. 1952)
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VÚA-VHA Praha, MNO 1952, karton č. 393, signatura 30/1/1. Strojopis, originál, 3 strany.
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i/8   zrušení kaple svatého kříže v invalidovně (únor 1953)
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VÚA-VHA Praha, MNO 1953, karton č. 615, signatura 13/1/3. Strojopis, rukopis, originál, 2 strany.
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II.  Převrat v Invalidovně a první velitelé (1918–1919)

ii/9   Deník invalidovny od října 1918 do června 1919 (adresováno MnO 27. 9. 1919)
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VÚA-VHA Praha, Vojenská Invalidovna Praha (Hořice), Deník Invalidovny, karton č. 43. 
Rukopis, originál, 8 stran.
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ii/10   případ rakouského důstojníka Eugena trexlera, bývalého pobočníka velitele 
invalidovny (1919)
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VÚA-VHA Praha, Vojenská Invalidovna Praha (Hořice), Spisy důvěrné z roku 1919, 
bez čj. ze 3. 11. 1919 + čj. 159 z 10. 5. 1919, karton č. 6. Strojopis, rukopis, originál, 12 stran.
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ii/11   Domácí řád vojenské invalidovny (červenec 1919) z doby velení Vladimíra Michla
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VÚA-VHA Praha, Vojenská Invalidovna Praha (Hořice), Kronika Invalidovny, přílohy I. dílu, 
příloha č. 9a, karton č. 43. Strojopis, originál, 5 stran.
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ii/12   Výměna vedení ústavu na přelomu října a listopadu roku 1918 a 1919
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VÚA-VHA Praha, Prezidium MNO, Rozkaz Vojenského velitelství v Praze ze dne 24. 11. 1918,  
karton č. 1992, signatura 9768. Strojopis, rukopis, originál, 3 strany.
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ii/13   žádost Ferdinanda herbeho o ponechání ve funkci velitele invalidovny (21. 1. 1919)
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VÚA-VHA Praha, Prezidium MNO, karton č. 135, signatura 3134. Rukopis, originál, 3 strany.
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III.  Spor o Invalidovnu. Karlínský ústav na rozcestí (1919–1923) 

Soubor dokumentů ilustrujících spor o Invalidovnu mezi Ministerstvem sociální péče 
a  Ministerstvem národní obrany (v rámci jedné složky prezidia MNO)

iii/14   Dotaz členů národního shromáždění kypra, bradáče a Dubického na ministra 
národní obrany ohledně předání karlínské invalidovny (12. 1. 1920)
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VÚA-VHA Praha, Prezidium MNO, karton č. 9, signatura 2/2. Tisk, originál, 3 strany.
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iii/15   Dopis Ministerstva sociální péče prezidiu Ministerstva národní obrany (31. 3. 1920)
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VÚA-VHA Praha, Prezidium MNO, karton č. 9, signatura 2/2. Strojopis, originál, 6 stran. 
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iii/16   Odpověď ministra národní obrany na dotaz členů národního shromáždění 
ohledně karlínské invalidovny
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VÚA-VHA Praha, Prezidium MNO, karton č. 9, signatura 2/2. Strojopis, originál, 5 stran.
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iii/17   Vyjádření 31. oddělení MnO prezidiu MnO ve sporu o invalidovnu (26. 4. 1920)



150

VÚA-VHA Praha, Prezidium MNO, karton č. 9, signatura 2/2. Strojopis, originál, 2 strany.
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iii/18   Vyjádření velitele invalidovny Vladimíra Michla ke sporu o karlínský ústav 
(11. 2. 1920)
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VÚA-VHA Praha, Prezidium MNO, karton č. 9, signatura 2/2 (Michlovo vyjádření je jako spis 
Invalidovny označeno čj. 51 důvěrné). Strojopis, originál, 3 strany.
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iii/19   Vótum Ministerstva vnitra ve sporu o invalidovnu (20. března 1920)
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VÚA-VHA Praha, Prezidium MNO, karton č. 9, signatura 2/2. Strojopis, kopie, 6 stran.
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iii/20   Vyjádření třetího velitele invalidovny josefa Mandause ke sporu o invalidovnu 
a o péči o válečné invalidy (18. 5. 1923)
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VÚA-VHA Praha, Generální inspektor československých vojsk, GI (1923), karton č. 58, sign. 27 1/23. 
Strojopis, originál, 4 strany.
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 IV.   Přestěhování invalidů do Hořic, Vojenské muzeum RČS 
a Vojenský archiv Památníku osvobození v Invalidovně

iV/21   pamětní spis karlínských invalidů proti přestěhování do hořic (leden 1933)
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VÚA-VHA Praha, Vojenská Invalidovna Praha (Hořice), Kronika Invalidovny, přílohy II. dílu, 
příloha č. 28, karton č. 44. Strojopis, kopie, 4 strany.
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iV/22   zpráva kapitána pom. zdr. jaroslava pelikána z inspekční cesty do hořic 
(22. 2. 1935)
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VÚA-VHA Praha, Vojenská Invalidovna Praha (Hořice), Kronika Invalidovny, přílohy II. dílu, 
příloha č. 32, karton č. 44. Strojopis, originál, 16 stran. 
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iV/23   pohlednice z hořic v podkrkonoší kapitána pelikána synovi járovi (22. 1. 1935)

VÚA-VHA Praha, Vojenská Invalidovna Praha (Hořice), Kronika Invalidovny, přílohy II. dílu, 
příloha č. 33, karton č. 44. Pohlednice, rukopis, originál, 1 kus.
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iV/24   články o Vojenském muzeu rčs v invalidovně (1927)
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VÚA-VHA Praha, Vojenská Invalidovna Praha (Hořice), Kronika Invalidovny, přílohy II. dílu, 
příloha č. 26 a 27, noviny Právo lidu z 11. 2. 1927 a 30. 3. 1927, karton č. 44. 
Novinové výtisky, originály, 2 strany.



187

iV/25   žádost památníku osvobození o přidělení místností v invalidovně pro vojenské 
muzeum a archiv (říjen 1934)
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191



192

VÚA-VHA Praha, Památník osvobození, karton č. 17, signatura 78 1/1 3, čj. 3678/řed. 
Strojopis, rukopis, originál, 7 stran.
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V.  Invalidní důstojníci v karlínském ústavu

V/26   Memorandum místních invalidních důstojníků z karlínské invalidovny 
(listopad 1919)
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VÚA-VHA Praha, Generální inspektor československých vojsk, GI (1923), karton č. 37, 
signatura 21 1/1 – 3. Strojopis, rukopis, originál, 6 stran.
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V/27   pamětní spis invalidního důstojníka jindřicha bláhy o poměrech v karlínské 
invalidovně od roku 1919 (22. 5. 1921)
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VÚA-VHA Praha, Generální inspektor československých vojsk, GI (1923), karton č. 37,  
signatura 21 1/1 – 2. Rukopis, originál, 7 stran.
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Karlínští invalidé vzdávají v obvyklý den (6. června) v sadech před budovou Invalidovny hold  
hraběti Petru Strozzimu, zakladateli vojenské invalidní nadace (1658–1952)

Cirkus Kludský, který působil ve dvacátých a třicátých letech 20. století  
mimo jiné i na velkém vojenském cvičišti východně od Invalidovny  

a platil za to nájem Strozziho nadaci



207

Proslulý předválečný invalida Josef Velíšek (1841), veterán ze šlesvicko-holštýnské (1864)  
a prusko-rakouské války (1866); v Invalidovně pobýval od roku 1903 a v roce 1931  

se dožil úctyhodných devadesáti let
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Pohled na honosné severní průčelí Invalidovny ze druhé poloviny dvacátých let 20. století,  
kdy se do přízemí budovy postupně stěhovalo Vojenské muzeum RČS

Zbrojnice Vojenského muzea RČS instalovaná do bývalé obytné jednotky,  
která byla určena pro ubytování čety válečných invalidů,  

s dominantním barokním oknem
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Průjezd v severním traktu Invalidovny, kde se od roku 1893 v místnosti č. 102 nacházela 
prodejna tabáku, která fungovala ještě v roce 1947 (fotografie z publikace Karlínská Invalidovna 

od Augusty Müllerové a Jana Bedřicha Nováka; Praha 1948)
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Snímek z pozůstalosti válečného poškozence  
a jednoho ze zakladatelů moderní české fotografie Josefa Sudka,  

který v karlínském ústavu pobýval v letech 1922 až 1927
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Jedni z postupně ubývajících chovanců v invalidní jednotce

Momentka s Karlem Kutlvašrem ze slavnostního otevření nového  
invalidního azylu v Hořicích v Podkrkonoší (2. 6. 1935)
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Třetí velitel karlínské Invalidovny,  
bývalý ruský legionář Josef Mandaus (1875)

První velitel karlínské Invalidovny  
po převratu v říjnu 1918  
a schopný organizátor  

Ferdinand Herbe (1861)

Druhý velitel karlínské Invalidovny,  
výborný chirurg a jeden z hlavních aktérů 

sporu o Invalidovnu mezi MNO a MSP  
Vladimír Michl (1870)
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přírůstky knihOVny Vha 
a publikační činnOst 
z MatEriálů Vha V rOcE 2013
prom. hist. alena jirásková

pEjčOch, ivo: Za Háchu i za Beneše. Ztráty příslušníků vládního vojska 1939–1945. 
 Praha: MO ČR – VHÚ Praha, 2013. 238 s.
Kniha navazuje na předchozí práce obdobného zaměření, které vznikly na půdě VHÚ  Praha. 
Do výčtu ztrát vládních vojáků jsou zařazeny všechny příčiny úmrtí, zemřelí v důsledku věz-
nění i padlí v přímém boji, a to jak v Itálii, tak u Dunkerque. Jednotlivé medailony zemřelých 
a padlých doplňuje řada historických výkladů.

břach, radko a jaroslav láník: Dva roky bojů a organizační práce. Československá 
armáda v letech 1918–1920. Praha: MO ČR – VHÚ Praha, 2013. 187 s.
Výpravná publikace zachycuje dobu zrodu československé armády v letech 1918 až 1920, 
dobu plnou dramatických události a hektické organizační práce. Kniha je doplněna řadou 
i méně známých fotografií, mapek a přehledů.

straka, karel a tomáš kykal: Československá armáda v letech budování a stabilizace 
1918–1932. Praha: MO ČR – VHÚ Praha, 2013. 198 s.
Publikace navazuje na výše uvedené dílo. Obsahuje rovněž řadu fotografií, tabulek a schémat, 
přináší komplexní pohled na vojenskou historii sledovaného období.

DubánEk, Martin a pavel lach: Malá kniha o velkých bunkrech. Největší pevnostní 
stavby světa 1918–1945. Praha: MF, 2013. 293 s.
Přehled největších československých i zahraničních pevnostních objektů z let  1918–1945, 
 doplněný mnoha unikátními fotografiemi především z fotoarchivu VHA. Část snímků 
pochází též z archivu autorů, kteří řadu v knize představených objektů osobně navštívili. 
Ojedinělá publikace osvědčených autorů vznikla i za vydatné pomoci zahraničních spolu-
pracovníků.

Štěpán, Václav: Dějiny obce Bohuslavice. Opava: autor a obec Bohuslavice, 2013. 744 s.
Obsažná publikace zachycující podrobně historii hlučínské obce Bohuslavice od nejstarších 
stop osídlení k prvním písemným zmínkám o obci přes pruské války a období germanizace 
až po nejnovější historii. Zahrnuje také řadu fotografií a obsáhlý poznámkový aparát.
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ŠustEk, Vojtěch: Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území 
tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1. Praha: AMP – 
Scriptorium, 2012. 1073 s.
Komentovaná edice více než 500 německojazyčných dokumentů, které vznikly buď v okruhu 
působnosti německé politické a policejní správy na území tzv. protektorátu Čechy a Morava, 
nebo v ústředních německých úřadech v Berlíně, případně byly těmto úřadům adresovány. 
Dokumenty jsou opatřeny doslovným českým překladem.

VOjáčEk, Milan: František Ladislav Rieger a velkostatek Maleč. Ekonomické zázemí 
politické činnosti vůdce národa. Praha: NA, 2013. 230 s.
Analýza archivních dokumentů z rozsáhlé rodinné pozůstalosti významného českého politi-
ka druhé poloviny 19. století.

kolektiv autorů: Stráž na Hradě pražském. Praha: MO ČR – VHÚ Praha, 2013. 277 s.
Historie Hradní stráže od 10. století do současnosti. Výpravná publikace zachycuje historii 
elitní vojenské jednotky, v níž se odrážejí křižovatky a zákruty mnohdy neklidného vývoje 
českého státu v celé jeho šíři. Kapitoly o jednotlivých historických obdobích, zpracované růz-
nými autory, doprovází řada fotografií a unikátní obrazová příloha o vývoji uniforem, včetně 
důkladně zpracovaných popisků.

Nestandardní jevy u Pohraniční stráže v posrpnovém období roku 1968. Praha: Policie ČR,  
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2013. 109 s.
Rok 1968 v pamětech účastníků – Pohraniční stráž, Nápravně výchovný ústav Bytíz 
na  Příbramsku a absolventi Vojenské katedry ČVUT. Doplněno řadou fotografií.

DVA ROKY BOJŮ
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