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1. ÚVODEM

Od ledna 2015 začal Vojenský historický archiv, po svém přestěhování do nového archivního 
objektu Vojenského ústředního archivu v Ruzyni, plnit svoje úkoly v plném rozsahu a bez 
omezení. K vyřizování žádostí o rešerše, které se naplno obnovily již na podzim roku 2014, 
nyní začala opět v neomezené podobě fungovat i činnost badatelny. Na badatelskou veřejnost 
čekaly nejen nové příjemné prostory badatelny, ale i rozšíření otevírací doby. Někteří badatelé 
sice po prvních návštěvách archivu vzpomínali na Invalidovnu, hlavně na její dopravní pří-
stupnost, ale postupně si zvykli všichni. V průběhu roku se to projevilo jednoznačně v počtu 
badatelů i badatelských návštěv, které byly v  roce 2015 rekordní. Nebyl to výsledek pouze 
rozšíření služeb ve VHA, ale i toho, že si badatelská veřejnost nadále cení archiválií uložených 
ve VHA a našla si také cestu do nové archivní budovy.

V  oblasti vyřizování písemných žádostí veřejnosti o  informace z  uložených archiválií po-
kračoval Vojenský historický archiv v načatém trendu z konce roku 2014. Zájem veřejnosti, 
i vzhledem k 100. výročí 1. světové války, byl hlavně po informacích o účasti svých předků 
ve Velké válce a také po dalších genealogických informacích neutuchající. V posledních čty-
řech měsících roku 2014 bylo ve VHA vyřízeno cca 1 600 žádostí o rešerši. Za celý rok 2015 to 
bylo již cca 4 900. Tento výsledek lze ocenit i z toho důvodu, že od března 2015 se celá agenda 
vyřizovala již v rezortním elektronickém systému spisové služby, který je sám o sobě směrem 
k jeho uživatelům velice nevstřícný. Přes počáteční těžkosti ale i to archiváři ve VHA zvládli.

Od začátku roku se archiv připravoval také na slavnostní otevření nové budovy. Došlo k tomu 
17. března 2015 za účasti ministra obrany a dalších hostů. Při této příležitosti došlo i k před-
stavení čtyř nových archivních kulturních památek z  fondů a  sbírek VHA, které schválil
odbor archivnictví a spisové služby v lednu 2015. Prezentovat se části veřejnosti, ale i vrchol-
ným představitelům státu a  AČR, měl archiv možnost i  při mimořádném průjezdu kolon
obrněných vozidel americké armády kasárnami v Ruzyni.

I po přestěhování archivu do nové archivní budovy pokračovaly činnosti spojené s fyzickou 
péčí o archiválie. V masívním měřítku se vyměňovaly i nadále staré kartony a tvrdé desky, 
proběhla i dezinfekce cca 9 000 kartonů s archiváliemi v Národním archivu. U vybraných 
archiválií proběhne tato dezinfekce i v roce 2016. Z klasických odborných činností obnovil 
Vojenský historický archiv v roce 2015 v úplnosti skartační dohled spojený s výběrem archi-
válií ve Správním archivu AČR v Olomouci. Tentokrát i s převzetím již v minulosti vybra-
ných archiválií a jejich zaevidováním. Vyzvednul bych tady obousměrné přestěhování mezi 
Prahou a Olomoucí cca 7 500 archivních krabic. I v oblasti zpřístupňování archiválií došlo 
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ke zpracování prvního inventáře již na  základě nové metodiky – Základních pravidel pro 
zpracování archiválií. Předpokládáme, že po obdržení příslušného počítačového programu 
na inventarizaci podle nové metodiky v roce 2016 se tyto činnosti v archivu rozběhnou v šir-
ším měřítku. A to i přes neutuchající zájem veřejnosti o rešerše.

Po  celý rok pokračovalo v  činnosti i  digitalizační pracoviště archivu. Vedle samotné digi-
talizace se na  tomto pracovišti zabezpečoval i  projekt přípravy části vojenských matrik 
k  jejich umístění na  společném portálu Vojenského ústředního archivu a Vojenského his-
torického ústavu. Část matrik pěších pluků byla zpracována ke zveřejnění a doufám, že v prů-
běhu prvního pololetí 2016 k  tomu dojde. Pokračovalo se i  v  tvorbě počítačové databáze 
padlých v 1. světové válce. Počítačová databáze je vytvářena z tzv. zelené kartotéky padlých 
a  v  průběhu roku 2015 se vytvářela databáze padlých za  rok 1916, zároveň se realizovala 
i oprava databáze padlých v roce 1915. Veřejnost zároveň ocenila vstřícné gesto archivu, když 
v létě 2015 byla na internetových stránkách Vojenského ústředního archivu umístěna naske-
novaná tzv. bílá kartotéka padlých v 1. světové válce.

Jsem rád, že Vojenský historický archiv funguje dobře a že postupně realizuje i ty okruhy čin-
ností, které z objektivních důvodů v původním působišti (hlavně po povodních v roce 2002) 
nemohl rozvíjet. Ke konci roku 2015 navštívilo novou archivní budovu spolu s prostory vy-
užívanými Vojenským historickým archivem několik exkurzí ze státních archivů. Účastníci 
exkurzí ocenili nejen nové prostory a zařízení, ale v diskusích i plány našeho archivu na digi-
talizaci a na on-line zpřístupňování archiválií v digitální podobě. Máme předpoklady k tomu, 
aby se vojenské archivnictví rozvíjelo dál v duchu požadavků doby. Abychom odpovídajícím 
způsobem nejen pečovali o archiválie, ale také poskytovali kvalitní služby všem zájemcům 
o studium zde uložených archiválií. Přál bych si, aby Vojenský historický archiv v nových
prostorech i v budoucích letech odváděl kvalitní, veřejností oceňovanou práci. Tím by nejvíce 
naplňoval heslo archivářů „SINE PRAETERITIS FUTURA NULLA“.

     Mgr. Josef ŽIKEŠ  
ředitel Vojenského ústředního archivu
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2. VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO
HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK
2015
PhDr. Július Baláž, CSc., ředitel VHA/VÚA

Sídlo archivu: 
Pilotů 217/12, 160 01,
Praha 6 – Ruzyně

Kontakty
Ředitel Vojenského ústředního archivu    
 tel.: 973 213 301 
fax: 973 213 308 
e-mail: podatelna-vua@army.cz

Ředitel Vojenského historického archivu
 tel.: 973 213 350  
fax: 973 213 308  
e-mail: podatelna-vua@army.cz

Zřizovatel archivu: 
Ministerstvo obrany ČR; Vojenský historický archiv (dále VHA) je organizačně začleněn 
do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA). VÚA 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. V  září 2014 Vojenský historický archiv prokázal podle § 81 zákona, 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 a fondy a sbírky čs. armády z let 
1918–1939

Archivář 1. odd. VHA Mgr. Jan ZÁMEČNÍK,  
od 1. 3. 2015 Mgr. Erika MRHALOVÁ

rakouské fondy a sbírky do roku 1918, 
fondy a sbírky 1. čs. odboje, vojenská 
personální dokumentace  
(na tabulce Mgr. J. JELENOVÉ  
– mateřská dovolená od 30. 6. 2013)

Archivář 1. odd. VHA:  PhDr. Milan MORAVEC,  
od 1. 3. 2015 Mgr. Jiří FLÉGL

fondy a sbírky II. čs. vojenského odbo-
je, fondy a sbírky z let 1939–1945  
(na tabulce Mgr. M. MALÉ  
– mateřská dovolená od dubna 2013)

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. oddělení VHA RSDr. Vladimír ŠLOSAR fondy a sbírky po roce 1945
Archivář 2. odd. VHA Mgr. Martin DUBÁNEK fondy a sbírky po roce 1945
Archivář 2. odd. VHA Bc. Eva DVOŘÁKOVÁ fondy a sbírky po roce 1945

Archivář 2. odd. VHA RSDr. Petr HOFMAN,  
od 1. 3. 2015 Mgr. Jan ZÁMEČNÍK

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

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. Martin FLOSMAN
badatelna VHA, vojenská personální 
dokumentace, fondy a sbírky z let 
1939–1945

Archivářka 3. odd. VHA Viera ŽIŽKOVÁ fotoarchiv VHA

Vedoucí skupiny digitalizace Vladislav KUSKO
digitalizace fondů VHA,  
evidence archiválií a archivních  
souborů VHA (NAD)

Archivářka skupiny digitalizace Zdeňka PUSTAYOVÁ digitalizace fondů VHA
Archivář skupiny digitalizace Mgr. Zuzana PIVCOVÁ digitalizace fondů VHA
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Počet systematizovaných míst ve VHA od 1. 1. 2011 17
Skutečný stav pracovníků VHA k 31. 12. 2015 17

 I  v  roce 2015 došlo v  personální oblasti k  několika změnám. Nejvýznamnějším bylo 
ukončení pracovního poměru s  RSDr. Petrem Hofmanem a  PhDr.  Milanem Morav-
cem k 28. 2. 2015. Od 1. 3. 2015 byla jejich místa na základě výběrového řízení obsazena 
Mgr. Jiřím Fléglem a Mgr. Erikou Mrhalovou. Zároveň s touto změnou obsadil Mgr. Jan Zá-
mečník uvolněné tabulkové místo na 2. oddělení VHA. Systemizovaná místa ve VHA, kromě 
úseku digitalizace (3. odd. VHA), který zabezpečuje digitalizaci fondů VHA, nadále předsta-
vovala pouze tabulky pro archiváře. Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle zařazení 
(viz výše), např. badatelské služby, archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií, jejich 
zpracování a  správu atd. Činnost spojená s  ekonomikou, personalistikou, správou budov, 
autoprovozem a  informatikou je zabezpečována složkou, která je podřízena přímo řediteli 
Vojenského ústředního archivu. V případě konzervace a restaurování je toto pracoviště pod-
řízeno řediteli Správního archivu MO.

Zaplněná badatelna VHA/ VÚA na Ruzyni

Vojenský  historický  archiv
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II.  PŘEHLEDY O CELKOVÉM MNOŽSTVÍ,  
FYZICKÉM STAVU A ZMĚNÁCH  
U ARCHIVÁLIÍ ULOŽENÝCH VE VHA 
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Statistika GI archivu: 610000040 Vojenský historický archiv
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Statistika GI 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:

Dohled na skartační řízení ve správních archivech se v roce 2015 prioritně uskutečnil u SA 
AČR Olomouc. Jednalo se o justiční dokumentaci (ve dnech 16. – 18. 3. 2015 Mgr. Dubánek, 
Ing. Kadlec). Celkem bylo do řízení zařazeno 2 599 svazků dokumentů, z nichž bylo za ar-
chiválie vybráno 63 svazků dokumentů vojenských soudů a prokuratur. U Správního archivu 
MO došlo k dohledu na skartaci utajovaných dokumentů, dále také na skartaci vybraných 
složek fondu MO ročníku 2002 (Dr. Šlosar).

2) Evidence archiválií a archivních pomůcek:

Vedení a doplňování evidenčních karet NAD: V roce 2015 se uskutečnila po přestěhová-
ní VHA kontrola všech vnějších a vnitřních změn v evidenci archiválií. V případě vnějších 
změn to bylo 14 (14 přírůstků a 0 úbytků), u vnitřních to byla pouze jedna změna. V přípa-
dě vnitřní změny byla po kontrole dopsána do evidence ztráta vojenských předpisů po roce 
1945, zničených při povodni v roce 2002. Jejich přehled nám poskytují statistiky těchto změn 
(viz níže).

7. ledna 2016 byly zaslány do tzv. druhotné evidence vedené Národním archivem v Praze (po-
dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě – úplné znění zákona č. 329/2012 
Sb.) v elektronické podobě aktuální evidenční karty NAD (základní evidence archiválií a ar-
chivních fondů ve VHA) podle stavu k 31. 12. 2015.

Vojenský  historický  archiv
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Statistika členěná podle typu vnitřních změn (počet a metráž změn) – 20. 01. 2016

Základní statistika vnějších změn – 20. 01. 2016

Vojenský  historický  archiv



16

3)   Vytváření počítačových databází z personálních spisů uložených 
ve VHA:

a) Databáze legionářů z 1. světové války, databáze příslušníků čs. vojenských jednotek 
za 2. sv. války a databáze padlých příslušníků čs. vojenských jednotek za 2. sv. války 
byly i v roce 2015 vylepšovány, hlavně na základě připomínek, které chodily do archivu 
z řad veřejnosti.

b) Databáze padlých v 1. světové válce. V roce 2015 Vojenský historický archiv pokračoval 
ve vytváření této databáze. V roce 2015 se do počítačové databáze padlých v 1. světové 
válce vybíraly z příslušné kartotéky (tzv. zelená kartotéka) již osoby, které padly v roce 
1916. K 31. 12. 2015 bylo v databázi 124 427 záznamů. V roce 2015 bylo vytvořeno 25 693 
nových záznamů. Se zveřejněním (na  internetu) padlých v  roce 1915 (opravená verze) 
i za rok 1916 (ještě neopravená verze) se počítá v březnu 2016. V souvislosti s tvorbou 
této databáze byla tzv. bílá kartotéka padlých v  1. světové válce v  létě 2015 zveřejněna 
na internetových stránkách VÚA.

4) Zpřístupňování archivních fondů a sbírek:

a) Na 2. oddělení VHA se v roce 2015 nerealizovalo zpřístupňování nových fondů. Hlav-
ní důraz byl postaven na rekonstrukci fondů a jejich přípravu na stěhování do SA AČR 
a opačně nových archiválií (soudní dokumentace) z SA AČR do Prahy – Ruzyně. Pro po-
třeby badatelů bylo pracovníky 2. oddělení i v roce 2015, hlavně s přispěním pracovníka 
na dohodu, vyznačeno na 685 007 stránkách archiválií (1 113 kartonů) zrušení stupně 
utajení (podle RMO č. 22/1999 a metodického pokynu NBÚ).

b) Na 1. oddělení VHA se v roce 2015 inventarizoval jeden fond. Jednalo se o  inventari-
zaci fondu Slovácká brigáda v  rámci archivní stáže studenta MU Brno. Bylo to již po-
dle nových Základních pravidel pro zpracování archiválií. Hlavním důvodem, proč se 
inventarizace nerozvinula v  celém VHA, je nadále enormní rozsah tzv. úřední agendy. 
Přibyla k tomu i absence nového inventarizačního počítačového programu vycházejícího 
již z nových pravidel. Ve druhé polovině roku 2015 se přikročilo k úpravám vojenských 
matrik tak, aby mohly být postupně umísťovány na internetovém portálu Studovna MO. 
Je zde velký předpoklad, že již v polovině roku 2016 na něm budou umístěny matriky 
tzv. pěších pluků. V této činnosti se bude pokračovat.

Vojenský  historický  archiv
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5) Využívání archiválií:

Úřední a badatelská agenda: Badatelna archivu v nové archivní budově byla v lednu 2015 
pro veřejnost plně zprovozněna. Bylo tak umožněno studovat archivní prameny k vojenským 
dějinám v plné možné míře. Badatelna poskytovala svoje služby standardně v duchu Badatel-
ského 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 zákona č. 329/2012 Sb.).

V roce 2015 se vyřizovala i úřední agenda neomezeně. Navázalo se v tomto směru na enorm-
ní nárůst této agendy od září 2014. Nárůst žádostí směřoval dále hlavně k padlým v 1. světové 
válce, genealogickým informacím z osobních spisů vojáků a i z osobní evidence čs. legionářů. 
V roce 2015 se z agend vyplývajících z konkrétního zákona dále vyřizovala agenda vztahující 
se k 3. čs. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.), ke službě v PTP, pokračovala však i agenda spojená 
se zákonem 255/1946 Sb. o 2. čs. odboji. Archiv vyřídil 154 žádostí o  informace k zákonu 
č. 262/2012 Sb. a 21 ke službě v PTP.

V roce 2015 vyřídili pracovníci VHA 4 370 žádanek pro badatele a 4 894 dopisů, z toho 968 
rešerší pro instituce a úřady, 3 801 bylo soukromých podání. 125 podání bylo vzato na vědo-
mí bez nároku na rešerši, nebo posloužilo jako objednávka archivního materiálu na badatel-
nu (blíže viz tabulky č. 7, 8, 9).

Tabulka č. 7 – badatelská agenda

Rok Celkem 1. odd. 2. odd. 3. odd. + Ř VHA
2010 3 440 2 155 688 197 + 52 Ř VHA
2011 3 560 2 227 964 272 + 49 Ř VHA
2012 3 841 2 193 (171 brig.) 1 060 231 + 42 Ř VHA
2013 2 747 1 539 (552 brig.) 1 420 184 + 44 Ř VHA
2014 608 337 (111 brig.) 239 23 + 9 Ř VHA
2015 4 370 2 783 (1 663 brig.) 1 162 392 + 33 Ř VHA
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Tabulka č. 8 – úřední agenda 

Rok Celkem  1. oddělení 2. oddělení 3. oddělení + Ř VHA
2010 3 334 1 709 535  353 +149 Ř VHA
2011 3 189 2 297 452  270 + 127 Ř VHA
2012 3 832 2 759  649  263 + 161 Ř VHA
2013 3 253 2 322  649  144 + 138 Ř VHA
2014 2 652 2 043  347  162 +  94 Ř VHA
2015 4 894 3 782  763  294 +  55 Ř VHA

Tabulka č. 9 – vyřizování agend jednotlivými pracovníky VHA

Pracovník Dopisy Žádanky
Baláž 55 33

Urminský 285 29
Jelen 604 381

Zámečník 1 344 128
Heřmánek  85 50

Moravec/Flégl 59/453 77/305
Hofman/Mrhalová 136/416 12/138

Šlosar 138 498
Dubánek 244 248

Dvořáková 132 217
Kadlec 249 199

pracovníci na dohodu 1 663
Jirásková 125 75
Flosman 23 213
Žižková 146 104
Celkem 4 894 4 370
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6) Činnost badatelny a fotoarchivu:
Činnost badatelny v roce 2015:
a) počet přihlášených badatelů: 589 (ČR – 543, zahraničí – 46)
b) počet badatelských návštěv: 2 164 (ČR – 2 011, zahraničí – 153)
c) vyúčtované peníze za kopie a další služby (většinou za rešerše): cca 245 000,- Kč

Činnost fotoarchivu v roce 2015:
a) počet přihlášených badatelů: 54 (ČR – 49, zahraničí – 5)
b) počet badatelských návštěv: 104 (ČR – 97, zahraničí – 7)
c) počet naskenovaných snímků: 1 620 (22 ks CD)

Úroveň poskytování služeb badatelnou VHA byla v roce 2015 na velmi dobré úrovni. Dů-
sledně se dbalo na dodržování badatelského řádu (vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., od 1. 7. 
2012 ve znění vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.). Zásadní změnou v této oblasti fungování 
archivu bylo otevření badatelny v lednu 2015 široké veřejnosti v nové archivní budově v Ru-
zyni. Kromě rozšíření otevírací doby i  na  pondělí čekalo návštěvníky příjemné prostředí. 
V průběhu roku byla na badatelně zavedena služba poskytování digitalizovaných archiválií 
ke studiu na PC instalovaných k tomuto účelu. Chránil se tím fyzický stav archiválií, které 
se nyní v originálu předkládaly výjimečně a pouze se souhlasem ředitele archivu. Služby pro 
badatelskou veřejnost byly rozšířeny i o zveřejnění všech inventářů VHA společně s tzv. bílou 
kartotékou padlých v 1. světové válce na internetových stránkách VÚA. Používání vlastních 
reprodukčních zařízení badateli na pořizování studijních reprodukcí u všech typů archiválií 
ve VHA dále vylepšovalo možnosti studia pro badatele. V roce 2015 pokračovala digitalizace 
fondů VHA. V roce 2015 bylo ve VHA digitalizováno 134 497 stran archiválií.

Úroveň poskytovaných služeb ve fotoarchivu byla v roce 2015 také na velmi dobré úrovni. 
I když je pravdou, že nová archivní budova neposkytuje badatelům ve fotoarchivu tolik pro-
storu, jak tomu bylo na Invalidovně. Zájem o fotografie jako přílohy do publikací i na různé 
výstavy nebo do dokumentárních filmů ale přetrval i v roce 2015.
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IV. STAV ARCHIVÁLIÍ:

1) Fyzická ochrana archiválií:

I v roce 2015 se pokračovalo v provádění dezinfekce u vybraných archivních souborů v Ná-
rodním archivu (cca 9 100 kartonů a počítá se s dezinfekcí asi 9 100 kartonů i v roce 2016). 
Realizovala se i  rekonstrukce poškozených archiválií na  knihařské a  konzervátorské dílně 
VÚA. K tomuto kroku bylo možné přistoupit až po přestěhování archivu do nových prostorů. 
Nadále se pokračovalo také u vybraných archivních souborů ve výměně kartonů a tvrdých 
desek s  tkaničkami. Vedle toho se prováděla kontrola teploty a vlhkosti v nových depech. 
Po  uvedení vzduchotechniky do  provozu v  objektu na  Ruzyni docházelo k  občasným vý-
padkům. Nastavení hlídaných parametrů ve skladech se dělo již přes počítač. V roce 2015 se 
i z důvodu občasného výpadku vzduchotechniky (z důvodu vysokých teplot v letních měsí-
cích) musely hlídat dané parametry ve skladech i přímou kontrolou. Touto zpětnou vazbou se 
podařilo přispět k postupnému odstranění výkyvů od stanovených parametrů.

I přes občasné výpadky techni-
ky se dá konstatovat, že v nové 
budově v Ruzyni byly naměřené 
hodnoty teplot a vlhkosti opro-
ti Invalidovně nesrovnatelně 
stálejší. Nejnižší teploty se již 
nenaměřily v zimních měsících, 
ale na podzim (13 °C). Nejvyšší 
teplota 24 °C se naměřila při ně-
kolika výpadcích vzduchotech-
niky v  červenci a  srpnu 2015. 
Nejnižší relativní vlhkost byla 
naměřena po  vyladění vzdu-
chotechniky na  podzim 2015 
– 30 %, nejvyšší opět při výpad-
cích vzduchotechniky v červen-
ci a srpnu 2015 – 64 %.

Pohled do depa s vojenskými osobními spisy v Ruzyni

Vojenský  historický  archiv



21

2) Stěhování archiválií:

Od  dubna do  září 2015 se provádělo stěhování archiválií k  dezinfekci v  Národním archi-
vu (cca 9  100 kartonů). Ve  dnech 2. – 12. listopadu 2015 se stěhovaly vybrané archiválie 
z SA AČR v Olomouci do objektu v Ruzyni (jednalo se o vybrané archiválie z justiční doku-
mentace). K přesunu vybraných archiválií došlo i opačným směrem z Ruzyně do SA AČR 
v Bystrovanech. V obou směrech se jednalo o přestěhování přibližně stejného množství ar-
chiválií, cca 7  500 kartonů. V  roce 2016 se budou realizovat přesuny pouze mezi Ruzyní 
a Národním archivem v rámci dezinfekce archiválií VHA.

Stěhování archiválií v budově VÚA v Ruzyni

Vojenský  historický  archiv



22

3) Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 31. 12. 2015):

V roce 2015 nedošlo k žádné změně na fyzickém stavu AKP. Bezpečnostní kopie AKP byly 
po listopadu 2013 uloženy v nové archivní budově v Ruzyni. Po ukončení stěhování archivu 
byly z Ruzyně převezeny do SA AČR v Olomouci. Originály byly uloženy ve skladu č. 113, 
kde i po dobu výpadků vzduchotechniky v letních měsících byly naměřené teploty a vlhkost 
v souladu s předepsanými normami. Významnou událostí v této oblasti bylo uznání dalších 
čtyř archiválií VHA za AKP v lednu 2015. Ke všem novým AKP byly vyhotoveny v Národ-
ním archivu bezpečnostní kopie (mikrofilm), které se uložily společně s ostatními kopiemi 
v SA AČR v Olomouci. Součástí bezpečnostní dokumentace objektu VÚA Praha v Ruzyni je 
i jeden výtisk lokačního plánu VHA se zvláštním vyznačením uložení AKP.

a) Manifest českých spisovatelů z května 1917  
(evidenční číslo AKP – 42, z roku 1980)

 – AKP má rozsah 1 složky (4 listy v obalu), její fyzický stav je velmi dobrý;
 – nebyl u něho proveden a ani se neplánují konzervační zásahy;
 – AKP je uložena v originálu spolu s  jednou studijní kopii (studijní kopie je založena 

i v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu 
č. 113;

 – v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3x), jedna fotokopie je ve fondu, 
ostatní jsou od září 2014 uloženy ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

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

 – AKP má rozsah 1 sešitu o 51 listech, její fyzický stav je dobrý;
 – nebyl u něho proveden konzervační zásah, časem bude zásah nutný kvůli použitému 

psacímu prostředku – obyčejná tužka;
 – AKP je uložená v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i v pří-

slušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113;
 – v případě této AKP je pořízen mikrofilm (1x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako 

studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm i fotoko-
pie) jsou od září 2014 ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

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

 – AKP má rozsah 2 svazků o 367 listech, její fyzický stav je dobrý;
 – nebyl u něho proveden konzervační zásah;
 – AKP je uložena v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i v pří-

slušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113;
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 – v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako 
studijní kopie (1x ve  fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie jsou od září 2014 
ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

d) Složka 308/1–3 ze sbírky 37 obsahující archiválie výsadkové skupiny Anthropoid, 1941–1945  
(evidenční číslo AKP – 160, z roku 2015)

 – AKP má rozsah 205 listů + 3 fotografie, její fyzický stav není vyhovující, většina doku-
mentů má natržené okraje;

 – v případě většiny dokumentů se plánuje zásah na konzervátorské dílně VÚA;
 – AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené 

krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113;
 – v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie 

jako studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR 
Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

e) Jmenný seznam československých dobrovolníků roty „Nazdar“ z roku 1914  
(evidenční číslo AKP – 161, z roku 2015)

 – AKP má rozsah dvoulistu, je podlepena, okraje mírně natrženy;
 – plánuje se zásah na konzervátorské dílně VÚA;
 – AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené 

krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113;
 – v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie 

jako studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR 
Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

f) Deník bojové činnosti České družiny z období od 15. srpna 1914 do 13. února 1915 
(evidenční číslo AKP – 162, z roku 2015)

 – AKP má rozsah jedné knihy o 83 listech (60 listů popsaných), její fyzický stav je vy-
hovující;

 – nebyly u něho provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy;
 – AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené 

krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113;
 – v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie 

jako studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR 
Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

Vojenský  historický  archiv



24

g) Kronika Čs. dobrovolnického sboru v Itálii, 1917–1918  
(evidenční číslo AKP – 163, z roku 2015)

 – AKP má rozsah jedné knihy o 110 listech (53 listů popsaných), její fyzický stav je velmi dobrý;
 – nebyly u ní provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy;
 – AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené 

krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113;
 – v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako 

studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR Olomouc, 
kopie jsou v dobrém stavu.

Stěhování vybraných archiválií z SA AČR
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V.  ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 
ARCHIVU (VÝBĚR):

 ■ Činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v nařízení Ř-VÚA č. 1/2014 (VHA).
 ■ Zabezpečení exkurzí ve VÚA/Ruzyně – NA Praha, 20. 5. 2015; Fakulta humanitních stu-

dií UK, 30. 4. 2015; SOA Litoměřice, 20. 11. 2015; SOkA Pardubice, 27. 11. 2015; VA 
Vyškov, 1. 12. 2015 (VHA, PhDr. Baláž).

 ■ Účast na vyhodnocení činnosti VÚA v roce 2014 v Bedřichově, 23. 2. 2015 (VHA).
 ■ Prezentace VHA v rámci přednášky na MU Brno, 12. 3. 2015 (PhDr. Baláž).
 ■ Prezentace návrhů VHA na nové AKP příslušné komisi při odboru archivní správy a spi-

sové služby MV 22. 1. 2015 (PhDr. Baláž).
 ■ Účast na slavnostním otevření nové budovy VÚA v Ruzyni, 17. 3. 2015 (VHA).
 ■ Účast na vědecké konferenci pořádané UO v Brně, 3. 6. 2015 (PhDr. Baláž).
 ■ Přednáška v rámci odborné přípravy na OB MO – 70. výročí květnového povstání 1945, 

duben 2015 (PhDr. Baláž).
 ■ Zabezpečení ZPC do  Rakouska, 8. 6. – 12. 6. 2015 (Mgr.  Zámečník, Mgr.  Mrhalová), 

a ZPC na Slovensko, 15. 6. – 19. 6. 2015 (Mgr. Dubánek, Mgr. Kadlec).
 ■ Ocenění prom. hist. Aleny Jiráskové vyznamenáním MV ČR „Za zásluhy o české archiv-

nictví“, 23. 6. 2015.
 ■ Účast na  vědecké konferenci k  první světové válce pořádané VHÚ; Senát PS ČR, 

22. – 23. 9. 2015 (VHA).
 ■ Účast na vědecké konferenci „Život ve stínu šibenice“ v Památníku na Vítkově, 10. 9. 2015 

(Mgr. Flosman).
 ■ Účast na  konferenci „50. léta v  ochraně státní hranice“ konané v  Brně, 18. 11. 2015 

(Mgr. Dubánek, Ing. Kadlec).
 ■ Účast na konferenci „Židé a Morava“ konané v Kroměříži, 11. 11. 2015 (Mgr. Flosman).
 ■ Zabezpečení realizace auditu MO ve VHA, 29. 9. – 2. 10. 2015 (VHA).
 ■ Zabezpečení archivní stáže studenta MU v Brně ve VHA, 27. 7. – 14. 8. 2015 (PhDr. Baláž).
 ■ Pracovní návštěva představitelů VÚA v  SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, 

24. 11. 2015 (PhDr. Baláž).
 ■ Zabezpečení natáčení ČT o archivních fondech k Terezínu ve VHA, 15. 12. 2015 (Mgr. Zá-

mečník, PhDr. Baláž).

Mezinárodní spolupráce

 ■ Návštěva Vojenského archivu-centrálna registratura v Trnavě; 9. – 11. 9. 2015 (PhDr. Baláž).
 ■ Zabezpečení návštěvy pracovníků z Bundesarchivu SRN ve VHA v Ruzyni, 20. 1. 2015 (VHA).
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VI. HLAVNÍ ÚKOLY ARCHIVU V ROCE 2016: 

a) Uplatňování zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů (úplné znění zákona č. 329/2012 Sb.), dalších norem a předpisů při své činnosti.

b) Příprava archiválií k jejich dezinfekci v NA.
c) Odborná péče o  archiválie vojenského charakteru pokrývající období od  roku 1723 

do roku 1989; odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odborné zpracování 
archiválií a odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií.

d) Předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely, zabezpečení komplexní bada-
telské činnosti pro oprávněné žadatele.

e) Poskytování požadovaných informací pro úřední potřeby a správní úkony.
f) Odborný a metodický dohled na skartační řízení ve správních archivech.
g) Vědecký výzkum a publikační činnost.
h) Vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHA.
i) Vydání nové ročenky VHA.
j) Digitalizace archivních fondů VHA.

Americká vojenská technika před budovou VÚA
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3. DOKUMENTACE SOUVISEJÍCÍ 
S VYŘIZOVÁNÍM AGENDY SPOJENÉ 
SE ZÁKONEM Č. 255/1946 SB., 
ULOŽENA VE VHA

3. 1 Vydávání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.

PhDr. Július Baláž, CSc. – Dr. Pavel Minařík, CSc.

Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých ji-
ných účastnících národního boje za osvobození, byl přijat 19. 12. 1946 a se zpětnou platností 
nabyl účinnosti dnem 18. 6. 1946. Navazoval na předchozí zákony, které řešily otázku umísťo-
vání a jiného sociálního zaopatření příslušníků národního boje za osvobození.1 V § 1 odst. 1 
článku 1 zákon vymezuje tyto kategorie účastníků odboje v letech 1939–1945:

a) příslušníky nebo osoby konající službu v čs. armádě v zahraničí;
b) osoby konající službu ve spojenecké armádě;
c) příslušníky 1. čs. armády na Slovensku;
d) čs. partyzány;
e) účastníky domácího nebo zahraničního hnutí (vyvíjející aspoň tři měsíce soustavnou činnost);
f) účastníky květnového povstání v roce 1945 (pokud za bojů padli nebo byli těžce raněni); 
g) čs. politické vězně (omezené nejméně tři měsíce na  osobní svobodě, při vážné újmě 

na zdraví i po dobu kratší).

1  § 1 odstavec 2 článek 3 zákona. Je zde uvedena celá škála překážek jako např. služba v nepřátel-
ské armádě (s výjimkou pro službu ve slovenské armádě do 29. 8. 1944), členství v organizacích 
jako Svazu pro spolupráci s Němci, Českého svazu válečníků, Rodobrany, Vlajky, České ligy proti 
bolševismu, Kuratoria, Hlinkovy gardy, Hlinkovy mládeže atd. Týkalo se to také vedoucích míst 
ve veřejné správě nebo ve válečném průmyslu. Vyloženě poplatné době bylo ustanovení, že zákon-
nou překážkou byla i německá nebo maďarská národnost (s výjimkou osob splňujících § 1 odst. 1 
článek 1 písmeno a), d), e), g).
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V odstavci 2 se k těmto kategoriím připojují čs. dobrovolníci ve Španělsku v letech 1936–1938 
a  v  § 2 též příslušníci Stráže obrany státu, kteří v  souvislosti s  bojem v  pohraničí v  roce 
1938  utrpěli újmu na  životě, osobní svobodě nebo zdraví. Zákon zároveň vyjmenoval zá-
konné překážky, pro které nelze získat charakter účastníka národního boje za osvobození.2

V § 3 a § 4 zákon č. 255/1946 Sb. umožňoval poskytnout účastníkům národního boje za osvo-
bození určité výhody a přednostní práva. Tato možnost se opakovala v podstatě po skoro 
30  letech. Již zákon č.  462/1919  Sb., o  propůjčování míst legionářům, v  preambuli uvádí, 
že „… Legionáři … mají nárok žádati za udělení míst ve službě státní a veřejné, též při jiných 
závodech a podnicích státem podporovaných a zaručených. Služba strávená v čs. legiích po-
čítá se všem legionářům trojnásobně do služby i do výslužby.“ Zákon č. 255/1946 Sb. přitom 
ponechal (viz § 22 odst. 1) v platnosti ustanovení zákona č. 462/1919 Sb. a vedle toho i § 81 
zákona č. 76/1922 Sb., o vojenských požitcích zaopatřovacích. Zároveň ale nový zákon v § 22 
odst. 2 omezil platnost § 3 a § 4 na tři roky, tj. do 18. 6. 1949.3 Změna při uplatňování výhod 
vyplývajících ze zákona č. 255/1946 Sb. nastala částečně vyhláškou č. 113/1957 Úř. l. Státního 
úřadu sociálního zabezpečení, následně zákonem č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, 
a prováděcí vyhláškou č. 102/1964 Sb. Zásadním způsobem však byla tato oblast upravena až 
zákonem č. 161/1968 Sb., o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje.

V době jeho schválení a v následujících dvou letech byl zákon č. 255/1946 Sb. výrazem tehdej-
ší politické struktury v Československu. Po zrušení § 3 a § 4 bylo jeho uplatňování až do kon-
ce 50.  let v  podstatě okrajovou záležitostí. Protože ze získání osvědčení o  účasti v  odboji 
dlouho neplynuly žádné výhody, byla celá agenda s tím spojená podceňována. Negativním 
projevem této skutečnosti bylo, že se žádosti neprověřovaly dostatečně, a nebylo často ani 
z čeho, protože se neprověřovala ani činnost různých skupin. Souviselo to také s tím, že k zá-
konu nebyly vydány ani žádné prováděcí směrnice. K částečné změně došlo vydáním vyhláš-
ky č. 113/1957 Úř. l. a následně zákona č. 101/1964 Sb. K podstatné změně došlo až po přijetí 
zákona č. 161/1968 Sb. V září 1971 vydala MNO – Kancelář odboje první interní směrnice, 
které měly ujednotit výklad ustanovení zákona č. 255/1946 Sb. Zároveň s tím se začaly inten-
zivně posuzovat žádosti účastníků ilegálního hnutí KSČ. Dělo se tak v součinnosti s orgány 

2  Zákon č. 34/1946 Sb., jímž se vymezuje pojem „československého partyzána“; a zákon č. 136/1946 Sb., 
o umísťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození (dnem nabytí účinnosti 
zákona č. 255/1946 Sb. se tento zákon rušil).

3  § 1 odstavec 2 článek 3 zákona. Je zde uvedena celá škála překážek jako např. služba v nepřátel-
ské armádě (s výjimkou pro službu ve slovenské armádě do 29. 8. 1944), členství v organizacích 
jako Svazu pro spolupráci s Němci, Českého svazu válečníků, Rodobrany, Vlajky, České ligy proti 
bolševismu, Kuratoria, Hlinkovy gardy, Hlinkovy mládeže atd. Týkalo se to také vedoucích míst 
ve veřejné správě nebo ve válečném průmyslu. Vyloženě poplatné době bylo ustanovení, že zákon-
nou překážkou byla i německá nebo maďarská národnost (s výjimkou osob splňujících § 1 odst. 1 
článek 1 písmeno a), d), e), g).
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a institucemi KSČ. S tímto souviselo také stále silnější volání po uplatňování třídně politic-
kých hledisek při naplňování ustanovení zákona. Tento trend přetrval až do konce roku 1989.

Prováděním zákona bylo podle § 24 určeno ministerstvo národní obrany, které přitom úzce 
spolupracovalo s ministerstvem vnitra.4 Po celou dobu naplňování ustanovení zákona se to 
dodržovalo a ministerstvo obrany bylo tím orgánem, který osvědčení vydával. Až na období 
let 1953–1968, kdy se jednalo o Vojenský historický ústav, byly agendou spojenou se záko-
nem č. 255/1946 Sb. pověřeny různé, přímo podřízené složky ministerstva obrany.

V  letech 1946–1949 byla realizací zákona pověřena MNO – Kancelář čs. legií. Samotná 
Kancelář čs. legií byla ve 20. letech přičleněna k MNO a přímo podřízena ministru národní 
obrany. Kancelář měla svůj počátek v tzv. Evidenční kanceláři čs. legií, která byla zřízena roz-
hodnutím ministra národní obrany dne 25. 11. 1918. Měla za úkol pečovat o legionáře a jejich 
rodinné příslušníky. Nejprve bylo postaráno o pozůstalé po padlých legionářích (podporová-
no bylo cca 3 000 osob) a rodiny, jejichž živitelé se ještě z různých důvodů nacházeli za hra-
nicemi. V říjnu 1920 byla Evidenční kancelář čs. legií přičleněna k nově zřízenému Likvidač-
nímu úřadu zahraničních vojsk při MNO. K 1. 1. 1923 likvidační úřad zanikl a jeho funkci 
převzala Kancelář čs. legií. Do  její působnosti patřily: záležitost sociální péče o  legionáře, 
legionářské invalidy a pozůstalé po legionářích; evidence všech legionářů; provádění zákonů 
vztahujících se na legionáře; likvidační agenda – finanční a materiální. V letech 1918–1939 
pečovala o 77 000 čs. legionářů a pozůstalých po nich. V roce 1933 měla 99 zaměstnanců, 
z toho 46 vojáků z povolání. Přednostou kanceláře byl ministerský rada nebo generál, přímo 
podřízený ministru národní obrany.

Ke zvýhodnění vracejících se legionářů přispěl hlavně zákon č. 462/1919 Sb., který legioná-
řům zaručoval polovinu míst ve státní správě (v nižších služebních kategoriích). Zároveň se 
i doba strávená v legiích počítala trojnásobně do služby i výslužby při státní a veřejné služ-
bě. Aby se legionáři mohli účastnit na pozemkové reformě, byl zřízen při pozemkovém vý-
boru Národního shromáždění legionářský subkomitét, který se zabýval žádostmi legionářů 
o půdu.

Po  válce byla činnost kanceláře obnovena již 17.  7.  1945 (sídlila v  ulici Tatranského plu-
ku č.  4). Kancelář byla nadále pověřena správou záležitostí a  péčí o  příslušníky 1.  čs. od-
boje. Od roku 1946 po vydání zákonů č. 34/1946 Sb. a  č. 136/1946 Sb. nově i příslušníků 
2. čs. odboje. Až do vydání zákona č. 136/1946 Sb. nebylo zákonného podkladu pro umísťo-
vání a jiné zaopatřování účastníků 2. odboje. Získat zaměstnání ve státní službě nebo národní 
správu v živnostech bylo pro účastníky odboje v  roce 1946 již prakticky nemožné. Zákon 

4  § 22 nového zákona určil zároveň výjimku z tohoto ustanovení. Účastníci národního boje za osvo-
bození (studenti nebo vojáci prezenční služby) mohli uplatnit svoje práva i po tomto datu podle 
uvedených paragrafů až do 6 měsíců od ukončení studií nebo prezenční služby.
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č. 136/1946 Sb. upřednostňoval přijímání účastníků odboje do státních a veřejných služeb, 
řešil otázku invalidního zaopatření. Protože v  době vydání zákona bylo na  zemědělských 
usedlostech umístěno asi 4 000 zahraničních vojáků, pomáhala kancelář těmto odbojářům 
získávat různé úlevy. Zákon č. 136/1946 Sb. zahrnoval také vydávání osvědčení o účasti v od-
boji. Již v  této době se začalo s prověřováním skupin domácího odboje. Protože přibývalo 
případů fiktivního vykazování účasti v domácím odboji ze strany skupin i jednotlivců, zúžil 
zákon výběr účastníků v domácím odboji na nejmenší míru a přiznával práva jen osobám 
sociálně těžce poškozeným. To samozřejmě narazilo na odpor. Byla připravována novela zá-
kona č. 136/1946 Sb., přičemž zároveň s tím byla požadována i novela zákona č. 462/1919 Sb., 
kde se předpokládalo i zahrnutí příslušníků sovětské Rudé armády mezi účastníky odboje.

Všechny výše uvedené problémy řešil nový zákon č. 255/1946 Sb. Do zákona byli zároveň 
mezi účastníky 1. odboje nově zahrnuti i příslušníci sovětské Rudé armády a také vojáci Ma-
ďarské republiky rad a Slovenské republiky rad. Uvedené změny byly důvodem i k reorgani-
zaci kanceláře legií. V roce 1946 měla kancelář 155 zaměstnanců, z toho 116 vojáků z povo-
lání a 39 občanských zaměstnanců.5 Z důvodu nárůstu agendy se navýšily v průběhu roku 
1947 počty zaměstnanců až na 208.6 Od roku 1948 se její počty omezovaly a snižovaly (dnem 
15. 7. 1948 se ještě zřídil referát Kanceláře čs. legií pro zemi Moravskoslezskou v Brně). Od-
haduje se, že v tomto období bylo kanceláří vydáno asi 80 000 osvědčení (podaných žádostí 
o osvědčení bylo asi 150 000). Zároveň se v tomto období pokračovalo i v evidenci skupin 
domácího odboje. Na MNO se začali k odbojovým skupinám soustřeďovat další materiály. 
Tyto byly posuzovány pomocí dvou postupně při kanceláři vytvořených pomocných komi-
sí, jednak od ministerstva vnitra a vlastního tzv. pátracího oddílu MNO – kanceláře legií. 
Zmíněné komise prověřovaly činnost skupin jak domácího odboje, tak i partyzánů. Dnem 
15. 2. 1949 byla MNO – Kancelář čs. legií zrušena a následně přeměněna na MNO – IX. od-
bor (sociální).7

Léta 1949–1957 jsou označována jako druhá etapa ve vyřizování agendy spojené se zákonem 
č. 255/1946 Sb. Její počátek je spjat jednak se zrušením MNO – kanceláře legií, ale hlavně 
následným zrušením § 3 a § 4 zákona č. 255/1946 Sb. V této etapě platí, že získání osvědčení 
podle zákona č. 255/1946 Sb. bylo pouze dokladem o účasti v odboji, jakýmsi morálním oce-
něním, z něhož však neplynuly žádné výhody.

5  Dnem 1. 3. 1946 byl zřízen referát Kanceláře čs. legií pro Slovensko v Bratislavě. O málo později, 
15. 6. 1946, byla Kancelář čs. legií sloučena s V. (sociálním) odborem MNO, I/6. oddělením MNO 
(partyzánů) a likvidační skupinou „Alex“ a „Bartoš“ u MNO.

6  Z toho bylo 141 důstojníků, 23 rotmistrů a 44 občanských zaměstnanců. Z občanských zaměst-
nanců bylo 19 osob zaměstnaných v Domovech vojenských důchodců, které MNO – kancelář legií 
spravovalo. V této době kancelář pečovala o 400 000 odbojářů a pozůstalých po nich.

7  Zároveň byly zrušeny referáty v Brně (1 důstojník) a v Bratislavě (11 důstojníků, 2 rotmistři a 9 ob-
čanských zaměstnanců).
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Pouze krátce v roce 1949 byla příslušná agenda vedena na MNO – IX. odboru (sociálním).

Již k 1. 1. 1950 byl MNO – IX. odbor zrušen. Jeho agenda byla převedena pod MNO – I. od-
bor (všeobecně vojenský). Vedením agendy spojené se zákonem č. 255/1946 Sb. bylo pově-
řené 2. oddělení (sociální) I. odboru.8 V tomto období byl při 2. oddělení zřízen referát pro 
záležitosti slovenských partyzánů a účastníků SNP.9 2. oddělení (sociální) I. odboru MNO 
mělo po dobu své krátké existence tabulkově 32 důstojníků a 15 občanských zaměstnanců. 
V uvedené době došlo k opětovnému prověřování partyzánských skupin. Dnem 31. 12. 1950 
bylo 2.  oddělení I.  odboru MNO zrušeno. Jeho agenda přešla nejprve na  administrativní 
referát Všeobecné správy MNO a po reorganizaci uskutečněné 1. 10. 1951 do evidenčního 
referátu Administrativně-hospodářské správy MNO (AHS – MNO). Pod nový referát přešly 
hlavně (již v podobě pouhých skupin) bývalé referáty pro vydávání osvědčení podle zákona 
č. 255/1946 Sb. a referát pro likvidaci zahraničních armád a partyzánů. Zbylé referáty byly až 

8  Pod I. odbor nebylo převedeno 3. oddělení IX. odboru – oddělení zahraniční armády, které zaniklo.
9  Ještě předtím byl zrušen referát MNO – Kancelář čs. legií pro Slovensko. Celá agenda 2. oddělení 

byla rozdělena do 24 referátů.

Vojenský  historický  archiv



36

do svého zrušení ponechány na původním místě.10 V čele referátu stál náčelník. Organizačně 
se dělil na tyto skupiny:

 – skupina pro otázku legionářů a příslušníků RA (1 důstojník + 1 občanský pracovník);
 – skupina pro vydávání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. (2 důstojníci);
 – skupina pro vojenské invalidovny a péče o invalidy (1 důstojník);
 – skupina pro prověřování partyzánů (1 důstojník);
 – skupina pro likvidaci záležitostí příslušníků zahraničních armád (1 důstojník).

Jedna písařka byla začleněna do písárny MNO. Samotná spisovna byla sloučena se spisovnou 
MNO – AHS (3 důstojníci + 7 občanských pracovníků).

V  září 1953 došlo k  reorganizaci i  Administrativně-hospodářské správy MNO. Nově byla 
agenda spojená se zákonem č. 255/1946 Sb. předána Vojenskému historickému ústavu. Refe-
rát, který měl agendu na starosti, byl obsazen dvěma důstojníky. Jednalo se o náčelníka refe-
rátu, jenž měl na starosti likvidaci záležitostí zahraničních vojáků, a referenta pro vydávání 
osvědčení. Hned zkraje této změny vzniknul problém s podepisováním osvědčení. Agendu 
spojenou s vydáváním osvědčení schvaloval náčelník VHÚ, ale samotné osvědčení podepiso-
vali za ministra příslušní náčelníci oddělení MNO – HPS (nadřízená složka VHÚ). Ke změně 
v této oblasti došlo v roce 1958. Po schválení vyhlášky č. 113/1957 Úř. l. odstartovalo nové 
kolo žádostí o osvědčení, proto byla pravomoc podepisovat osvědčení, a to pouze na základě 
ústní dohody, přenesena na nového náčelníka VHÚ gen. Kučeru. Tato pravomoc zde zůstala 
až do roku 1969. Ještě před přijetím vyhlášky č. 113/1957 Úř. l. byl příslušný referát ve VHÚ 
snížen na jednoho důstojníka. Vzhledem k personálnímu stavu a faktu, že z toho neplynuly 
žádné výhody, bylo např. v roce 1954 vydáno pouze 164 osvědčení. Negativní důsledky pro 
vedení agendy v budoucnu mělo také to, že se v letech 1953–1957 projevila veliká benevo-
lence ve vydávání osvědčení. Dělo se tak často bez předložení a vyhodnocení nezbytných 
dokladů.

Třetí etapa vedení agendy spojené se zákonem 255/1946 Sb. je ohraničená léty 1958–1968. 
Klíčovým bodem této etapy je vydání vyhlášky č. 113/1957 Úř. l. Státním úřadem sociální-
ho zabezpečení, která se týkala zápočtu vojenské služby, doby odbojové činnosti a věznění 
v době nesvobody. Vyhláška začala rozlišovat mezi aktivní a pasivní účastí v odboji.11 Došlo 
taktéž k novému podávání žádostí o doložku aktivní a pasivní účasti k  již dříve vydaným 

10  Pouze pomocná kancelář byla předána archivu MNO a hospodářské oddělení bylo přičleněno k AHS.
11  Mezi aktivní odbojáře se počítali příslušníci zahraničních a spojeneckých armád, partyzáni, politič-

tí vězni, věznění za odbojovou činnost a další odbojáři, kteří utrpěli újmu na zdraví v ozbrojených 
složkách (např. čs. armáda na Slovensku nebo účastníci povstání v květnu 1945). Mezi pasivní od-
bojáře byli zařazeni účastníci domácího odboje, SOS a osoby vězněné v důsledku perzekuce národ-
nostní, rasové, náboženské atd.
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osvědčením. Podle vyhlášky č. 113/1957 Úř. l. se začala do zápočtu let pro účely důchodo-
vého zabezpečení započítávat délka vojenské služby v zahraničních armádách dvojnásobně. 
Problémy však nastaly se stanovením samotné délky vojenské služby. Před novou vyhláškou 
se podle zákona č. 255/1946 Sb. započítala vojenská služba v zahraničních a spojeneckých 
armádách od přechodu hranic do ukončení války. Nová vyhláška však dobu od přechodu 
hranic považuje za pobyt ve spojeneckých zemích a vojenská služba se žadateli určovala ode 
dne vstupu do vojenských jednotek. V případě příslušníků západních jednotek to bylo ještě 
komplikovanější tím, že vyhláška dělila vojenskou službu na několik kategorií, např. na dobu 
pobytu ve spojeneckých zemích, vojenskou službu v poli v Severní Africe, vojenskou službu 
v poli po invazi atd. Vydávání osvědčení se tím stalo značně složité, protože podle ustanovení 
nové vyhlášky musely být upravena i osvědčení vydaná v letech 1947 až 1957. Neobešlo se 
to samozřejmě bez protestů zainteresovaných osob. K částečné nápravě některých ustano-
vení vyhlášky došlo vydáním zákona č. 101/1964 Sb. o sociálním zabezpečení. U pasivních 
účastníků odboje se např. zaváděl místo jednoduchého zápočtu 1,5 násobek, dvojnásobkem 
se nově počítala i doba vojenské služby v poli příslušníkům čs. legionu v Polsku, účastníkům 
bojů ve Francii a v jiných polních jednotkách.

Zákon č. 101/1964 Sb. a prováděcí vyhláška č. 102/1964 Sb. přinesly pro VHÚ nové úko-
ly. Kromě vydávání nových osvědčení se musely provádět prověrky již vydaných osvědče-
ní, ke kterým se vydávala nová doplňující potvrzení s rozpisem služby. Nově přijaté změny 
vedly k tomu, že v roce 1966 bylo podáno skoro 25 000 nových žádostí o osvědčení. Když 
koncem roku 1953 převzal VHÚ agendu spojenou se zákonem č. 255/1946 Sb., přebíral ji 
spolu s dvěma vojáky z povolání, kteří ji zpracovávali. Od 1. 9. 1965 se již k zvládnutí agendy 
musela zřídit skupina pro práci s příslušníky odboje v rámci Vojenského historického archivu 
(3 důstojníci a 1 občanský pracovník). Od 1. 9. 1967 se reorganizací vytvořilo celé přísluš-
né oddělení VHÚ. Jednalo se o oddělení pro práci s příslušníky odboje se třemi důstojníky 
a třemi občanskými pracovníky. Vnitřně bylo rozděleno na:

 – skupinu pro práci s účastníky odboje v Čechách a na Moravě;
 – skupinu pro práci s účastníky odboje na Slovensku;
 – skupinu pro práci s příslušníky zahraničního odboje;
 – spisovnu a archivní skupinu.

Čtvrtá etapa vyřizování agendy spojené s 2. čs. odbojem by se dala vymezit léty 1969–1989. 
Její počátek souvisí s přijetím zákona č. 161/1968 Sb., o změnách v důchodovém zabezpečení 
účastníků odboje. Vzhledem k nárůstu počtu žádostí po přijetí nového zákona byla agenda 
spojená se zákonem č. 255/1946 Sb. převedena z působnosti VHÚ na MNO – Komisi pro vy-
dávání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. Tato byla zřízená k 1. 7. 1969 a její tabulkové 
počty byly postupně doplňovány, a to i po jejich úpravě k 1. 1. 1970. Jádro personálu převzala 
Komise z VHÚ. Nejprve podléhala MNO – HPS, později náčelníku Kádrové správy MNO. 
Od 1. 10. 1970 byla podřízena náčelníku nově zřízené MNO – Kanceláře odboje. Při svém 
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vytvoření měla Komise plánovaná místa pro tři generály, 48 důstojníků a 41 občanských pra-
covníků. Organizace nové Komise byla stanovena následovně (v závorkách plánovaný per-
sonální stav):

 – náčelník Komise (generál a 3 občanští pracovníci);
 – odvolací komise (2 důstojníci a 1 občanský pracovník);
 – oddělení pro I. a II. zahraniční odboj ČSR a domácí odboj (1 generál, 27 důstojníků 

a 24 občanských pracovníků);
a) náčelník oddělení – zástupce náčelníka Komise (generál);
b) skupina pro I. odboj – celostátní;
c) skupina pro II. odboj – celostátní;
d) skupina pro II. domácí odboj a politické vězně;
e) skupina pro II. odboj – partyzáni a květnové povstání;
f) skupina dokumentační;
g) skupina administrativně hospodářská;

 – oddělení pro domácí odboj na Slovensku (1 generál, 19 důstojníků a 13 občanských 
pracovníků);

a) náčelník oddělení – zástupce náčelníka Komise (generál);
b) skupina partyzánů v SNP;
c) skupina pro domácí odboj;
d) skupina dokumentační;
e) skupina administrativně hospodářská.

Tabulkové počty i organizace Komise se upravily již k 1. 1. 1970 (3 generálové, 69 důstojníků 
a 57 občanských pracovníků). Nová organizace Komise byla stanovena následovně (v závor-
kách plánovaný personální stav):

 – náčelník Komise (1 generál, 1 důstojník a 1 občanský pracovník);
 – vyhodnocovací skupina (4 důstojníci a 1 občanský pracovník);
 – sekretariát odvolací komise (4 důstojníci a 3 občanští pracovníci);
 – domácí a zahraniční odboj ČSR (1 generál, 31 důstojníků a 24 občanských pracovníků);

a) zástupce náčelníka Komise pro složku ČSR (generál);
b) evidenční skupina;
c) oddělení domácího odboje a politických vězňů;
d) oddělení partyzánů a květnového povstání;
e) oddělení zahraničního odboje;
f) historicko-dokumentační oddělení + ústřední archiv;

 – domácí a zahraniční odboj SSR (1 generál, 27 důstojníků a 20 občanských pracovníků);
a) zástupce náčelníka Komise pro složku SSR (generál);
b) administrativně hospodářská skupina;
c) evidenční a vyhodnocovací skupina;
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d) oddělení domácího odboje a politických vězňů;
e) oddělení partyzánů a zahraničního odboje;
f) historicko-dokumentační oddělení + ústřední archiv.12

Nadřízenou složkou Komise byla od  1.  10.  1970 MNO – Kancelář odboje (plánová-
no – 2 generálové, 10 důstojníků a 7 občanských pracovníků). Organizačně se Kancelář čle-
nila na:

 – náčelníka a zástupce náčelníka (generálové);
 – skupina pro péči o účastníky odboje v ČSLA;
 – skupina pro odvolací řízení.13

V polovině 70. let se zdálo, že pominul největší nápor podávání žádostí o osvědčení. Poprvé 
se tento nesprávný odhad projevil v nové organizaci a v tabulkách počtů Komise (poté zru-
šením samotné Komise k 1. 9. 1977). Dnem 1. 9. 1975 měla Komise plánováno tři generály, 
41 důstojníků a 37 občanských pracovníků. Organizace se změnila následovně:

 – náčelník Komise (generál);
 – složka ČSR (1 generál, 27 důstojníků a 24 občanských pracovníků);

a) zástupce náčelníka komise – náčelník složky ČSR (generál);
b) oddělení pro vydávání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.;

 ■ skupina zahraničního odboje;
 ■ skupina domácího odboje ČSR – Čechy;
 ■ skupina domácího odboje ČSR – Morava;

c) revizní oddělení;
d) oddělení evidence a ústřední archiv;
e) administrativně hospodářské oddělení;

 – složka SSR (1 generál, 14 důstojníků a 13 občanských pracovníků);
a) zástupce náčelníka Komise – náčelník složky SSR (generál);
b) oddělení pro vydávání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.;
c) revizní oddělení;
d) oddělení evidence a archiv.

12  Odvolací skupina byla zrušena 30. 9. 1970. V letech 1972–1974 měla Komise připlánováno 9 tabu-
lek pro důstojníky. Navíc zde vykonávalo činnost v těchto letech i 8 absolventů VKVŠ. Kromě toho 
Komise čerpala 200 000,- Kčs na práce pro externí pracovníky. K 1. 9. 1974 byly však plánované 
počty Komise sníženy již o 11 důstojníků a 6 občanských pracovníků. Samotné snižování počtů se 
projevilo (a to i v následujících letech) více ve slovenské části Komise.

13  Současně se zřízením MNO – Kanceláře odboje bylo zrušeno 8. oddělení (pro práci s účastníky 
odboje) Kádrové správy a také sekretariát odvolací komise u Komise pro vydávání osvědčení podle 
zákona č. 255/1946 Sb.
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Personální dotace nových institucí zabezpečujících agendu spojenou se zákonem 
č. 255/1946 Sb. po přijetí zákona č. 161/1968 Sb. a na ni navazujících směrnic byly oproti 
personálnímu stavu ve VHA nesrovnatelné. Po přijetí zákona č. 161/1968 Sb. se vycházelo 
z předpokladu, že pokud do roku 1968 bylo vydáno cca 120 000 osvědčení, tak v následují-
cích letech by se mohlo podat asi 250 000 nových žádostí o osvědčení. Předpoklady se zkraje 
také naplnily. V letech 1968 až 1970 bylo podáno cca 110 000 těchto žádostí. V letech 1971 až 
1977 to bylo dalších 66 000 žádostí a podání. Stalo se tak i proto, že v této době byly mladší 
ročníky účastníků odboje vyzývány k podávání žádosti o osvědčení aspoň dva roky před od-
chodem do důchodu. Do svého zrušení – 31. 8. 1977 – vyřídila Komise skoro 165 000 žádostí 
a různých podání. Situaci v tomto období komplikovala ještě skutečnost, že po nástupu nor-
malizace se začala prověřovat (revidovat) z třídně politického pohledu oprávněnost vydaných 
osvědčení nejen před rokem 1949, ale i těch, které byly vydány v letech „uvolnění“. Jednalo 
se o léta 1968–1969, kdy se podávaly i „neoprávněné žádosti z různých pochybných skupin 
nekomunistického odboje“. Vyhodnocováním skupin nekomunistického odboje z hlediska 
potřeb vyřizování žádostí o  osvědčení se zabývalo historicko-dokumentační oddělení Ko-
mise, které výsledky své práce předkládalo Komisi pro posuzování charakteru odbojových 
skupin při MNO – Kanceláři odboje.
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Rozkazem ministra národní obrany č. 09 z roku 1977 byly zrušeny MNO – Kancelář odboje 
a MNO – Komise pro vydávání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. Jejich agenda byla 
dnem 1. 9. 1977 převedena do působnosti Kádrové správy MNO. Přitom došlo k výrazné re-
dukci tabulek počtů. V plnění úkolů předchůdců pokračovaly již pouze dvě skupiny (později 
sloučeny do jednoho oddělení):

 – skupina pro řešení stížností a výjimek a pro péči o účastníky odboje v ČSLA (3 důstoj-
níci, 2 občanští pracovníci);

 – skupina pro vydávání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. (13 důstojníků, 7 ob-
čanských pracovníků, z nichž bylo dislokováno na pracovišti v Bratislavě 6 důstojníků, 
2 občanští pracovníci).14

Nová složka převzala po svých předchůdcích cca 10 500 nevyřízených žádostí a podání. 
V prvním roce svého působení obdržela cca 7 500 nových žádostí a podání a 6 500 žádostí 
k již rozpracovaným podáním. Vyřídit se za tuto dobu podařilo cca 4 000 nových a 4 500 
již rozpracovaných podání. Na  první pohled bylo každému jasné, že oproti předpokla-
dům agenda výrazněji neklesla, a že ani personální opatření tuto skutečnost nezohlednily. 
K 1. 9. 1978 bylo evidovaných 14 392 nevyřízených žádostí a podání (z toho 10 402 žádostí 
o osvědčení, 1 987 stížností a 2 003 jiných podání).15 67 % těchto spisů bylo na pracovišti 
v Bratislavě.

Každé období vyřizování agendy spojené se zákonem č. 255/1946 Sb. přinášelo aktuální 
problémy s tím spojené, které její řešení přinejmenším komplikovaly. Většina věcných pro-
blémů se v průběhu doby opakovala, některé přibývaly na základě zákonných úprav, jiné 
se vytvářely samy v určitém období (např. již vzpomínané uplatňování třídně politických 
hledisek). Vždy se však na ně dalo při každé příležitosti vymlouvat. Koncem 70. let, kdy 
opět přibývalo nevyřízených žádostí, se uváděly hlavně následující věcné problémy:16

 – absence prováděcí vyhlášky k zákonu, což umožňovalo v některých etapách rozdílný 
výklad jeho ustanovení (interní směrnice MNO pocházela až z počátku 70. let);

14  Uvedené tabulkové počty platily až od 1. 2. 1978. Do té doby měla nová složka pod Kádrovou sprá-
vou 1 generála, 32 důstojníků a 15 občanských pracovníků.

15  K 1. 11. 1978 bylo nevyřízených podání již 15 234 (z toho 10 861 žádostí o osvědčení, 1 962 stížností 
a 2 411 jiných podání).

16  Většina zde vyjmenovaných věcných problémů, jak jsme již uvedli, se opakovala i v následujících 
desetiletích, i když hlavně pátá etapa (od roku 1990 do současnosti) vyřizování agendy spojené se 
zákonem č. 255/1946 Sb. přinesla některé úplně nové (např.  rozšíření agendy o příslušníky PTP, 
o persekuci romského obyvatelstva atd.).
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 – v  některých etapách se vydávala osvědčení bez důsledné znalosti historických sku-
tečností, a  to hlavně proto, že velké množství odbojových skupin nebylo historicky 
zhodnoceno a zpracováno;17

 – v souvislosti s předchozím bodem, hlavně v  letech 1950 až 1964, vládla značná be-
nevolence při vydávání osvědčení (v  pozdějších etapách představovala problém při 
vyřizování žádostí o duplikáty osvědčení nebo o rozpis odbojové činnosti pro potře-
by úřadů důchodového zabezpečení). Takováto osvědčení se musela opět posuzovat 
(pouze v roce 1970 se posuzovalo asi 4 000 protiprávně vydaných osvědčení ve VHÚ);

 – negativní vliv na vyřizování agendy spojené se zákonem č. 255/1946 Sb. měly i časté 
reorganizace i personální obměny institucí;

 – dalším problémem byla osvědčení vydaná v letech 1947–1970 v rozporu se zákonem. 
Podle praxe zavedené od roku 1972 by se již nevydávala mnohá v minulosti vydaná 
osvědčení z titulu: služby v nepřátelské armádě (např. vládní vojsko v Itálii, 2. sloven-
ská technická divize v Itálii, pracovní jednotky „Hašíkovy armády“). Problematickým 
bylo také ověřování skutečností, které předkládali žadatelé o výjimku z tohoto ustano-
vení (prověřovala se dobrovolnost, služba v poli, hodnost, vyznamenání, dobrovolný 
přechod ke spojencům apod.);

 – dodatečné zpochybnění odbojového nebo partyzánského charakteru některých sku-
pin domácího nekomunistického odboje; věznění za jinou než odbojovou činnost; 
ukrývání se; nerespektování požadavku účasti v bojích u polního útvaru u osob, kte-
ré vstoupily do čs. armády v zahraničí po 6. 10. 1944;18

 – novým, již uváděným problémem, bylo opětné posuzování vlastnictví osvědče-
ní u osob, které sice splňovaly podmínky zákona, ale dopustily se činů, které byly 
v rozporu s poúnorovými zákony a politikou KSČ. K tomuto okruhu problémů by 
se daly přičlenit i ty, které souvisely s odnímáním výhod důchodového zabezpečení 
u některých legionářů, jejich vdovám a vdovám po účastnících 2. čs. odboje, kteří 
v letech 1939–1945 kolaborovali;

 – složité a časově náročné bylo vyřizování stížností;
 – agendu komplikovaly i  záležitosti, které věcně s  prováděním zákona nesouvisely 

(např. žádosti cizích občanů, kteří se účastnili odboje nebo bojů na čs. území o po-
tvrzení této činnosti, potvrzení zranění, pátrání po nezvěstných, vyhotovení dupli-

17  V letech 1946–1949 byl v Kanceláři čs. legií shromážděn rozsáhlý materiál k 754 přihlášeným 
odbojovým skupinám (bez asi 300 partyzánských skupin). Spolu s ministerstvem vnitra bylo pro-
vedeno prověření jejich drtivé většiny s protokolárním závěrem se stanovením jejich charakteru. 
Na  začátku 70.  let byly dohledány protokoly pouze ke  203 skupinám. Ze zbývajících 551  sku-
pin bylo v letech 1972–1975 mezirezortní komisí opět projednáno 362. Ke zbývajícím 221 sku-
pinám přibyly ale i  některé dříve prověřené, jejichž činnost v  této etapě byla zpochybňována. 
Z 362 projednaných větších odbojových skupin byl přiznán charakter odbojové organizace pouze 
86 skupinám, z toho 12 skupinám ze Slovenska.

18  Zrušení platnosti dříve vydaných osvědčení podle této praxe vyvolávalo samozřejmě nespokoje-
nost a stížnosti držitelů osvědčení.
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kátů dekretů vyznamenání nebo zaslání vyznamenání jako náhrady za neobdržené 
nebo ztracené, žádosti o peněžitou náhradu za utrpěnou újmu na zdraví nebo ma-
jetku atd.).19

19  K většině uvedených problémů byly v letech 1971–1975 vydány interní prováděcí směrnice MNO, 
které pomohly sjednotit metodiku jejich vyřizování.
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Rozkazem MNO č.  04 z  roku 1979 se skupina pro vydávání osvědčení podle zákona 
č. 255/1946 Sb. změnila od června uvedeného roku na oddělení pro vydávání osvědčení po-
dle zákona č. 255/1946 Sb. (7.  oddělení KS MNO), při současném posílení o  tři odborné 
referenty – historiky. Zároveň bylo na dobu od 1. 6. 1979 do 31. 12. 1979 doplněno 14 dů-
stojníky a 6 občanskými pracovníky na pracovišti v Praze a 16 důstojníky a 4 občanskými 
pracovníky na pracovišti v Bratislavě. Až do roku 1986 zůstala součástí oddělení i skupina pro 
řešení stížností, výjimek a pro péči účastníků odboje v ČSLA. Následně byla z oddělení vy-
členěna a přímo podřízena náčelníkovi Kádrové správy MNO. Vzhledem k přetrvávajícímu 
manku ve vyřizování agendy bylo rozkazem FMNO č. 02 z února 1980 odveleno k oddělení 
16 důstojníků a převedeno 6 občanských pracovníků. Pro pracoviště v Praze přišlo posilnění 
personálního stavu na období od 1. 3. do 30. 6. 1980 – 5 důstojníků a 2 občanští pracovníci. 
Na pracoviště do Bratislavy na období od 1. 3. do 31. 12. 1980 – 11 důstojníků a 4 občanští 
pracovníci. Uvedené počty se na jednotlivých pracovištích nenaplnily (několik důstojníků, 
hlavně v Bratislavě, nenastoupilo). Jednorázově se k 1. 1. 1981 podařilo snížit počet nevy-
řízených žádostí a podání. K 1. 1. 1980 bylo na oddělení cca 10 000 nevyřízených žádostí 
(2 800 v Praze a 7 200 v Bratislavě) a 2 000 jiných podání. V průběhu roku 1980 k nim přibylo 
5 500 nových žádostí (3 000 v Praze a 2 500 v Bratislavě) a 2 000 nových podání. V průběhu 
roku se podařilo vyřídit 10 500 žádostí (v Praze 4 000 a v Bratislavě 6 500) a 3 500 podání. 
Z nevyřízených 5 000 žádostí bylo 1 800 v Praze a 3 200 v Bratislavě. V průběhu roku 1980 se 
ukázalo, že počet nových žádostí o osvědčení mírně klesl, avšak stoupl počet žádostí o rozpis 
služby, o duplikáty a žádostí o nové posouzení dříve řešených žádostí. Tento trend byl patrný 
i v následujících letech. Z konkrétních agend v Praze převládaly žádosti hlavně z řad přísluš-
níků 1. čs. armádního sboru, v Bratislavě z řad pomocníků partyzánů.

V roce 1989 mělo oddělení pro vydávání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. 19 osob 
– 11 důstojníků a  8 občanských pracovníků (z  toho pracoviště v  Bratislavě 5 důstojníků 
a 2 občanské pracovníky). I koncem 80. let bylo doručeno na oddělení cca 5 500 žádostí a po-
dání. Ke konci roku 1989 bylo na oddělení přibližně 3 200 nevyřízených žádostí.

Období po roce 1990 se ve vyřizování agendy spojené se zákonem č. 255/1946 Sb. vymezuje 
jako pátá etapa. V jejím obsahu se odrazily především demokratizační změny, které nasta-
ly ve  společnosti po  listopadu 1989. Při realizaci zákona se přestala uplatňovat tzv. třídně 
politická hlediska, spojená se znevýhodněním některých skupin účastníků národního boje 
za osvobození, zejména příslušníků čs. vojenských jednotek na „západě“ a účastníků domá-
cího nekomunistického odboje. Kromě toho se již nevyžadovala stanoviska orgánů KSČ k žá-
dostem občanů hlásícím se k ilegální odbojové činnosti této politické strany. Rovněž se mezi 
zákonné překážky již nezahrnovala služba v  protektorátním vládním vojsku. Důsledkem 
bylo, že se na  ministerstvo obrany začali obracet neúspěšní žadatelé z  předcházejících let, 
včetně celé řady bývalých příslušníků čs. armády na „západě“, kteří emigrovali již po únoru 
1948. Některým z nich stačilo pouze předat originál osvědčení uložený ve spisu jako nedoru-
čitelný od roku 1948. Při řešení nových žádostí i nadále pokračovala součinnost s minister-
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stvem vnitra při provádění lustrací k poznatkům nacházejícím se k jednotlivým žadatelům 
ve státních archivech (zejména k zákonným překážkám).

Činnost oddělení následně ovlivnil zánik Československa a vytvoření nástupnických repub-
lik s národními armádami. Jako součást ministerstva obrany sice i nadále působilo oddělení 
pro vydávání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., ovšem jeho personální stav byl zre-
dukován na 6 důstojníků a 5 občanských zaměstnanců. V roce 1994 proběhla za výpomoci 
vojáků základní služby delimitace žádostí o vydání osvědčení podle uvedeného zákona, kom-
binovalo se přitom místo narození jednotlivých osob na území Slovenské republiky s dru-
hem účasti v odboji. Na partnerské pracoviště do Bratislavy se odvezlo téměř 50 000 spisů, 
zatímco do  Prahy byly předány žádosti o  přiznání charakteru čs. partyzána podle zákona 
č. 34/1946 Sb. od partyzánských skupin operujících během 2. světové války na Slovensku.

Snaha o  odčinění historického bezpráví spáchaného na  některých obětech nacistické per-
zekuce a  ocenění účastníků národního boje za  osvobození, zejména s  ohledem na  jejich 
vysoký věk, následně vedla k  přijetí řady zákonů umožňujících finanční odškodnění jed-
notlivých kategorií účastníků odboje. Nejprve byl přijat zákon č. 217/1994 Sb. o poskytnutí 
jednorázové peněžní částky politickým vězňům, respektive pozůstalým po  nich. Více než 
8 000 nových žádostí doručených na ministerstvo obrany během přelomu let 1994–1995 si 
opětně vynutilo dílčí personální posílení oddělení pro vydávání osvědčení, zejména brigád-
níky z řad vojenských důchodců, mezi nimiž byli i důstojníci propuštění z armády po srpnu 
1968. Ve 2. polovině 90. let následoval zákon č. 134/1997 Sb., který umožnil započtení služby 
ve vládním vojsku jako doby zaměstnání pro výpočet důchodu. V letech 1997 až 2003 ale byly 
na oddělení doručeny jen tři stovky žádostí o vystavení příslušného potvrzení. Průběžně se 
měnil i postoj ministerstva obrany k osobám ukrývajícím se z důvodu rasové perzekuce. Již 
od počátku 90. let se na oddělení obracely tzv. židovské děti, v jejichž případě se zkoumalo, 
zda stupeň omezení osobní svobody byl srovnatelný s vězněním, internováním nebo odvle-
čením. Na počátku nového tisíciletí byl přijat zákon č. 39/2000 Sb. o poskytnutí jednorázové 
peněžní částky příslušníkům čs. armády v zahraničí a spojeneckých armád. Po krátké době 
následoval zákon č. 261/2001 Sb., umožňující mimo jiné vyplacení jednorázové peněžní část-
ky dosud neoceněným kategoriím účastníků národního boje za  osvobození podle zákona 
č. 255/1946 Sb. (tj. příslušníkům 1. čs. armády na Slovensku, partyzánům, účastníkům do-
mácího nebo zahraničního hnutí a účastníkům povstání v květnu 1945), případně osobám 
ukrývajícím se z důvodů rasové perzekuce. Jestliže v případě prvního z uvedených zákonů se 
agenda oddělení pro vydávání osvědčení rozrostla v únosných mezích, protože „zahraniční“ 
vojáci o jeho přijetí usilovali již od poloviny 90. let a potřebné doklady měli k dispozici s ča-
sovým předstihem, druhý zákon opětně vedl ke skokovému nárůstu počtu nových žádostí, 
který vzrostl o 7 000 podání. Převážnou většinu žadatelů tvořili občané romské národnosti, 
kteří se hlásili k ukrývání z rasových důvodů. Na oddělení pro vydávání osvědčení však bylo 
v této době v trvalém pracovním poměru pouze 8 zaměstnanců, takže muselo být postup-
ně výrazně personálně posíleno až o 75 brigádníků na dobu určitou a 30 vojáků základní 

Vojenský  historický  archiv



48

služby. Žádosti o  vydání osvědčení se ale již posuzovaly ve  správním řízení podle zákona 
č. 71/1967 Sb. a většina romských žadatelů v něm neuspěla, mimo jiné i pro nerespektování 
historické reality na území okupovaném v různé době různými armádami. Posledním z od-
škodňovacích právních norem se stal zákon č. 357/2005 Sb. umožňující kromě jiného i vý-
platu zvláštního příspěvku k důchodu účastníkům povstání v květnu 1945, kteří nevlastnili 
osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., ale podíleli se na povstání po dobu tří dnů jednou 
z forem stanovených zákonem č. 357/2005 Sb.

Kromě vyřizování záležitostí týkajících se zákona č. 255/1946 Sb. oddělení do své gesce po-
stupně převzalo také vydávání potvrzení podle zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudní reha-
bilitaci občanů zařazených do vojenských táborů nucených prací (pomocných technických 
praporů) a vydávání osvědčení válečného veterána podle zákona č. 170/2002 Sb. Měnilo se 
i organizační zařazení oddělení pro vydávání osvědčení u  jednotlivých složek ministerstva 
obrany. V roce 1991 se stalo součástí Úřadu personálních informací a statistiky, přejmeno-
vaného v roce 1994 na Hlavní personální úřad. Od roku 2001 přešlo do složení Odboru pro 
válečné veterány, působícího v letech 2003 až 2011 jako Odbor mimorezortní spolupráce.

Vzhledem k faktu, že po vyřízení žádostí spojených s finančním oceněním účastníků národ-
ního boje za osvobození byla agenda zákona č. 255/1946 Sb. minimální, došlo po vzájemné 
dohodě mezi oddělením pro vydávání osvědčení a Vojenským ústředním archivem Praha 
v roce 2006 k předání naprosté většiny písemností s ní spojených k trvalé archivaci. V sou-
hrnu se jednalo o materiál v rozsahu 6 473 kartonů, 348 knih a 122 kartotéčních zásuvek. 
Mimo jiné bylo předáno cca 150 000 žádostí o vydání osvědčení o účasti v národním boji 
za osvobození (souhrnný počet je menší, než průběžně vykazované počty, což je dáno jednak 
delimitací části žádostí na Slovensko v roce 1994 a působením odloučeného pracoviště v Bra-
tislavě s vlastní evidencí od roku 1969, společně s charakterem jednotlivých spisů na principu 
sběračů, obsahujících vícero jednotlivých podání) a cca 31 000 žádostí o přiznání charakteru 
partyzána podle zákona č. 34/1946 Sb.

Oddělení vydávání osvědčení ve  své činnosti následně pokračovalo až do  roku 2015, kdy 
bylo zrušeno a jeho působnost vztahující se k realizaci zákonů č. 255/1946 Sb., č. 87/1991 Sb. 
a č. 170/2002 Sb. převzalo oddělení péče o válečné veterány Odboru pro válečné veterány 
MO ČR.

Dokumentace vytvořená při vyřizování agendy související se zákonem č. 255/1946 Sb. se na-
chází ve VHA od roku 2006 a je rozdělena do několika archivních podsouborů. V první řadě 
jde o Sbírku „308“; ta obsahuje zprávy, hlášení, vzpomínky a přehledy o činnosti v rámci 
domácího odbojového hnutí, které v  prvních poválečných letech shromažďoval Památník 
osvobození. Dále obsahuje i spisy z prošetřování a prověřování hlášení o činnosti jak skupin, 
tak i jednotlivců po vydání zákonů č. 34/1946 Sb. a č. 255/1946 Sb. (pověřenými orgány byly 
odd. Kleg. – MNO a ministerstvo vnitra). Z obsahového hlediska zahrnuje sbírka materiály 
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o činnosti domácího odbojového hnutí v českých zemích (částečně i na Slovensku). Sbírka 
obsahuje dokumenty, které se týkají asi 640 různých skupin. Velká část sbírky „308“ (prv-
ních 110 kartonů) byla po dlouhodobé zápůjčce vrácena do VHA až v roce 2006 z oddělení 
pro vydávání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. V témže roce byla kromě části sbírky 
„308“ oddělením pro vydávání osvědčení podle zákona 255/1946 Sb. předána do VHA i další 
dokumentace, kterou oddělení využívalo pro svoji každodenní správní činnost. Jednalo se 
o následující sbírky:

 – Sbírka osobních spisů k osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.; soubor obsahu-
je evidovanou dokumentaci žádostí o  vydání osvědčení podle zákona č.  255/1946 
Sb. mezi lety 1947 až 2005. Jedná se o  dokumentaci, která se začala pro studium 
2.  čs. odboje i osudů jeho jednotlivých účastníků doceňovat až v posledních letech 
hlavně poté, co byla předána do VHA;

 – Sbírka žádostí o charakter čs. partyzána podle zákona č. 34/1946 Sb. Jedná se o dal-
ší sbírku osobních spisů účastníků 2. čs. odboje. Je rozdělena do čtyř řad: přiznané 
charaktery; pomocníci partyzánů; zamítnuté žádosti; zrušené charaktery (dodatečně 
odebrané charaktery, hlavně z politických důvodů);

 – Sbírka – Partyzánské jednotky. Obsahuje seznamy členů partyzánských jednotek, 
zprávy o jejich činnosti a písemnosti z prověřování jednotek příslušnými orgány MNO 
a ministerstva vnitra (viz sbírka 308);

 – Sbírka – Podkladové materiály k prověřování odbojových skupin. Obsahuje doku-
mentaci pouze ze 70. let, ze které lze vyzvednout hlavně studie a hodnocení jednotli-
vých skupin;

 – Kartotéka vyznamenaných osob. Kartotéka obsahuje záznamy o  udělených vojen-
ských vyznamenáních v letech 1940–1949. Kartotéka je rozdělena na několik abeced-
ních řad podle zemí, z níž udělené vyznamenání pocházelo. Obsahuje tak jména jak 
občanů ČSR, tak i cizinců, kteří obdrželi čs. vojenská vyznamenání;

 – Sbírka podkladů k uděleným vyznamenáním. Písemnosti jsou zde řazeny podle čísel 
osobních věstníků MNO z let 1945–1949. Jedná se o seznamy, žádosti, návrhy a potvr-
zení k uděleným vyznamenáním;

 – Sbírka – Vládní vojsko. Obsahuje hlavně potvrzení o službě ve vládním vojsku podle 
zákona č. 134/1997 Sb. vydávaná v letech 1997–2003;

 – Sbírka – „255 RA“. Jedná se o  evidenci čs. příslušníků v  Rudé armádě za  období 
1917–1920. Zajímavostí je, že jsou zde i osobní spisy k udělení osvědčení podle zákona 
č. 255/1946 Sb. čs. příslušníků Rudé armády tzv. Maďarské republiky rad. Dokumenty 
prezentované v následující edici jsou vybrány z výše uvedených archivních souborů.
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3. 2 Edice dokumentů

Mgr. Miroslav Jelen

3.2.1 Kartotéka vyznamenaných osob

Kartotéční záznam stíhače Františka Fajtla

VÚA-VHA Praha, Kartotéka vyznamenaných osob, karta Fajtl František, originál
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VÚA-VHA Praha, Kartotéka vyznamenaných osob, karta Píka Heliodor, originál

Kartotéční záznam divizního generála Heliodora Píky
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VÚA-VHA Praha, Kartotéka vyznamenaných osob, karta Balabán Josef, originál

Kartotéční záznam legendy domácího odboje podplukovníka dělostřelectva Josefa Balabána
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VÚA-VHA Praha, Kartotéka vyznamenaných osob, karta Kutlvašr Karel, originál

Kartotéční záznam vojenského velitele Pražského povstání brigádního generála Karla Kutlvašra
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VÚA-VHA Praha, Kartotéka vyznamenaných osob – cizí státní příslušníci, karta Koněv Ivan 
Stěpanovič, originál

Kartotéční záznam Maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva
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3. 2. 2 Matriky řádů a vyznamenání

VÚA-VHA Praha, Sbírka matrik řádů a vyznamenání, Matriční kniha Řádu Bílého lva za vítězství, 
s. 1, rukopis, originál

Úvodní záznamy matriky Řádu Bílého lva
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VÚA-VHA Praha, Sbírka matrik řádů a vyznamenání, Matriční kniha Čs. velitelského řádu Jana 
Žižky z Trocnova, s. 1, rukopis, originál

Úvodní záznamy matriky Čs. velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova
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VÚA-VHA Praha, Sbírka matrik řádů a vyznamenání, Matriční kniha Čs. válečného kříže 1939 sv. I, 
s. 1, rukopis, originál

Úvodní záznamy matriky Československého válečného kříže 1939
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VÚA-VHA Praha, Sbírka matrik řádů a vyznamenání, Matriční kniha Zborovské, Bachmačské 
a Sokolovské pamětní medaile, s. 1, rukopis, originál

Úvodní záznamy matriky Zborovské pamětní medaile
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3. 2. 3 Sbírka podkladů k uděleným vyznamenáním

VÚA-VHA Praha, Sbírka podkladů k uděleným vyznamenáním, ročník 1947, karton č. 44, strojopis, originál

Návrh na udělení Čs. medaile za chrabrost Radomíru Lužovi
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VÚA-VHA Praha, Sbírka podkladů k uděleným vyznamenáním, ročník 1947, karton č. 44, strojopis, originál

Návrh na udělení Čs. medaile za zásluhy I. stupně Radomíru Lužovi
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3. 2. 4 Charaktery partyzána

Kladně vyřízená žádost o přiznání charakteru čs. partyzána podle zákona č. 34/1946 Sb. 
Jaromíru Nechanskému
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VÚA-VHA Praha, Sbírka osobních spisů žadatelů o charakter partyzána, IV. řada – zrušené, 
Nechanský Jaromír – čj. 11861/47, originál, strojopis, rukopis, 10 s.
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Záznam o zrušení charakteru čs. partyzána Jaromíra Nechanského v důsledku jeho odsouze-
ní Státním soudem v Praze
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VÚA-VHA Praha, Sbírka osobních spisů žadatelů o charakter partyzána, IV. řada – zrušené, 
Nechanský Jaromír – čj. 11861/47, originál, strojopis, rukopis, 3 s.
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3. 2. 5 Osobní spisy „255“

Osobní spis „255“ generála a předsedy protektorátní vlády Aloise Eliáše
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VÚA-VHA Praha, Sbírka osobních spisů účastníků národního boje za osvobození podle zákona 
č. 255/1946 Sb., spis čj. 100750/48 – Alois Eliáš, originál, strojopis, 30 s.
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Osobní spis „255“ spisovatele Vladislava Vančury
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VÚA-VHA Praha, Sbírka osobních spisů účastníků národního boje za osvobození podle zákona 
č. 255/1946 Sb., spis čj. 25722/66 – Vladislav Vančura, originál, strojopis, 17 s.

Vojenský  historický  archiv



120

Osobní spis „255“ čelního představitele domácího odboje na Moravě profesora Josefa Grni
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VÚA-VHA Praha, Sbírka osobních spisů účastníků národního boje za osvobození podle zákona 
č. 255/1946 Sb., spis čj. 126720/47 – Josef Grňa, originál, strojopis, 15 s.
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3. 2. 6 Sbírka Partyzánské jednotky

Prověřovací materiál (kompletní složka) partyzánské skupiny „Horácká – RE-VI“
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VÚA-VHA Praha, Sbírka Partyzánské jednotky, karton č. 3, sign. PJ 20, originál, strojopis, 76 s.
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3. 2. 7 Kartotéka příslušníků čs. zahraniční armády-západ

Kartotéční záznam Františka Peřiny

VÚA-VHA Praha, Kartotéka příslušníků čs. zahraniční armády-západ, karta Peřina František, originál
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3. 2. 8 Kartotéka příslušníků čs. zahraniční armády-východ

Kartotéční záznam hrdiny Sovětského svazu kapitána Otakara Jaroše

VÚA-VHA Praha, Kartotéka příslušníků čs. zahraniční armády-východ, karta Jaroš Otakar, originál
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4. PŘÍRŮSTKY DO KNIHOVNY 
VHA V KALENDÁŘNÍM ROCE 2015
Mgr. Martin Flosman

BARTONÍČEK Pavel [ed.]: Bílá místa historie. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wo-
trubia, 2015, 193 s.
Sborník z konference pořádané v listopadu 2014 předkládá celkem devět konferenčních pří-
spěvků, které, byť jsou věnovány různým tématům, spojuje snaha o mapování bílých míst 
regionální historie Slánska.

DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Historie a  vývoj Československého civilního zpravodajství se za-
měřením na rozvědku (1919–1990). Praha: Úřad pro zahraniční styky a  informace, 2015, 
313 s. + 37 nestránkovaných příloh v samostatném svazku.
Text předkládá historii zahraničního civilního zpravodajství po dobu trvání Československa 
jako jednoho z úkolů státní správy, zabývá se jeho uceleným organizačním vývojem i práv-
ními aspekty.

DOUPAL Jiří: Pozorovatelny Civilní obrany. Výstavba v  Československu v  letech 
1951–1989. Praha: Brigadýr, 2015, 269 s.
Poválečné Československo vybudovalo několik desítek nenápadných objektů pozorovatelen 
CO. Publikace podrobným způsobem prezentuje fakta o původu a typologii pozorovatelen, 
jejich technických aspektech, vnitřním vybavení i o způsobu využití a činnosti v možném 
konfliktu. Obsahuje 189 fotografií a 61 výkresů.

EMMERT, František: Mobilizace 1938. Chtěli jsme se bránit! Brno: František Emmert, 
2015, 171 s.
Graficky výpravná publikace obsahující 180 fotografií, množství tabulek či mapek přehledně 
a strukturovaně informuje o politickém a vojenském vedení, možnostech obrany i obrovské 
vůli našich předků v září 1938.

Vojenský  historický  archiv



214

FALTYSOVÁ, Hana: Holický odboj za  druhé světové války. Holice: Kulturní dům města 
Holic a město Holice, 2012, 94 s.
Drobná publikace přináší informace o partyzánech na Holicku, osobní vzpomínky pamětní-
ků i množství fotografií týkajících se ilegální odbojové činnosti v této části východních Čech 
v době nacistické okupace.

FIDLER, Jiří: České a evropské dějiny v souvislostech. Praha: Fragment, 2015, 112 s.
Publikace představuje důležité dějinné události udávající se ve  stejném časovém období 
na různých místech Evropy. Ukazuje tak významné historické události českých dějin v kon-
textu s nejvýznamnějšími dějinnými evropskými událostmi. Dají se tak lépe pochopit souvis-
losti a získaný náhled pomáhá zasadit historický vývoj do širšího rámce.

FIDLER, Jiří: Na  zrazeném nebi. Encyklopedie československého vojenského letectva 
za branné pohotovosti státu na podzim 1938. Praha: Libri, 2015, 440 s.
Kniha se zabývá jedním tematickým výsekem problematiky branné pohotovosti státu 
na podzim 1938. Proto údaje v ní uvedené dosahují vysokého stupně komplexnosti. Značná 
část uvedených informací se v takto ucelené podobě dostává čtenáři do rukou vůbec poprvé.

FLOSMAN, Martin: Padre a  Rebe. Vo-
jenští duchovní československé zahraniční 
armády u  Tobruku a  Dunkerque. Praha: 
Epocha, 2015, 290 s.
Publikace přibližuje neznámé osudy důstoj-
níků vojenské duchovní služby, kteří slou-
žili v čs. zahraničních jednotkách za druhé 
světové války. Je založena na  autentických 
denících, které si vedli přímo na frontě. Text 
ukazuje každodenní syrovou tvář války, se-
znamuje čtenáře s  problematikou organi-
zace a  působení vojenské duchovní služby 
v naší zahraniční armádě a řadu osobností 
odboje.
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FRIEDL Jiří: Vojáci – psanci. Polská Svatokřížská brigáda Národních ozbrojených sil 
na českém území v roce 1945. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, 164 s.
Kniha je prvním českým pojednáním o neznámé epizodě z první poloviny roku 1945. Tehdy 
se jednotky polské Svatokřížské brigády vydaly směrem na jihozápad a přes území protekto-
rátu došly až do vytoužené americké okupační zóny. Publikace je založena na studiu většinou 
dosud neznámých českých, polských, britských a amerických pramenů a snaží se zaplnit jed-
no z bílých míst dějin česko-polských vztahů na přelomu války a míru.

HÁJÍČEK, Oto – KODEDA, Miroslav – NEVĚŘIL, František: Kronika Pražského květ-
nového povstání ve dnech 5. – 9. května 1945 v oblasti dnešní Prahy 6. Praha: Unicornis, 
2015, 335 s.
Text vznikl v  80. letech na  základě výzvy Svazu protifašistických bojovníků. Připravili jej 
přímí účastníci povstání a doplnili jej fotografiemi, mapkami a dalšími materiály. Tehdy prá-
ce pro nízkou úroveň zpracování a množství faktografických chyb nebyla Svazem doporuče-
na k publikování. V letošním roce ji editorka Daniela Houšková připravila k tisku, bohužel 
ke škodě věci bez větších redakčních zásahů.

HEŘMÁNEK, Pavel: „Aby nemuseli nako-
nec žebrati“. Příběhy z dějin karlínské Inva-
lidovny. Praha: Epocha, 2015, 265 s.
Vůbec první ucelenější zpracování dějin 
Invalidovny se zabývá především osudy 
konkrétních lidí, přibližuje ale také téma 
Strozziho nadace, vlastní budovy a podmín-
ky života v ní. Impozantní stavba v Praze – 
Karlíně poskytovala do roku 2014 „střechu 
nad hlavou“ právě Vojenskému historické-
mu archivu, jehož pracovníkem je i  autor 
publikace Pavel Heřmánek.

HORČICA, Ludvík: Oldřich Kothbauer 
a legionářsko-zbrojovácká odbojová skupi-
na Tišnov. Brno, OV ČSBS, 2015, 126 s.
Publikace věnuje pozornost jedné z odbojových skupin na okrese Brno-venkov. Charakte-
rizuje vznik a působení této organizace, popisuje konkrétní akce a přibližuje životní příběh 
zbrojováckého úředníka a oběti nacistické perzekuce Oldřicha Kothbauera.
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JAKL, Tomáš: Květnové vítězství. Konec skupiny armád střed. Praha: Mladá fronta, 2015, 
168 s.
Počátkem května 1945 se na území Českých zemí nacházelo poslední velké německé boje-
schopné uskupení – skupina armád Střed pod velením polního maršála Ferdinanda Schör-
nera. Publikace nabízí na dramatické události května 1945 zcela nový pohled – z perspektivy 
poražené strany. Autor na základě rozsáhlého výzkumu v domácích i zahraničních archivech 
nabízí zcela nový pohled a květnové povstání zasazuje do podstatně širší perspektivy.

JIRÁNEK, Tomáš: Šéf štábu obrany národa. Neklidný život divizního generála Čeňka Kud-
láčka. Praha: Academia, 2015, 420 s. 
Životní příběh československého generála Čeňka Kudláčka (1896–1967) začíná působením 
v řadách československých legií v Rusku, Francii a Itálii, pokračuje neoficiální vojenskou misí 
v Bolívii v meziválečném období, za druhé světové války účastí v protinacistickém odboji 
domácím (v organizaci Obrana národa) i  zahraničním (ve Francii, Velké Británii, Kanadě 
a Brazílii) až po jeho nucený exil ve Francii a USA, kam se uchýlil po únoru 1948. Kniha tak 
ukazuje plastický obraz tohoto štábního důstojníka i vojenského diplomata.

JIRÁSEK, David: Výsadkové vojsko v letech 1947–1969. Praha: Mladá fronta, 2015, 336 s.
Kniha se podrobně zabývá vývojem československého a českého výsadkového vojska a jed-
notek zvláštního určení. Fundovaný text doprovází několik set unikátních fotografií.

JIROUŠKOVÁ, Milada a  kolektiv: I  jadérka z  jablek. Našim hrdinům i  obětovaným 
1914–1918. Bernartice: ZŠ, MŠ a Městys Bernartice, 2015, 76 stran.
Regionální publikace pojatá jako vzpomínková kronika na  ty, kteří pocházeli a  žili v Ber-
narticích a okolí. Díky mnoha fotografiím umožňuje pohlédnout do tváří těch, kteří zůstali 
na bojištích, i těch, kteří se vrátili domů. Obsahuje úryvky z válečných deníků nebo kronik.

Kolektiv autorů: 1. světová válka. Osudy vojáků a  legionářů z  Újezda nad lesy a  okolí. 
Praha: Úřad MČ Praha 21, 2014, 124 s.
Další příspěvek k regionální historii vydaný u příležitosti stého výročí Velké války a vzni-
kl společně se stejnojmennou výstavou. Představuje osudy vojáků a  legionářů se vztahem 
k Újezdu nad Lesy a okolí. Mnoho informací a materiálů (dopisy, deníky, fotografie) získali 
tvůrci od rodinných příslušníků těchto bojovníků.
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Kolektiv autorů: Padli na  barikádách. Padlí a  zemřelí ve  dnech Pražského povstání 
5. – 9. května 1945. Praha, VHÚ, 2014, 391 s.
Kniha vydaná u příležitosti 70 let od ukončení druhé světové války vychází z materiálů Vo-
jenského historického archivu a přináší neúplný seznam padlých z fondu Revoluční gardy. 
Jejich jména jsou v publikaci rozdělena do několika částí: vojáky, oběti z řad vládního vojska, 
legionáře, policii, četnictvo nebo finanční stráž. Nejobsáhlejší je část věnovaná zemřelým ob-
čanům a poslední část zahrnuje vlasovce. U každé oběti je datum narození a úmrtí, povolání, 
bydliště a také místo, kde dotyčný člověk padl, u některých rovněž fotografie.

Kolektiv autorů: Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku. Sborník příspěvků z konference. 
Klatovy: Město Klatovy, 2015, 401 s.
Fotografie, vzpomínky přímých účastníků a jejich rodinných příslušníků, dokumenty nebo 
třeba i osobní dopisy z vězení – to vše obsahuje publikace, která nabízí zatím nejucelenější 
zpracování tématu třetího odboje v regionu. Z jeho dějin přináší to nejdůležitější: převody 
na Šumavě, ale i pohled na druhou stranu, tedy represivní bezpečnostní složky státu. Ve dru-
hé polovině v přehledné tabulce shrnuje 462 odsouzených (jména, výše jejich trestů, místo 
věznění nebo zaměstnání před uvězněním a po něm), z Klatovska, částečně i Domažlicka, 
kteří byli postiženi v letech 1948 až 1989 z politických důvodů.

Kolektiv autorů: Pod hvězdou Davidovou. Židé na Pardubicku od 16. století do současnosti. 
Pardubice: Státní okresní archiv Pardubice, 2014, 178 s.
Katalog ke stejnojmenné výstavě uspořádané ve Státním okresním archivu Pardubice v roce 
2012. Dvojjazyčné kapitoly (v  češtině a  angličtině) jsou doplněny obrazovým materiálem, 
který mapuje počátky Židů na pardubickém panství, rozvoj židovských komunit v průběhu 
staletí i tragický osud židovských rodin v období druhé světové války. Historickou zkušenost 
přibližují též vzpomínky a příběhy těch, kteří perzekuce a následné deportace do koncent-
račních táborů přežili.

KOS, Petr: Posádková střelnice ČSLA Klášterec. Praha: Brigadýr, 2014, 24 s.
Brožura přináší zhuštěný pohled na podobu a fungování posádkové střelnice ČSLA v Kláš-
terci u Vimperku z přelomu 80. a 90. let doplněný množstvím fotografií tajně pořízených 
na střelnici v polovině 80. let a situačním plánem dle výsledků terénního průzkumu.

KOS, Petr: Lazarettzug Nr. 751. Sanitní vlak jako dar protektorátní vlády Vůdci Adolfu 
Hitlerovi k narozeninám v dubnu 1942. Praha: Brigadýr, 2014, 52 s.
Publikace shrnuje materiály ke vzniku a podobě nemocničního vlaku, který byl v  jednom 
z nejtěžších údobí českého národa v roce 1942 věnován Adolfu Hitlerovi. Jsou stručně nastí-
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něny okolnosti jeho zřízení, uvedeny ukázky z protektorátního tisku, celkový inventární se-
znam operačního a lékařského vybavení, skici jednotlivých vozů a 20 originálních dobových 
fotografií, pořízených v dubnu 1942 jako fotoalbum, které bylo součástí daru.

KOS, Petr: Poštovní holubi československé armády 1918–1938. Praha: Brigadýr, 2014, 40 s.
Základem obsahu publikace je upravený přepis vojenského předpisu T-II-6b z roku 1923, do-
plněný ukázkami dobové spisové agendy telegrafních praporů, vojenské holubářské školy aj. 
k výcvikové holubářské činnosti. Závěrem je nastíněn příklad výcviku převozného holubníku 
dle dobových záznamů z vojenského cvičiště v Milovicích. Text je doplněn kresbami a náčrty 
holubářské výstroje a fotografiemi.

KOS, Petr: Zvláštní vlak HVOA. Praha: Brigadýr, 2015, 106 s.
Prvorepubliková čs. branná moc plánovala pro svého hlavního velitele armádního generála 
Ludvíka Krejčího zřídit zvláštní vlak jako mobilní velitelské stanoviště. Kvůli mnichovským 
událostem však vlak nikdy neopustil brány železničních dílen. Z dochovaných, svého času 
přísně tajných spisů se podařilo rekonstruovat chronologický přehled nejdůležitějších okam-
žiků relativně krátké existence tohoto vlaku. Publikace přináší technická řešení s příslušnými 
nákresy vnitřních dispozic vozů.

KRATOCHVÍL, Jan – KRATOCHVÍLOVÁ, Sabina: Život ve stínu šibenice. Brno, Muzeum 
českého a slovenského exilu 20. století, 2015, 447 s.
Katalog ke stejnojmenné výstavě, jejíž vernisáž proběhla 7. května 2015 na brněnském Magis-
trátu. Přináší portréty několika stovek osobností ze všech vrstev společnosti, které byly pro-
následovány v době nacistické nebo komunistické totality nebo se aktivně zapojily do druhé-
ho nebo třetího odboje. Na přípravě několika panelů výstavy se podílel pracovník Vojenského 
historického archivu M. Flosman s využitím materiálů z fondů VHA.

LÁNÍK, Jaroslav – KYKAL, Tomáš a kolektiv: Léta do pole okovaná 1914. Proměny společ-
nosti a státu ve válce. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2015, 542 s.
Sborník ze stejnojmenné konference pořádané Vojenským historickým ústavem v září 2014 
předkládá text celkem 36 konferenčních příspěvků týkajících se vypuknutí Velké války a ná-
sledujícími událostmi ve válečném roce 1914. Ty díky své šíři, zahrnující nejrůznější oblasti 
a témata, umožňují studovat výsledky bádání z různých vědních oborů.
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LÁŠEK, Radan: Krkonoše v  roce 1938. Armáda a  opevnění. Praha: Codyprint, 2015, 
366 s. + 87 s. příloh.
Publikace podrobně dokumentuje budování 53 kilometrů dlouhého obranného pásma v na-
šem nejvyšším pohoří i  jeho následné obsazení. Čtenář zde najde životopisy významných 
velitelů i vzpomínky řadových vojáků. Samostatná velkoformátová přílohová část předkládá 
snímky celého pohoří, mapovou dokumentaci i množství technických výkresů.

MACKOVÁ, Marie: Mladší princ. Karl Gustav Wilhelm Hohenlohe-Langenburg 1777–1866. 
Brno: CDK, 2014, 199 s.
Hrdinou publikace od členky Ústavu historických věd Filozofické fakulty v Pardubicích, kte-
rá se dlouhodobě věnuje dějinám státní správy 19. století, je polní zbrojmistr rakouské armá-
dy Karl Gustav Wilhelm princ Hohenlohe-Langenburg (1777–1866). Prošel napoleonskými 
válkami, bojoval v  řadách armády nizozemských stavů i habsburského vojska. Účastnil se 
dvanácti velkých bitev, sloužil v mírových posádkách, působil v  jednom z nejvyšších stát-
ních úřadů habsburské monarchie a stál u zrodu novodobého ministerstva války v roce 1848. 
Biografie prince Gustava je tak nejen součástí dějin válečných a vojenských, ale i kulturních 
dějin 19. století.

MAREK, Jindřich: Armáda barikád. Přípravy povstání a velitelská odpovědnost za boje 
na pražských barikádách v květnu 1945. Praha, VHÚ, 2015, 301 s. + 48 s. obrazových příloh.
Ve  své další knize věnované Pražskému povstání autor využil některé své předchozí texty 
a pro potřeby knihy je rozšířil a doplnil na základě studia dalších pramenů. Událost mapuje 
prostřednictvím desítky kapitol, které se věnují především otázce velení a koordinace celého 
povstání. Prostor je věnován brigádnímu generálovi Karlu Kutlvašrovi, další část se zabývá 
vojenskou odbojovou skupinou Bartoš. Je zde vylíčena činnost vojenského velitelství Alex, 
vojenské komise ČNR a radiostanice ANNA, samostatná kapitola se také věnuje vojenskému 
a zpravodajskému štábu ÚRO. Text doplňuje bohatá příloha dobových fotografií a mapky.

POVOLNÝ Daniel a kolektiv: Historie československého a českého vrtulníkového letectva 
od roku 1945 po současnost. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2014, 475 s.
První ucelená kniha, která se pokouší v neobvyklé šíři i hloubce popsat historii vrtulníkového 
letectva napříč šesti desetiletími. Výpravná publikace je doplněna množstvím černobílých 
i barevných fotografií, řadou tabulek a dalším pomocným aparátem.
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PURDEK, Imrich: Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldi-
ky, faleristiky a vexilológie (1914–1945). Bratislava: Vojenský historický ústav, 2015, 322 s.
Autor v publikaci faktograficky mapuje a vizualizuje vznik a vývoj jednotlivých vojenských 
symbolů v kontextu vojenských událostí 1. poloviny 20. století. Objektem jeho výzkumu jsou 
vojenské zástavy, znaky, stejnokroje, vyznamenání, vojenské distinkce, odznaky a další. Pu-
blikace bezpochyby najde své využití jako cenná pomůcka nejen pro odborníky z řad vojen-
ských historiků, ale i pro amatérské badatele a především sběratele a antikváře.

SAJENKO, Pavel – BOLDAŇUK, Vladimír – BURSA, Stano: Výsadek Chan se nehlásí. 
Příběh parašutistů zpravodajské skupiny CHAN vysazených v Krkonoších v březnu 1945 
ve světle dokumentů a vzpomínek. Ostrava, AVARTOS s. r. o., 2015, 200 s.
Kniha je věnována památce členů zpravodajské skupiny CHAN a všem vlastencům, kteří jim 
poskytovali pomoc bez ohledu na ohrožení životů svých a svých blízkých. Jako první vychází 
z materiálů, které dosud nikde nebyly uveřejněny.

SALÁK Pavel: Nejen pro válečný konflikt. Právní regulace nebojové činnosti armády 
v 18. – 20. století. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 238 s.
Armáda je určena především k vedení války. Vedle tohoto úkolu však může plnit i funkce, 
které nemají bojový charakter. Jedná se především o podporu policejním složkám za účelem 
udržení vnitřní bezpečnosti. Autor přibližuje historický vývoj právního rámce takovéhoto 
nasazení armády, poskytuje ucelený přehled právních předpisů od poloviny 17. stol. do za-
čátku 21. stol., všímá si problému zneužití vojáků jako levné pracovní síly a publikaci doplnil 
rovněž stručnou historií civilní ochrany, která se sledovanou problematikou úzce souvisí.

SLAVÍK Jiří: Královéhradecká pevnost. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2015, 
47 s.
Drobná publikace seznamuje s bastionovým opevněním města, z něhož se však do dnešních 
dnů dochovala pouze malá část. Přibližuje okolnosti vzniku pevnosti i její koexistence ve spo-
jení s městem a okolím. Je doplněna množstvím fotografií a především reprodukcemi histo-
rických plánů, z nichž některé jsou součástí fondů Vojenského historického archivu.

SMRČKA, Václav – MÁDLOVÁ, Vlasta: Válečný chirurg František Burian a zrození české 
plastické chirurgie. Praha: Karolinum, 2015, 600 s.
Kniha seznamuje čtenáře s  válečnými zkušenostmi zakladatele oboru plastické chirurgie 
v období od roku 1912 do poloviny 20. let. Burian prožil balkánské války v letech 1912–1913 
jako dobrovolník v Bělehradu a Sofii, během první světové války působil v Temešváru na chi-
rurgickém oddělení vojenské nemocnice. Léčil zraněné vojáky a postupně začal rozvíjet obor 
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rekonstrukční plastická chirurgie. Kontakt s rodinou udržoval prostřednictvím dopisů a vý-
sledkem je nevšední barvitá reportáž ze života lékaře za první světové války.

ŠMIDRKAL, Václav: Na všech frontách boj. Životní osudy letce RAF Ladislava Říhy a vá-
lečný deník letce RAF Františka Vocetky. Želeč: Obec Želeč, 2014, 109 s.
Kniha přibližuje osudy dvou důstojníků předválečné československé armády, Ladislava Říhy 
a Františka Vocetky, kteří po okupaci českých zemí tak jako řada dalších nesložili ruce do klí-
na, ale rozhodli se pro útěk z Protektorátu a vstup do československého zahraničního vojska. 
Vocetka si od odjezdu z Prahy v únoru 1940 až do počátků své činnosti v RAF v srpnu 1940 
vedl deník, jehož komentovaný přepis je součástí knihy.

ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení 
čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945–1992. Bratislava: Vojenský his-
torický ústav, 2014, 495 s.
Nejen kompletní přehled dislokace jednotek, útvarů a zařízení československé armády, suma-
rizaci jednotlivých složek a jejich redislokaci, ale rovněž jejich organizační vývoj přináší tato 
publikace vydaná slovenským VHÚ. Odráží tak širší politické, ekonomické a bezpečnostní 
prostředí ve sledovaném období. Je zpracovaná přehlednou tabulkovou formou a opatřená 
abecedním seznamem všech posádek.

ŠUSTEK, Vojtěch: Atentát na  Reinharda Heydricha a  druhé stanné právo na  území 
tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů sv. 2. Praha: Scriptorium, 
2014, 1026 s.
Druhý svazek komentované edice více než 500 německojazyčných dokumentů opatřených 
doslovným českým překladem. Ty vznikly v okruhu působnosti německé politické a policejní 
správy v protektorátu nebo v ústředních německých úřadech v Berlíně. Vypovídají o politické 
náladě a celkové atmosféře v době druhého stanného práva a o propagandistické kampani 
po odstranění Heydricha.

TOMEK, Prokop – PEJČOCH, Ivo: Černá kniha sovětské okupace. Sovětská armáda 
v Československu a její oběti 1968–1991. Cheb: Svět křídel, 2015, 382 s.
Kniha analyzuje problematiku pobytu sovětských jednotek v  Československu s  ohledem 
na škody – především oběti na životech, které na našem území za dvě desítky let okupace 
jejich vojáci napáchali.
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