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1. ÚVODEM

V  roce 2017 se jasně ukázalo, že  vybudování 
nové archivní budovy v Ruzyni a následné přestěho-
vání archivu z  Invalidovny bylo základem, přesněji 
řečeno odrazovým můstkem k  další modernizaci 
vojenského archivnictví . Po několikátém pokusu se 
podařilo úspěšně ukončit výběrové řízení na doda-
vatele projektu rezortního elektronického správního 
archivu (ESA) . Na základě toho se v uplynulém roce 
pokročilo už i se samotnou realizací tohoto projektu, 
včetně výstavby primárního a sekundárního úložiště 
(v prostorách SA AČR v Bystrovanech) . Při budová-
ní budoucího moderního vojenského archivnictví 
jsme si byli vědomi toho, že dalším krokem modernizace musí být propojení spisové části 
životního cyklu dokumentu s archivní částí v rezortu MO, tzn . propojení ESA s rezortním 
digitálním archivem . Prvním krokem k naplnění tohoto záměru bylo v roce 2017 vypracová-
ní studie proveditelnosti Digitálního archivu MO . Doufáme, že v příštích letech budou naše 
záměry na sebe plynule navazovat a že kolem roku 2020 budou již položeny základy moder-
ních vojenských spisových a archivních institucí, které budou zastřešovat fungující rezortní 
elektronický systém spisové služby .

V roce 2017 se podařilo archivu významně se prezentovat před širokou veřejností z do-
mova i návštěvníkům ze zahraničí . Od května až do října byly totiž stovky válečných plakátů 
z období 1 . světové války, pocházejících ze sbírek Vojenského historického archivu, vysta-
veny v  AJG v  Hluboké nad Vltavou na  výstavě pod názvem Válečné plakáty 1914–1918. 
Zbraň z barev a papíru. Výstava měla obrovský úspěch a věřím, že na něj navážeme i v roce 
2018, kdy se počítá s  využitím archiválií, uložených ve  VHA, na  několika významných 
výstavách pořádaných při příležitosti stého výročí založení Československa, jistě hojně 
navštěvovaných veřejností .

Pracovníky Vojenského historického archivu v roce 2017 nejvíce zaměstnávalo opět vyři-
zování úřední agendy, tzn . žádosti o rešerše . Došlo k mírnému poklesu počtu vyhotovených 
rešerší . Nevedlo to však ani nyní k  rozšíření možností se více věnovat i  jiným odborným 
činnostem . V žádostech o rešerše převládaly jednoznačně i v  roce 2017 soukromé žádosti 
z řad veřejnosti, přičemž pokračoval zájem hlavně o genealogii a doložení průběhu vojen-
ské služby (hlavně za období 1 . světové války) . Pokračoval i zvýšený zájem určitého okruhu 
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osob z  Německa o  dokumentaci související s  odsunem obyvatelstva německé národnosti 
po roce 1945 z Československa .

Neustaly ani činnosti spojené s fyzickou péčí o archiválie . Dezinfekce archiválií v Národ-
ním archivu se tentokrát nerealizovala . Vyměňovaly se nadále staré kartony a tvrdé desky, 
na čemž se podílela hlavně restaurátorská dílna VÚA, která pokračovala v restaurování ar-
chiválií z fondu Terezín a zároveň se také zasloužila o přípravu plakátů z 1 . světové války k je-
jich vystavení . U klasických odborných činností, konkrétně v případě odborných archivních 
dohledů, došlo k zásadním změnám . Od 1 . července 2017 je v platnosti nové znění rezort-
ního spisového řádu . Pro VHA to znamenalo rozšíření jeho činností o dohled nad rezortní 
spisovou službou a kromě dohledu nad skartačním řízením a výběrem archiválií ve správ-
ních archivech i o dohled nad jejich činností . Nové úkoly nebylo možné pokrýt personálně . 
Všechno se však vyřešilo přesným definováním kompetencí a ještě těsnější součinností VHA 
se správními archivy při zabezpečení nových úkolů . V oblasti zpřístupňování archiválií nedo-
šlo k žádné změně, i když se nám na podzim podařilo získat pracovní verzi inventarizačního 
produktu ELZA .

Pokračovalo se v digitalizaci archiválií VHA a souběžně s ní i ve zpřístupňování vybra-
ných vojenských matrik na  společném portálu s  Vojenským historickým ústavem . Zde se 
ale opět nenaplnila naše představa o tom, že vybrané úmrtní matriky pěších pluků z období 
1 . světové války se objeví v úplnosti na tomto portálu . S kladnou odezvou v zahraničí se se-
tkalo naskenování a zveřejnění sbírky Wehrpassů příslušníků SS, strážných v KT Flossenbürg 
na našich internetových stránkách . Vytváření databáze padlých v 1 . světové válce se bohužel
opět zpomalilo . Platí ale dál, že rozhodně ne na úkor kvality .

Jsem rád, že každodenní mravenčí práce našich archivářů má kladnou odezvu mezi nej-
širší veřejností doma a že není neznámá ani v zahraničí . Ruku v ruce s  touto každodenní 
činností jdou i naše modernizační snahy . Ty mají za cíl tyto činnosti do budoucna doplňovat, 
rozšiřovat o nové moderní prvky, a tím pádem je i zjednodušovat . K těmto modernizačním 
snahám lze přičlenit i zřízení od 1 . března 2018 nové součásti našeho archivu – Bezpečnost-
ního archivu MO . Před rokem jsem avizoval, že rok 2017 by měl být z hlediska zabezpečování 
provozu nové archivní budovy přelomovým . A k zlomu opravdu došlo . Po celou druhou po-
lovinu roku se nám podařilo udržet podmínky pro ukládání archiválií na předepsané úrovni 
a doufám, že již tomu tak bude i nadále .

I když jsem to před rokem netušil, prezentace našich plakátů z 1 . světové války měla ob-
rovský úspěch . Rok 2018 může být také takto úspěšný . Při příležitosti tzv . osmičkových výročí 
předpokládám totiž opět zájem o vystavení našich archiválií na výstavách . K tomu počítám 
také s přípravou článků, publikací a účastí na konferencích . Tyto činnosti spolu s každodenní 
odbornou prací každého archiváře budou nadále naplňovat naše heslo „SINE PRAETERITIS 
FUTURA NULLA“ .

Mgr. Josef Žikeš
Ředitel VÚA
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2.  VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO
HISTORICKÉHO ARCHIVU
ZA ROK 2017

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 or-
ganizačně 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. 250/2014 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 akredi-
taci (§ 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 . Erika MRHALOVÁ fondy a sbírky 1 . čs . odboje, vojenská personální 
dokumentace; (na tabulce Mgr . J . JELENOVÉ – 
nová mateřská dovolená od 1 . 7 . 2016; od 1 . 5 . 
2017 na uvolněné tabulce po Mgr . M . MALÉ)

Archivář 1 . odd . VHA Mgr . Barbora NOVÁKOVÁ fondy a sbírky II . čs . vojenského odboje, fondy 
a sbírky z let 1939–1945 (od 1 . 5 . 2017 na tabulce 
Mgr . J . JELENOVÉ – nová mateřská dovolená 
od 1 . 7 . 2016)

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 Ing . Petr KADLEC fondy a sbírky po roce 1945
Archivář 2 . odd . VHA Mgr . Jan ZÁMEČNÍK rakouské fondy a sbírky do roku 1918, vojenská 

personální dokumentace
Vedoucí 3 . odd . VHA promovaná historička Alena 

JIRÁSKOVÁ (od 1 . 5 . 2017 Mgr . Martin 
FLOSMAN, PhD .

badatelna VHA, evidence archiválií a archivních 
souborů VHA (NAD), vojenská personální 
dokumentace, fondy a sbírky z let 1939–1945

Archivář 3 . odd . VHA Mgr . Martin FLOSMAN (od 1 . 5 . 2017 
promovaná historička Alena 
JIRÁSKOVÁ

badatelna VHA, vojenská personální 
dokumentace, fondy a sbírky z let 1939–1945, 
evidence archiválií a archivních souborů VHA 
(NAD)

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
Archivářka skupiny digitalizace Mgr . Zuzana PIVCOVÁ (do 28 . 2 . 2017 

– odchod do důchodu; tato tabulka 
byla následně převedena z VHA 
do Bezpečnostního archivu MO)

digitalizace fondů VHA

Počet systematizovaných míst ve VHA od 1. 1. 2011 do 28. 2. 2017 – 17, 
od 1. 3. 2017 – 16; skutečný stav pracovníků VHA k 31. 12. 2017 – 16.
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V roce 2017 došlo v personální oblasti k několika změnám . K 1 . 3 . 2017 byl zřízen Bez-
pečnostní archiv MO . Ze systemizovaných míst ve VHA byla do tohoto archivu převedena 
jedna tabulka z úseku digitalizace fondů VHA . Na tuto tabulku přestoupil z VHA Mgr . Jiří 
Flégl . Po ukončení pracovního poměru s Mgr . M . Malou přešla od 1 . 5 . 2017 na uvolněnou 
tabulku Mgr . Erika Mrhalová . Na tabulku J . Jelenové (od 1 . 7 . 2016 na mateřské), na které byla 
zaměstnána Mgr . Erika Mrhalová, nastoupila od 1 . 5 . 2017 nová pracovnice VHA Mgr . Bar-
bora Nováková . Ve VHA jsou, kromě úseku digitalizace (3 . odd . VHA), které zabezpečuje 
digitalizaci fondů VHA, nadále pouze tabulky pro archiváře . Odborné úkoly plní jednotliví 
archiváři podle zařazení (viz tabulka na str . 8), např . badatelské služby, archivní evidenci, péči 
o konkrétní okruh archiválií, jejich zpracování a správu atd . Činnost spojená s ekonomikou,
personalistikou, správou budovy, autoprovozem a  informatikou je zabezpečována složkou,
která je podřízena přímo řediteli Vojenského ústředního archivu . V případě konzervace a re-
staurování je toto pracoviště podřízeno řediteli Správního archivu MO .

Vojenský  historický  archiv
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II.  Přehledy o celkovém množství, fyzickém stavu
a změnách u archiválií uložených ve VHA:Vojenský  historický  archiv
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III. Výběr, zpracování a využívání archiválií:

1)  Předarchivní péče – odborné archivní dohledy u OC MO
a ve správních archivech VÚA, skartační řízení ve správních
archivech VÚA:
V této oblasti došlo v roce 2017 k zásadním změnám . Od 1 . července 2017 vstoupil v plat-

nost nový spisový řád v  rezortu MO . Nový spisový řád, v  duchu zákona č . 250/2014 Sb ., 
o archivnictví, § 52, odstavec a), rozšířil a upřesnil povinnosti VHA o oblast dohledu na vý-
kon spisové služby v rezortu MO a také o dohled na činnost rezortních správních archivů . 
Tím pádem se jeho odpovědnost kromě výběru archiválií při skartačním řízení ve správních 
archivech rozšířila i o odpovědnost za odborné archivní dohledy v OC MO. Tuto rozšířenou 
roli však mohl VHA z personálních důvodů vykonávat pouze v těsné součinnosti se správ-
ními archivy . V  roce 2017 k žádnému skartačnímu řízení ve  správních archivech nedošlo . 
V průběhu celého roku docházelo k odborným archivním dohledům hlavně v SA MO . Jednalo 
se o dokumentaci těchto původců: Mise v Iráku, Sekce legislativní MO, Agentura pro naklá-
dání s nepotřebným materiálem, Kabinet MO . Dohledy zabezpečovali o . z . Šlosar a o . z . Dvo-
řáková . V SA AČR byl vykonán o . z . Dubánkem a o . z . Kadlecem odborný archivní dohled
v případě dokumentace UO Brno . Dohledy ve  správních archivech probíhaly v  roce 2017
na základě vyžádání jednotlivých archivů, od roku 2018 budou již probíhat na základě plánů 
správních archivů, obsažených v plánu odborných činností VÚA na rok 2018 .

Odborný archivní dohled nad spisovou službou v resortu MO, tj. u OC rezortu MO se vyko-
nával v součinnosti se správními archivy po celý rok 2017 . Bylo to na základě plánu odbor-
ných dohledů, obsaženého v rezortním plánu odborných činností v roce 2017 . Od 1 . července 
se i zde uplatnila v plné míře nová role VHA (vykonávaná v těsné součinnosti s nově zříze-
ným BA MO) vyplývající jak ze zákona o archivnictví, tak i ze znění nového rezortního spi-
sového řádu . Po dohodě VHA se správními archivy byli pracovníci VHA přítomni odborným 
archivním dohledům pouze u vybraných OC MO . V roce 2017 tomu tak bylo: I MO (leden, 
o . z . Šlosar); Sekce legislativní MO (leden, o . z . Šlosar); Sekce obranné politiky a strategie MO 
(květen, o . z . Šlosar, o . z . Minařík); Sekce ekonomická a majetková MO (květen, o . z . Šlosar, 
o . z . Minařík); SRPS GŠ a Velení GŠ (květen, o . z . Dubánek, o . z . Minařík); Hradní stráž (čer-
ven, o . z . Kadlec); Kabinet MO (červen, o . z . Šlosar, o . z . Minařík); VKPR (červenec, o . z . Du-
bánek); Sekce státního tajemníka MO (září, o . z . Minařík); Odbor vojskového pz a  EB +
Odbor vojskového letectví (září, o . z . Minařík); SOC GŠ (říjen, o . z . Minařík); Sekce státního 
tajemníka MO (říjen, o . z . Minařík); Sekce vyzbrojování GŠ (říjen, o . z . Šlosar, o . z . Minařík); 
Odbor státního dozoru + Odbor vojenského letectví (říjen, o . z . Minařík) .
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2) Evidence archiválií a archivních pomůcek:

Vedení a doplňování evidenčních karet NAD: V roce 2017 se pokračovalo v upřesňová-
ní a kontrole všech vnějších a vnitřních změn v evidenci archiválií . Samotných vnějších změn 
bylo 50 (5 přírůstků a 45 úbytků) . V případě úbytků se jednalo o předání archiválií v režimu 
utajení do nově zřízeného Bezpečnostního archivu MO . I vnitřní změny, celkem jich bylo 44, 
souvisely s předáním archiválií do Bezpečnostního archivu MO . Po předání archiválií došlo 
k přemanipulování obsahu jednotlivých kartonů, tím pádem i k úpravě evidence archiválií 
a archivních souborů na příslušných kartách NAD u 2 . oddělení VHA .

5 . ledna 2018 byly zaslány do tzv . druhotné evidence vedené Národním archivem v Pra-
ze (podle zákona č . 499/2004 Sb ., o  archivnictví a  spisové službě – úplné znění zákona 
č .  250/2014 Sb .) v  elektronické podobě aktuální evidenční karty NAD (základní evidence 
archiválií a archivních fondů ve VHA) podle stavu k 31 . 12 . 2017 .

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

  Databáze čs. legionářů z 1. světové války, databáze příslušníků čs. vojenských jednotek 
za II. sv. války a databáze padlých příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války 
byly i v roce 2017 vylepšovány, hlavně na základě připomínek, které chodily do archivu 
z řad veřejnosti .

  Databáze padlých v 1. světové válce. V roce 2017 Vojenský historický archiv pokračoval 
ve vytváření této databáze . V roce 2017 se do počítačové databáze padlých v 1 . světové 
válce vybíraly z příslušné kartotéky (tzv . zelená kartotéka) osoby, které padly v roce 1917 . 
Do databáze přibylo 14 255 nových záznamů . Revizí záznamů padlých v roce 1916 ubylo 
z databáze 1 145 duplicitních záznamů . Tím pádem k 1 . 1 . 2018 bylo v databázi celkem 
135 424 záznamů . Vzhledem k přetrvávajícím personálním změnám (obměna i snížení 
počtu zpracovatelů databáze) na tomto pracovišti se očekává, že opravená verze padlých 
v roce 1917 bude k dispozici až koncem roku 2018 .

  Vedle výše uvedených databází se na 2 . oddělení VHA vytváří interní databáze osob v jed-
notlivých transportech v rámci organizovaného odsunu německého obyvatelstva z ČSR 
(o . z . Kadlec) .

4) Zpřístupňování archivních fondů a sbírek:

Na 2. oddělení VHA se v roce 2018 nerealizovalo zpřístupňování nových fondů . Hlav-
ní důraz byl postaven na rekonstrukci fondů a  jejich evidence (i v souvislosti se změnami 
po zřízení BA MO) a od poloviny roku pak na odborné archivní dohledy . Na podzim roku 
2017 archiv získal přístup k pracovní verzi inventarizačního programu ELZA . Do plánu od-
borných činností VHA v roce 2018 byl již zahrnut plán zpřístupňování archivních souborů 
pomocí tohoto programu . Pro potřeby badatelů bylo pracovníky 2 . oddělení i v roce 2017, 
hlavně s přispěním pracovníka na „dohodu“, vyznačeno na 110 350 stránkách archiválií (448 
kartonů) zrušení stupně utajení (podle RMO č . 22/1999 a metodického pokynu NBÚ) .

Na  1. oddělení VHA se v  roce 2017 také nerealizovalo rozsáhlejší zpřístupňování no-
vých fondů . Hlavním důvodem, proč se inventarizace nerozvinula v celém VHA, je nadále 
enormní rozsah tzv . úřední agendy . V záležitosti absence nového inventarizačního počíta-
čového programu, vycházejícího již z nových pravidel pro zpracování archiválií, platí stejné 
důvody jako u 2 . oddělení . I tak se na oddělení pokračovalo v pořádání sbírky kmenových 
listů (o . z . Jelen) . Bylo dokončeno pořádání ročníků 1875 . Pokračuje se ročníkem 1874 . Cel-
kem bylo uspořádáno cca 350 kartonů osobních spisů . V průběhu roku 2017 se pokračova-
lo v úpravách vojenských matrik tak, aby mohly být postupně umísťovány na internetovém 
portálu Studovna MO (kramerius .army .cz) . Jejich umísťování na portálu se v roce 2017 opět 
rozběhlo . I když to stále není podle představ archivu . K 31 . 12 . 2017 je na portálu umístěno 
celkem 124 matrik . V této činnosti se bude pokračovat .
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5) Využívání archiválií:
Úřední a  badatelská agenda: Badatelna archivu pracovala v  roce 2017 pro veřejnost, 

až na technickou přestávku v červenci, v plném rozsahu . Badatelna poskytovala svoje služby 
standardně v duchu Badatelského řádu VÚA, Vyhlášky MV ČR č . 645/2004 Sb . (ve znění 
Vyhlášky MV ČR č . 213/2012 Sb .) a zákona o archivnictví č . 499/2004 Sb . (v úplném znění 
zákona č . 250/2014 Sb .) . Oproti roku 2016 došlo opět k menšímu úbytku v oblasti vyřizování 
úřední agendy . Tento pokles nebyl ve výkonu archivu kompenzován ani počtem badatelů, ani 
počtem badatelských návštěv nebo počtem vyřízených žádanek . I v těchto sledovaných ob-
lastech došlo k mírnému poklesu, kromě mírného nárůstu badatelů ze zahraničí . V případě 
fotoarchivu došlo ve všech oblastech činnosti k přibližně stejným výsledkům jako v roce 2016 
(s výjimkou nárůstu badatelských návštěv) .

V  roce 2017 se úřední agenda vyřizovala neomezeně . Na  enormní nárůst této agen-
dy v roce 2015 se ani v roce 2017 nenavázalo . Žádosti směřovaly nadále hlavně k padlým 
v 1 . světové válce, genealogickým informacím z osobních spisů vojáků a i z osobní evidence 
čs .  legionářů . V  roce 2017 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 61 žádostí o infor-
mace k zákonu č . 262/2012 Sb . a 15 ke službě v PTP .

V roce 2017 vyřídili pracovníci VHA 4 860 žádanek pro badatele a 3 666 dopisů, z toho 
504 rešerší pro instituce a úřady, 2 881 bylo soukromých podání . 281 podání bylo vzato na vě-
domí bez nároku na rešerši, nebo posloužilo jako objednávka archivního materiálu na bada-
telnu (blíže viz tabulky č . 1, 2, 3) .

Studium digitalizovaných 
archiválií na badatelně 
VHA
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6) Činnost badatelny a fotoarchivu:

Činnost badatelny v roce 2017:
a) počet přihlášených badatelů: 607 (ČR – 537, zahraničí – 70)
b) počet badatelských návštěv: 2 257 (ČR – 2 053, zahraničí – 204)
c)  vyúčtované peníze za kopie a další služby provedené archivem (většinou za rešerše): re-

šerše – 153 103,- Kč (oproti roku 2016 o 34 645,- Kč méně); příjem za kopie pořízené 
archivem na badatelně – 7 497,- Kč (oproti roku 2016 o 349,- Kč méně);

Činnost fotoarchivu v roce 2017:
a) počet přihlášených badatelů: 51 (ČR – 48, zahraničí – 3)
b) počet badatelských návštěv: 96 (ČR – 92, zahraničí – 4)
c) počet naskenovaných snímků: 742

Tabulka č. 1 – badatelská agenda
Celkem v roce 1. odd. 2. odd. 3. odd. + Ř VHA

2011/3 560    2 193   964 272 + 49 Ř VHA
2012/3 841    1 539 (171 brig .) 1 060 231 + 42 Ř VHA
2013/2 747    1 539 (552 brig .) 1 420 184 + 44 Ř VHA
2015/4 370    2 783 (1 663 brig .) 1 162 392 + 33 Ř VHA
2016/5 085    3 738 (2 364 brig .) 1 049 267 + 31 Ř VHA
2017/4 860    3 598 (2 203 brig .)   970 260 + 32 Ř VHA

Tabulka č. 2 – úřední agenda
Celkem v roce 1. oddělení 2. oddělení 3. odd. + 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
2015/4 894 3 782 763 294 + 55 Ř VHA
2016/3 843 3 028 670 103 + 42 Ř VHA
2017/3 666 2 873 565 182 + 46 Ř VHA

Pozn . Z tabulek je vynechán rok 2014 . Údaje z tohoto roku jsou zkreslující, protože se archiv stěhoval z Invalidovny do Ruzyně .

Tabulka č. 3 – vyřizování agend jednotlivými pracovníky VHA
Pracovník dopisy žádanky

Baláž  46  32
Urminský 266  39
Jelen 485 378
Zámečník 790 125
Heřmánek 417 138
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Pracovník dopisy žádanky
Flégl   257   298
Mrhalová   403   98
Nováková   255   534
Šlosar   105   386
Dubánek   280   269
Dvořáková   52   155
Kadlec   128   160
pracovníci na dohodu    0 2 203
Jirásková   18   38
Flosman   70   119
Žižková   94   103
Celkem 3 666 4 860

Úroveň poskytování služeb badatelnou VHA byla i  v  roce 2017 na  velmi dobré úrov-
ni . Důsledně se dbalo na dodržování badatelského řádu (vyhláška MV ČR č . 645/2004 Sb ., 
od 1 . 7 . 2012 ve znění vyhlášky MV ČR č . 213/2012 Sb .) . Nedošlo sice k překonání počtu 
badatelů a počtu badatelských návštěv z roku 2016 (v případě badatelů ze zahraničí došlo 
ale k menšímu nárůstu), ale zásluhou zájmu o studium archiválií uložených ve VHA i úrovni 
poskytnutých služeb klesly počty badatelů a jejich návštěv v roce 2017 minimálně . V průbě-
hu roku byla na badatelně dále rozšiřována služba poskytování digitalizovaných archiválií 
ke studiu na k tomuto účelu instalovaných PC . Chránil se tím fyzický stav dalších archivá-
lií, které se nyní v originálu (v případě digitalizovaných archiválií) předkládaly výjimečně 
a pouze se souhlasem ředitele archivu . Služby pro badatelskou veřejnost byly rozšířeny, vedle 
již zveřejněných inventářů VHA společně s  tzv . bílou kartotékou padlých v 1 . světové vál-
ce na  internetových stránkách VÚA, i  o  další část již digitalizovaných vojenských matrik 
(na portálu studovny MO – kramerius .army .cz) a o digitalizované Wehrpassy příslušníků SS . 
V roce 2017 pokračovala digitalizace fondů VHA . Za uplynulý rok bylo ve VHA digitalizo-
váno 198 131 stran archiválií .

Úroveň poskytovaných služeb ve fotoarchivu byla v roce 2017 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 . Oproti roku 2016, kdy došlo k mírnému poklesu zájmu 
o  fotografie jako přílohy do  publikací i  na  různé výstavy nebo do  dokumentárních filmů, 
výsledky v roce 2017 naznačují změnu . Hlavně nárůstem počtu badatelských návštěv .
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IV. Stav archiválií:

1) Fyzická ochrana archiválií:

V  roce 2017 se v  provádění desinfekce u  vybraných archivních souborů v  Národním 
archivu nepokračovalo . Realizovala se rekonstrukce poškozených archiválií na  knihařské 
a konzervátorské dílně VÚA . K této činnosti přibyla ještě rekonstrukce vystavovaných plaká-
tů z 1 . světové války . 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 depech . Nastavení hlídaných parametrů ve skladech se dělo přes počítač . Kvůli zpětné vaz-
bě se dané parametry ve skladech hlídaly i přímou kontrolou . Tímto způsobem se podařilo 
přispět k odstranění výkyvů od stanovených parametrů . Opět k  tomu přispělo i postupné 
odstranění závad v technologii vzduchotechniky .

Naměřené hodnoty teplot a vlhkosti byly kromě 3 dep stálé a v normě . Bylo to z  toho 
důvodu, že v první polovině roku měl archiv opět problém se vzduchotechnikou . Po jeho od-
stranění byly měřené hodnoty již v pořádku . Nejnižší teploty se naměřily celoročně ve skladu 
č . 303 . Teplota se tady celoročně pohybovala mezi 13,5 °C až 15 °C . Z hlediska nejvyšších 
naměřených teplot byly nejhorší celoročně sklady č . 205, č . 223 a č . 224 . Nejvyšší teplota 23°C 
se naměřila v únoru 2017 ve skladu č . 224 . Problém se vzduchotechnikou se nejvíce projevil 
při udržování relativní vlhkosti ve skladech hlavně v měsících leden až březen . V těchto mě-
sících byla naměřena ve skladu č . 224 nejnižší relativní vlhkost (29 %) . V lednu až březnu byla 
naměřena nejvyšší relativní vlhkost ve skladu č . 06 – 59 % až 61 % .

2) Stěhování archiválií:

V roce 2017 k žádnému většímu stěhování 
archiválií nedošlo . Pouze v rámci budovy VÚA 
došlo po  zřízení Bezpečnostního archivu MO 
ke  stěhování archiválií z  VHA a  dokumentů 
ze Správního archivu MO .

Stěhování archiválií z příručního 
skladu badatelny VHA
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3) Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 31. 12. 2017):

V roce 2017 nedošlo k žádné změně na  fyzickém stavu AKP . Bezpečnostní kopie AKP 
byly od  listopadu 2013 uloženy v  nové archivní budově v  Ruzyni . Po  ukončení stěhování 
archivu byly z Ruzyně převezeny do SA AČR v Olomouci . Tyto kopie byly ještě v roce 2015 
doplněny o bezpečnostní kopie (mikrofilm) nových AKP z roku 2015 . Originály všech AKP 
jsou uloženy ve skladu č . 113 . V tomto skladu v roce 2017 naměřené teploty a vlhkost byly 
v souladu s předepsanými normami . Teplota se pohybovala v rozmezí 15 °C až 17 °C, v pří-
padě vlhkosti to bylo mezi 44 % až 49 % . Součástí bezpečnostní dokumentace objektu VÚA 
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 (3×), 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 přísluš-

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

studijní kopie (1× ve fondu a 1× u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm i fotoko-
pie) jsou od 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 (evidenč-
ní 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 přísluš-

ném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č . 113;
 –  v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2×) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako 

studijní kopie (1× ve fondu a 1× u originálu), bezpečnostní kopie jsou od září . 2014 
ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu .
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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 (2×) jako bezpečnostní kopie a  xerokopie 

jako studijní kopie (1× 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 (evidenč-
ní 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 (2×) jako bezpečnostní kopie a  xerokopie 

jako studijní kopie (1× 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 vyhovující;
 –  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 (2×) jako bezpečnostní kopie a  xerokopie 

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

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 (2×) jako bezpečnostní kopie a  xerokopie 

jako studijní kopie (1× ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR 
Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu .
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V. Odborné a společenské aktivity archivu (výběr):
  Činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v rozkaze Ř-VÚA č . 1/2017 

(VHA) .
  Zabezpečení akreditace pro nový Bezpečnostní archiv MO, svoji činnost začal dnem 

1 . 3 . 2017 po udělení akreditace Ministerstvem vnitra ČR (o . z . Baláž) .
  Účast na vyhodnocení činnosti VÚA v roce 2016 v Bedřichově, 22 . 2 . 2017 (VHA) .
  Účast na jednáních k organizaci vojenského archivnictví na OB MO, 20 . 2 . a 27 . 2 . 2017 

a na odboru AS MV ČR, 2 . 3 . a 8 . 3 . 2017 (o . z . Baláž) .
  Přednáška o  Vojenském archivnictví na  Masarykově univerzitě v  Brně, 23 . 3 . 2017 

(o . z . Baláž) .
  Přednáška na OB MO v rámci vojenské odborné činnosti, Bitva u Zborova, 20 . 4 . 2017 

(o . z . Baláž) .
  Odvoz skartu (starých obalů po přebalení archiválií) do Pasek n . Jizerou, 7 . 3 . a 9 . 3 . 2017 

(VHA) .
  Zabezpečení exkurze bezpečnostních manažerů z VA Vyškov, 19 . 4 . 2017 (o . z . Baláž) .
  Účast na otevření výstavy plakátů z 1 . světové války, uložených ve VHA, v AJG v Hluboké 

nad Vltavou, 13 . 5 . 2017 (o . z . Baláž) .
  Výběr a zapůjčení plakátů z 1 . světové války, uložených ve VHA, na výstavu v muzeu v Pís-

ku (o . z . Baláž) .
  Konzultace ke studii proveditelnosti DA MO, červenec – listopad 2017 (VHA) .
  Návštěva ředitelů VÚA a VHA v archivu MZV, 4 . 9 . 2017 (o . z . Baláž) .
  První zasedání autorského kolektivu připravované publikace „100 let vojenského archiv-

nictví“, 11 . 9 . 2017 (VHA, o . z . Minařík, o . z . Macek) .

Ředitelé VÚA A VHA 
na otevření výstavy 
plakátů v AJG
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  Účast na vědecké konferenci k první světové válce pořádané VHÚ Praha; Senát PS ČR, 
19 . – 21 . 9 . 2017 (VHA) .

  Zabezpečení návštěvy N GŠ ve VÚA, 13 . 9 . 2017 (PhDr . Baláž) .
  Účast na  konferenci k  digitalizaci archiválií v  SOA Třeboň, 18 . 9 . 2017 (o . z . Flosman, 

o . z . Kusko) .
  Zahraniční pracovní cesta do  národního archivu v  Lucemburku, 25 . – 27 . 9 . 2017 

(o . z . Zámečník) .
  Zahraniční pracovní cesta do  vojenského archivu ve  Freiburgu, 2 . 10 . – 6 . 10 . 2017 

(o . z . Zámečník, o . z . Mrhalová) .
  Zahraniční pracovní návštěva ve slovenských vojenských archivech, 2 . 10 . – 6 . 10 . 2017 

(o . z . Dubánek, o . z . Kadlec) .
  Účast na konferenci v belgickém Monsu k 1 . světové válce, 27 . 10 . 2017 (o . z . Zámečník) .
  Zapůjčení archiválií SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově n . M . na výstavu o Slovácké bri-

gádě pořádané v sídle archivu ve dnech 30 . 10 . 2017 – 16 . 12 . 2017 (VHA) .
  Účast na konferenci v Technickém muzeu v Brně k ostraze státních hranic před rokem 

1989, 14 . 11 . – 15 . 11 . 2017 (o . z . Kadlec) .

Vystavené archiválie z VHA na výstavě o Slovácké brigádě

Mezinárodní spolupráce

  Zabezpečení návštěvy z  Vojenského historic-
kého archivu v  Budapešti, 20 . 9 . – 22 . 9 . 2017 
(o . z . Baláž) .

  Zabezpečení návštěvy představitelů z Vojenského 
ústředního archu (CAW) z Varšavy, 23 . 10 . 2017 
(o . z . Zámečník, o . z . Heřmánek) .

  Zabezpečení návštěvy archivářů z  Azerba-
jdžánu ve  VHA, 6 . 11 . 2017 (o . z . Zámečník, 
o . z . Heřmánek) .
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 Pracovníci VHA na výstavě plakátů v AJG
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VI. Hlavní úkoly archivu v roce 2018:

  Uplatňování zákona č . 499/2004 Sb ., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, a dalších norem a předpisů při své činnosti .

  Odborná péče o  archiválie vojenského charakteru pokrývající období od  roku 1723 
do roku 1989; odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odborné zpracová-
ní archiválií, odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií, ochranu a bezpečné uložení 
archiválií .

  Předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely, zabezpečení komplexní bada-
telské činnosti pro oprávněné žadatele na badatelně a ve fotoarchivu .

  Poskytování požadovaných informací pro úřední potřeby a  správní úkony, pro úřední 
potřeby a správní úkony rezortu MO ČR i pro další rezorty a organizační složky státu, 
pro právnické nebo fyzické osoby požadované informace (v podobě odborných rešerší, 
posudků, výpisů, přehledů nebo ústní konzultace) .

  Odborný a metodický dohled, dohled na skartační řízení u OC svého zřizovatele a ve vo-
jenských správních archivech .

  Dohled na výkon spisové služby u svého zřizovatele (MO ČR) a jim zřízených organizač-
ních složek státu, dohled na činnost správních archivů svého zřizovatele .

  Vědecký výzkum a publikační činnost, hlavně v oblasti archivní metodiky a dějin vojenské 
správy .

  Zpracování edic archivních pramenů, vědeckých statí, odborných publikací, rešerší apod .
  Vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHA .
  Vydání nové ročenky VHA .
  Příprava publikace k 100 . výročí vojenského archivnictví .
  Účast na přípravě a zabezpečení projektu digitálního archivu MO .
  Digitalizace archivních fondů VHA .
  Zabezpečení výstav archiválií uložených ve VHA .
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3.  VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 
BEZPEČNOSTNÍHO ARCHIVU 
MINISTERSTVA OBRANY 
ZA ROK 2017 

RSDr. Pavel Minařík, CSc.

Zpráva se předkládá na základě § 62 odst . 1 zákona č . 499/2004 Sb ., o archivnictví a spi-
sové službě a  o  změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č . 499/2004 Sb .) .

Sídlo archivu: Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 – Ruzyně

Kontaktní údaje: tel .: 973 213 325; fax .: 973 213 308; e-mail: podatelna-vua@army .cz

Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany České republiky; Bezpečnostní archiv Ministerstva 
obrany (dále BA MO) vznikl 1 . března 2017 a je organizačně začleněn do Vojenského ústřed-
ního archivu (dále VÚA), který je podřízen bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany 
– řediteli odboru bezpečnosti .

Akreditace podle zákona: Udělena rozhodnutím Ministerstva vnitra – odboru archivní 
správy čj . MV-165050-5/AS-2016, sp . zp . 898 .1, dnem 1 . února 2017 pro výkon působnosti 
veřejného bezpečnostního archivu podle ustanovení § 53 zákona č . 499/2004 Sb .

a) personální podmínky archivu
 Podle § 62 odst . 3 zákona č . 499/2004 Sb . se neuvádí .

b) celkové množství uložených archiválií
  V archivu jsou uloženy archiválie v celkovém rozsahu 118,94 bm a 950 evidenčních jed-

notek . Vzhledem ke  skutečnosti, že  u  nich nedošlo ke  zrušení stupně utajení, se další 
údaje o archivních souborech neuvádí (§ 62 odst . 3 zákona) .
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c) výběr, archivní zpracování a využívání archiválií
 Výběr archiválií:
  Do nově zřízeného BA MO bylo delimitováno celkem 48 archivních souborů z VÚA – 

Správního archivu MO Praha a VÚA – Vojenského historického archivu Praha .
 Zpracování archiválií:
 Archivní fondy a sbírky nejsou dosud archivně zpracovány .
 Využívání archiválií:
  V archivu nestudoval žádný žadatel, nebyly zhotoveny kopie archiválií, ani zpracovány 

rešerše .

d) stav archiválií
  Fyzický stav archivních souborů spravovaných BA MO je dobrý . Teplota a vlhkost v pro-

storách pro uložení archiválií jsou v souladu s předepsanými normami . V BA MO nejsou 
uloženy archivní kulturní památky nebo národní kulturní památky . Bezpečnostní kopie 
archiválií nebyly zhotovovány .

e) konzervace a restaurování archiválií
  BA MO nemá konzervátorskou dílnu a archiválie v něm uložené nevyžadují restaurátor-

ské zásahy .
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4.  EDICE DOKUMENTŮ – KASÁRNA 
17. LISTOPADU V PRAZE RUZYNI

Za ústřední téma této ročenky jsme si zvolili bohatou historii areálu kasáren 17 . listopadu 
v Praze Ruzyni, do kterých se v roce 2014 přestěhoval z Karlína Vojenský ústřední archiv Pra-
ha . Vzhledem k 70 . výročí přejmenování kasáren jsme se rozhodli nejdříve věnovat historii 
areálu kasáren od roku 1947, respektive od skončení druhé světové války . Dějinami areálu 
kasáren v  období první republiky a  za  okupace by se věnovala některá z  dalších ročenek 
VÚA-VHA Praha . Kromě rozsáhlého úvodu do historie a zařazení doposud nepublikovaných 
dokumentů zařazujeme do této kapitoly také dva kratší samostatné příspěvky a jednu studii . 
První se zabývá poválečným vyšetřováním místa poprav československých vlastenců během 
druhé světové války v areálu kasáren . Druhý přináší zprávu o mimořádné události, při které 
shořela jedna z budov . Domníváme se, že velkým přínosem bude také studie Bigbeat v zele-
ném, která pojednává o Souboru VOJ v ruzyňských kasárnách v letech 1963–1966 .

4. 1.  Kasárna v Praze-Ruzyni od roku 1945 
do současnosti

RSDr. Pavel Minařík, CSc.

Po skončení 2 . světové války se do ruzyňských kasáren opětně vrátili vojáci čs . armády . 
Následně se v nich za více než 70 let vystřídalo několik desítek útvarů . Postupně zde sídli-
lo motorizované dělostřelectvo, spojovací vojsko, mechanizovaný pluk, útvary protivzdušné 
obrany státu, stavební jednotky a  nakonec i  výkonné prvky meteorologické služby a  říze-
ní letového provozu . Formovaly se zde zárodky speciálních jednotek radiového průzkumu 
či elektronického boje . V současné době se jedná především o kasárna spojovacího vojska, 
které doplňuje odloučená část Vojenského geografického a  hydrometeorologického úřadu 
společně s Vojenským ústředním archivem . Současní uživatelé ale nezapomínají na účast-
níky protinacistického odboje, kteří zde zahynuli během okupace . Již v roce 1947 byla ka-
sárna pojmenována na  památku devíti popravených studentů v  den výročí jejich exekuce 
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jako kasárna 17 . listopadu . Pamětní deska, instalovaná původně v místě jejich popravy mezi 
prvorepublikovými budovami č . 28 a 29, byla v polovině 80 . let nejprve přesunuta na boční 
stěnu velitelské budovy č . 1 u západního vjezdu do kasárenského areálu, kde ji doplnila tabul-
ka se jmény příslušníků policejního sboru zastřelených rovněž 17 . listopadu 1939 . Počátkem 
90 . let byly obě pamětní desky instalovány na pomník nově vybudovaný před budovou č . 2 
(dnes Vojenský ústřední archiv), kde je doplnila další deska připomínající příslušníky odboje 
z řad generality a vyšších důstojníků prvorepublikové armády zastřelené během heydrichiády 
v roce 1941 . Hrdinný odkaz nejenom vojáků, ale i účastníků občanského odboje připomí-
ná od října 2017 rovněž pietní místo zřízené v budově bývalé jízdárny, na  jejíž stěnách se 
do  dnešních dnů zachovaly na  dvou místech stopy po  kulkách popravčích čet a  kde bylo 
internováno 1200 studentů po uzavření vysokých škol . 

Během let se v Ruzyni střídaly nejenom vojenské útvary, ale měnila se i podoba kasáren . 
Původní prvorepublikové budovy určené pro hipomobilní dělostřelectvo během nacistické 
okupace doplnilo několik dřevěných objektů . V 50 . letech byly postaveny ubytovací a sklado-
vé objekty ve východní části kasáren . Za zdmi vojenského areálu současně vznikly tzv . letecké 
sklady, doplněné v 70 . a 80 . letech rozsáhlými halami tiskáren národního podniku Naše voj-
sko . V 80 . letech nastal stavební boom v západní části kasáren, kde v souvislosti s působením 
vojenského gymnázia řadu starých budov nahradily moderní objekty (internát, sportovní 
hala, kuchyňsko-jídelní bloky) . V  těsném sousedství tiskárenských hal současně vyrostla 

Ministr vnitra Václav Nosek při projevu během pietního aktu připomínajícího zastřelení studentů a slavnostní 
pojmenování kasáren 17. listopadu v roce 1947. (VÚA-VHA Praha)
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posádková ubytovna . Po zrušení vojenského gymnázia začala řada objektů chátrat a jen pro 
část z nich se našlo alespoň provizorní využití . Počátek obratu v osudech kasáren může zna-
menat příchod Vojenského ústředního archivu, který snad budou v brzké době následovat 
další instituce a nejenom se zrekonstruují stávající objekty, ale zřejmě postaví i budovy nové .

Prvním útvarem, který začal využívat ruzyňská kasárna po skončení 2 . světové války, se 
stal Dělostřelecký pluk 1 . Jednalo se o bezprostředního pokračovatele tradic 1 . dělostřelecké-
ho pluku vytvořeného 28 . 4 . 1944 jako součást 1 . čs . samostatné brigády v SSSR . Po ukončení 
osvobozování Československa a  reorganizaci brigády na 1 . divizi působil během léta 1945 
na  Žatecku, ale na  přelomu září a  října se pod velením pplk .  Matěje Hubeného přesunul 
do Ruzyně a ubytoval v místních kasárnách . Dnem 1 . 10 . 1945 proběhlo jeho přečíslování 
na Dělostřelecký pluk 51 . Nejprve se skládal ze tří motorizovaných dělostřeleckých oddílů, 
ale v  říjnu 1946 se jejich počet snížil na  dva . K  původnímu označení coby Dělostřelecký 
pluk  1 se vrátil 1 .  10 .  1947 . Na  základě rozhodnutí prezidenta republiky Edvarda Beneše 
z 3 . 3 . 1948 obdržel čestný název „Jana Žižky z Trocnova“ . Početní stavy útvaru se pohybovaly 
od čtyř do osmi stovek vojáků, přičemž trvale klesaly (únor 1946 – 775 a únor 1949 – 370) . 
V  únoru 1949 se ve  výzbroji pluku nacházelo 17 kořistních houfnic 105  mm vz . 18/40N 
a 8 sovětských houfnic 122 mm vz . 38S . Od ledna 1946 používal krycí označení VÚ-2219, 
které se v říjnu 1949 změnilo na VÚ-3488 . V  listopadu 1950 se jako 1 . dělostřelecký pluk 
přemístil pod velením pplk . Jana Charypara do Rakovníka . V nové posádce setrval do roku 
1958, kdy následovala redislokace do Terezína . Zde působil až do svého zrušení v létě 1994 .

Momentka z pietního aktu v nově pojmenovaných kasárnách 17. listopadu v Praze-Ruzyni v roce 1947 za účasti 
ministra vnitra Václava Noska, ministra národní obrany armádního generála Ludvíka Svobody a velitele 1. oblasti 
armádního generála Karla Klapálka. (VÚA-VHA Praha)
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Dalším nově příchozím 
útvarem do kasáren v Ruzy-
ni se stal Dělostřelecký oddíl 
251, který rovněž měl své 
kořeny v čs . jednotkách zfor-
movaných během 2 .  světové 
války v  Sovětském svazu . 
Jednalo se o  pokračovatele 
2 .  dělostřeleckého (proti-
tankového) pluku 1 .  čs .  sa-
mostatné brigády v  SSSR . 
Po  příchodu do  Prahy se 
rozdělil na dvě části, přičemž 

velitelství pluku a dvě baterie byly využity pro zformování protitankové brigády 1 . oblasti 
v Brandýse nad Labem, zatímco zbývající baterie posloužily k vytvoření protitankového od-
dílu 1 . divize . Jako součást divizního dělostřelectva útvar v létě 1945 odešel na Žatecko, nic-
méně na přelomu září a října se vrátil do Prahy a usídlil v Ruzyni . K 1 . 10 . 1945 se uskutečnilo 
jeho přečíslování z  Dělostřeleckého oddílu 1 na  Dělostřelecký oddíl 251 . Útvar se skládal 
ze tří motorizovaných baterií, z toho jedné rámcové, a jeho prvním velitelem se stal mjr . Ru-
dolf Langer . Ve výzbroji oddílu se nacházely kořistní 75mm protitankové kanony vz . 40N, 
kterých bylo v únoru 1949 k dispozici 12 . U útvaru sloužilo okolo dvou stovek vojáků (únor 
1946 – 220 a únor 1949 – 185) . Od ledna 1946 mu bylo přiděleno krycí označení VÚ-5425, 
které se v říjnu 1949 změnilo na VÚ-5750 . Svoji činnost ukončil v listopadu 1950, respektive 
jeho příslušníci se pod velením mjr . Miloslava Zbroje přesunuli do Rakovníku, kde vytvořili 
základ 92 . raketometného oddílu .

Poněkud neobvyklým uživatelem ruzyňských kasáren se v říjnu 1945 stala nově zformo-
vaná 21 . tanková brigáda (taktéž náležela do složení 1 . divize, která se v té době řadila mezi 
motorizované svazky) . V Ru-
zyni se nejprve nacházelo jen 
velitelství brigády společně 
s I . a II . tankovým praporem, 
zatímco samopalný prapor 
byl dislokován ve  Zbrasla-
vi a  tankové dílny v  Praze-
-Libni . Později byly všechny 
součásti brigády soustředě-
ny v  ruzyňských kasárnách . 
Prvním velitelem brigády se 
stal mjr .  Vladimír Bělohlá-
vek . Tankovou technikou 

Německá 105mm houfnice vz. 18/40N tvořila součást výzbroje 
Dělostřeleckého pluku 51 Jana Žižky z Trocnova. (VÚA-VHA Praha)

Kořistní 75mm protitankový kanon vz. 40N byl zařazen u Dělostřeleckého 
oddílu 251. (VÚA-VHA Praha)
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disponoval pouze I . prapor, 
zatímco II . prapor měl cha-
rakter rámcové jednotky . 
Na  podzim 1945 hlavní 
bojovou sílu brigády před-
stavovalo 14  lehkých tanků 
LT-38 s  kanonem 3,7 cm 
(kromě toho byl k  dispozi-
ci nevyzbrojený prototyp), 
14 stíhačů tanků Jagdpanzer 
38 Hetzer s kanonem 7,5 cm 
(čs . označení ST-I) a  9  stí-
hačů tanků Marder III s ka-
nonem 7,5 cm (čs . označení 

ST-II), které doplňoval kulometný tančík Renault AMR 35 a 6 sovětských obrněných auto-
mobilů BA-64 . Počátkem ledna 1946 brigáda získala krycí označení VÚ-4664 . V březnu 1946 
složení brigády doplnila rota velkých kulometů proti letadlům (VKPL) převedená od pěšího 
pluku 5 ze Štefánikových kasáren na Smíchově, který se redukoval na motorizovaný prapor . 
Od června 1946 převzal velení brigády pplk . Josef Brixi . Početní stavy brigády byly značně 
proměnlivé . V únoru 1946 u ní sloužilo 730 vojáků, ale v srpnu téhož roku jen 400 . Na přelo-
mu září a října 1946 se brigáda přestěhovala do Žatce, kde obdržela britské tanky Cromwell 
(33 ve verzi Mk . IV a 4 vozidla Mk . VI) . Následně byla v září 1949 přezbrojena 68 tanky 
T-34/85 dovezenými ze  SSSR . Od  3 .  3 .  1948 se stala nositelem pojmenování „Volyňských 
Čechů“ . Na sklonku roku 1950 prodělala reorganizaci na 21 . tankosamohybný pluk (bez čest-
ného či historického názvu) zařazený do složení 1 . mechanizované divize . V listopadu 1951 
byl útvar transformován na 21 . tankový pluk a v Žatci setrval až do svého zrušení v červnu 
1994, přičemž od března 1970 používal pojmenování „Kapitána Jasioka“ .

Poměrně rozsáhlý areál ruzyňských kasáren skýtal možnosti pro ubytování cca 1 500 vojá-
ků, nicméně jeho kapacita nebyla po odchodu 21 . tankové brigády zcela využita . Při hledání 
způsobu, jak zaplnit uvolněné objekty, padla volba na část Spojovacího pluku 5, který byl 
podřízen MNO . Do Ruzyně se tak na podzim 1947 přestěhoval z Kutné Hory III . prapor zmí-
něného pluku . Jednotka čítala okolo 200 osob a jejím velitelem byl mjr . Jan Ohaim . Prapor 
měl smíšené složení a skládal se ze tří provozních rot: dálnopisné; telefonní a telegrafické; 
naslouchací a  zaměřovací . V  říjnu 1949 prodělal reorganizaci a  nadále byl tvořen rotami: 
provozní; telefonní a  telegrafickou; radiovou . V době příchodu do nové posádky používal 
krycí označení VÚ-4601, které se v říjnu 1949 změnilo na VÚ-8691 . V Ruzyni prapor setrval 
do počátku listopadu 1950, kdy se přestěhoval do Pardubic, v nichž se v letech 1947–1949 
soustředily ostatní součásti pluku . V  roce 1982 prodělal útvar reorganizaci na  5 .  spojo-
vací brigádu a  od  jara 1984 se jeho novým sídlem staly Strašice, kde zůstal dalších 10 let 
až do své likvidace .

Lehký tank LT-38 se nacházel ve výzbroji 21. tankové brigády během její 
dislokace v ruzyňských kasárnách v letech 1945–1946. (Martin Dubánek)
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Dalším uživatelem kasáren v Ruzyni se v srpnu 1948 stala rota VKPL 16, která byla vý-
cvikovou jednotkou pro Učiliště obrany proti letadlům v kasárnách Prokopa Holého v Pra-
ze-Pohořelci . Rota čítala okolo 60 osob a  její výzbroj představovaly velkorážové protileta-
dlové kulomety 12,7 mm vz . 38S sovětské provenience nebo kořistní 15mm či  20mm troj 
či čtyřhlavňové malorážové kanony . Přesný typ zbraně se nepodařilo zjistit . Rota byla původ-
ně přičleněna k pěšímu pluku 28 v Praze-Vršovicích a během svého pobytu v Ruzyni použí-
vala jeho krycí číslo, tj . VÚ-2227 . V září 1949 se společně s učilištěm přestěhovala do nového 
působiště v Žilině, kde o rok později zanikla .

Velmi neobvyklým útvarem, který využíval ruzyňská kasárna, se v říjnu 1949 stal Pra-
por vojenských meteorologických stanic (VÚ-7480) . Nastěhoval se do prostorů uvolněných 
odchodem roty VKPL 16 a v Ruzyni měl pouze velitelství se zabezpečovacími jednotkami . 
V  polovině prosince téhož roku se sice přemístil do  Kbel, ale do  ruzyňských kasáren se 
vrátil v listopadu 1950 . Nejednalo se o útvar meteorologického zabezpečení letectva, jak by 
se mohlo zdát podle názvu, nýbrž o prapor radiového průzkumu uskutečňující zaměřovací 
a odposlechovou službu . Kromě výcvikové roty se skládal z tzv . vojenských meteorologic-
kých stanic rozmístěných v Čechách (Praha, Nové Město nad Metují, Český Krumlov, Do-
mažlice a Cheb), na Moravě (Znojmo) i Slovensku (Bratislava a Michalovce) . Na počátku 
dubna 1951 byl přejmenován na 55 . radiový prapor (VÚ-6174) a místo Velitelství spojova-
cího vojska MNO nadále podléhal Zpravodajské správě Generálního štábu . Výcviková rota 
se přesunula do Chebu a u velitelství vznikla tzv . hlavní radiostanice, koordinující činnost 
části odposlouchávacích stanic . V srpnu 1952 se velitelství útvaru s hlavní radiostanicí pře-
stěhovalo do Kralovic . Během dislokace v ruzyňských kasárnách se v jeho velení vystřídali: 
kpt ./škpt . Andrej Urbanec (1949–1951) a  npor . Ignác Podroužek (1951–1952) . VÚ-7480 
položil základ později velmi rozvětvené síti zpravodajských útvarů a  jednotek radiového 
i radiotechnického průzkumu .

Na podzim 1950 se do kasáren v Ruzyni redislokoval 1 . spojovací pluk . Útvar zabezpe-
čoval spojení pro velitelství 1 . vojenského okruhu sídlící v Praze na Malostranském náměstí . 
Od roku 1945 se nacházel v Turnově a již 6 . 11 . 1945 mu prezident Edvard Beneš propůjčil 
pojmenování „Hrdiny Sovětského svazu kapitána Otakara Jaroše“ . Od října 1949 útvar pou-
žíval krycí číslo VÚ-1732 . Po příchodu do Prahy byl označován též jako Posádková správa 94 
Praha (PSP 94) . Do Ruzyně se přestěhoval počátkem listopadu 1950 pod velením škpt . Bo-
humila Vyskočila a čítal okolo tisícovky vojáků, kteří byli rozděleni mezi provozní prapor, 
telegrafní stavební prapor, telegrafní kabelový prapor, radiovou rotu, rotu směrových stanic, 
četu pohyblivých pojítek a plukovní školu . Do jeho vybavení mimo jiné patřilo 35 radiosta-
nic, 84 km polního telefonního kabelu a stovka automobilů . V následujícím roce se počet pří-
slušníků pluku v důsledku rámcování některých rot stavebního a kabelového praporu snížil 
na cca 800 osob . V srpnu 1952 se pluk přestěhoval do Štefánikových kasáren na Smíchově 
a v listopadu 1955 do kasáren v Bohnicích . Prahu opustil v září 1959 . Následně působil v Kra-
lovicích, Berouně a Plzni, odkud se na jaře 1992 přemístil do Ružomberoku jako 3 . spojovací 
brigáda . Od počátku roku 1993 se stal součástí nově vzniklé Armády Slovenské republiky .
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Přibližně ve  stejné době 
jako 1 . spojovací pluk, tj v lis-
topadu 1950, se do  ruzyň-
ských kasáren nastěhoval také 
III . oddíl 151 . protiletadlové-
ho pluku, který se doposud 
nacházel v kasárnách Prokopa 
Holého na  Pohořelci . Zmí-
něný oddíl se stal základem 
pro 190 .  protiletadlový oddíl 
(VÚ-6193, PSP 26 Praha), 
který oficiálně zahájil svoji 
činnost dnem 15 .  12 .  1950 . 
Velitelem útvaru byl kpt . Josef 
Plšek . Oddíl podléhal nově 
vzniklému velitelství Protiletadlové obrany státního území (PLOSÚ) v Myslbekově ulici č . 9, 
respektive od 1 . 5 . 1951 velitelství 1 . obvodu PLOSÚ dislokovanému v karlínských kasárnách 
Jana Žižky z Trocnova . Útvar se skládal ze tří protiletadlových baterií, velitelské čety, spojo-
vací čety, hospodářské čety, dopravní čety a oddílové školy . Téměř 300 příslušníků oddílu se 
ubytovalo v budovách č . 1 a 2 . Protiletadlovou techniku reprezentovaly kořistní 88mm pro-
tiletadlové kanony vz . 37N, 20mm protiletadlové trojkanony vz . 151N, ústřední zaměřovač 
vz . 40N a stereoskopické dálkoměry se základnou 4 m a 1 m . V květnu 1951 převzal velení 
útvaru npor . Milan Liška . K 1 . 10 . 1951 proběhla reorganizace oddílu na 164 . protiletadlový 
pluk (VÚ-6193), který se přesunul z Ruzyně do kasáren v Bohnicích . Současně útvar přešel 
do podřízenosti nově vzniklého velitelství 72 . protiletadlové divize, jemuž podléhaly i 160 . 
a 161 . protiletadlový pluk . Všechny divizní útvary se nacházely v Praze-Bohnicích .

Vyklizené prostory v  ruzyňských kasárnách od  října 1951 obsadil další protiletadlový 
útvar . Tentokrát se jednalo o 191 . protiletadlový oddíl (VÚ-5949, PSP 38 Praha) z Bohnic . 
Útvar podléhal velitelství 1 . obvodu PLOSÚ a do kasáren 17 . listopadu se přestěhoval pod ve-
lením škpt . Zdeňka Petery . Vznikl na sklonku roku 1950 a měl obdobné složení jako 190 . pro-
tiletadlový oddíl . V jeho výzbroji se nacházely kořistní 105mm protiletadlové kanony vz . 39N 
(sloužily u dvou baterií) a 200cm světlomety vz . 40/43N (zařazeny u jedné baterie), k jejichž 
přepravě se používaly těžké polopásové tahače FAMO . Vzhledem k odlišné technice u útvaru 
sloužilo 380 vojáků . V srpnu 1952 se oddíl přesunul do barákového tábora v Praze-Motole .

Redislokací 1 . spojovacího pluku, 191 . protiletadlového oddílu a velitelství 55 . radiového 
praporu se v ruzyňských kasárnách vytvořily podmínky pro příchod dalšího útvaru, kterým 
se stal 80 . mechanizovaný pluk (VÚ-9435, PSP 11 Praha) .

Zmíněný útvar vznikl v říjnu 1945 jako Strážní prapor Posádkového velitelství Velká Praha 
a sídlil v kasárnách Jiřího z Poděbrad . V lednu 1946 mu bylo přiděleno krycí číslo VÚ-5449 . 
Počátkem října 1947 proběhla jeho reorganizace na Pěší prapor 80 (strážní) . Dnem 3 . 3 . 1948 

Německý kořistní 88mm protiletadlový kanón vz. 37N z vybavení 
190. protiletadlového oddílu. (VÚA-VHA Praha)
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obdržel na základě roz-
kazu prezidenta Edvar-
da Beneše název „Praž-
ského povstání“ . V říjnu 
1949 se jeho krycí číslo 
změnilo na  VÚ-9435 . 
V  listopadu 1951 byl 
dosavadní prapor re-
organizován na 80 . me-
chanizovaný pluk dis-
lokovaný v  kasárnách 
Jiřího z  Poděbrad (ve-
litelství a  průzkum-
ná rota), kasárnách 
Jana Žižky z  Trocnova 

v Karlíně (čestná rota a hudba), kasárnách 17 . listopadu v Ruzyni (I . motorizovaný prapor), 
zámečku a barákovém táboře Motol (zbývající jednotky) . V prosinci 1951 u útvaru sloužilo 
2 133 vojáků . Úkoly strážní služby pro Posádkové velitelství Praha od května 1952 převzal 
nově vytvořený 308 . strážní prapor dislokovaný v karlínských kasárnách Jana Žižky z Troc-
nova, k němuž byla od pluku převedena čestná rota určená pro reprezentování armády při 
slavnostních příležitostech . Na přelomu srpna a září 1952 se do kasáren v Ruzyni přestěhovalo 
velitelství pluku, II . motorizovaný prapor a plukovní škola, společně s jednotkami bojového 
a týlového zabezpečení . Vzhledem k blízkosti ruzyňské věznice bylo zakázáno přibližovat se 
během výcviku na vzdálenost menší než 1 km k objektu nápravného zařízení . V Motole proza-
tím zůstal III . mechanizovaný prapor a plukovní dělostřelectvo (dělostřelecký oddíl, protitan-
ková baterie, minometná baterie a baterie lehkých samohybných děl – bez bojových vozidel) . 
Zmíněný mechanizovaný prapor sice měl ve svém stavu 28 středních polopásových obrněných 
transportérů OPp-3N (tj . původní německá vozidla HKL6p), nicméně pojízdná z nich byla 
jenom malá část . K přepravě pěchoty a doprovodných zbraní se proto využívaly nákladní auto-
mobily Praga RN a Tatra-128, později nahrazené novými automobily Tatra T-805 a Praga V3S . 
Průzkumná rota disponovala 6 britskými obrněnými automobily Humber . Lehká samohybná 
děla SD-75/39-44 (tj . stíhače tanků Hetzer) v počtu šesti vozidel získal pluk koncem listopadu 
1952 z Vyškova a Martina . Ve stejné době se do Ruzyně přemístil i III . prapor . O rok později 
zanikla baterie samohybných děl a minometná baterie, jeden z motorizovaných praporů byl 
rámcován (kromě velitele praporu u něj zůstali pouze velitelé rot) a naopak nově vznikl tan-
kový prapor . Samohybná děla si převzaly 13 . a 14 . mechanizovaná divize . Tanková technika 
byla k dispozici pouze v omezených počtech a místo 32 tanků T-34/85 se u pluku nacházelo 
jen 11 strojů (teprve v listopadu 1955 se jejich množství zvýšilo na 12) . Obrněné transportéry 
a obrněné automobily byly z výzbroje útvaru až na malé výjimky (jeden automobil Humber 
a dva lehké transportéry OPp1N, tj . kořistní D7p) vyřazeny . Reprezentační sportovní oddíl 

Stíhač tanku Hetzer z výzbroje 80. mechanizovaného pluku Pražského povstání, 
který v letech 1952–1953 disponoval šesti vozidly. (VÚA-VHA Praha)
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„Tankista“ získal nevyzbrojené cvičné pásové vozidlo CPV vz . 46 (tj . ST-II na podvozku stí-
hače tanků Hetzer) . Postupně bylo přezbrojeno dělostřelectvo pluku . Dělostřelecký oddíl 
(redukovaný v listopadu 1954 na baterii) začal místo 76mm kanonů vz . 42 používat 85mm 
kanony vz . 52 a praporní protitankové čety vyměnily 45mm kanony vz . 37 za 57mm kanony 
vz . 43 . V průběhu reorganizace zároveň došlo ke snížení počtu osob u útvaru, což umožnilo 
na sklonku roku 1953 jeho úplné soustředění v ruzyňských kasárnách . V roce 1954 se 80 . me-
chanizovaný pluk stal téměř výhradním uživatelem kasáren 17 .  listopadu . Kasárenský areál 
v té době tvořilo 47 objektů, z toho 39 zděných a 8 dřevěných (24, 30, 35, 36, 39, 41, 42 43) . 
Velitelství pluku se nacházelo v  třípatrové budově č . 1, která měla vlastní ústřední vytápě-
ní . Kromě toho v ní bylo umístěno stanoviště dozorčího útvaru, strážnice, věznice, ošetřovna 
a telefonní ústředna . Mužstvo bylo ubytováno v budovách č . 2, 3, 31 a „A“ (obvykle v počtu 
osob odpovídajícímu jednomu praporu) . Dvoupatrové budovy č . 2 a 3 měly své vlastní kotel-
ny a kuchyně s jídelnou mužstva . V přízemí budovy č . 3 se kromě toho nacházely knihovna 
s čítárnou a vojenská závodní kuchyně s jídelnou pro vojáky z povolání, v 1 . patře byl kinosál . 
Ubytovací budova „A“ rovněž disponovala ústředním vytápěním . Budova „B“ byla dočasně 
uzpůsobena pro bydlení vojáků z povolání v samostatných bytech nebo formou svobodárny . 
Objekt „C“ se využíval pro stravování vojáků . Ke garážování vozidel sloužily přízemní objekty 
č . 4 až 6, 9, 10, 14 až 20, 23 a 27 (část) rozmístěné okolo centrální travnaté plochy využívané 
ke sportovním účelům . Později se u fotbalového hřiště vyhloubil venkovní bazén o rozměrech 
50 × 18 m, který ovšem sloužil spíše jako protipožární nádrž . Na hřišti stála dřevěná bouda 
(č . 24) sloužící coby šatna . Mycí můstky pro vozidla vznikly před budovami č . 16, 18, 20 a 21 . 

Americký konvoj v březnu 2015 v kasárnách 17. listopadu. Na levé straně snímku je zachycena velitelská budova č. 1. 
V jejím levém křídle se nacházela věznice a stanoviště dozorčího útvaru, zatímco v pravém křídle byla ošetřovna. 
Uprostřed snímku je obytná budova č. 3. (Martin Dubánek)
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Materiál a zásoby všeho druhu byly uloženy v přízemních objektech č . 11, 12, 21, 22 a 25, 
rovněž tak v patrových budovách 28, 32, 33 a 34 . V objektu č . 28 se 1 . patro využívalo jako 
tělocvična, ovšem přístup do ní byl možný pouze po bočních rampách ze severní strany . Ur-
čení jednotlivých budov se podle potřeby měnilo . Patrová skladištní budova se mohla změnit 
na ubikace (např . 34), přízemní garáž na sklad nebo naopak . Dělostřelecká dílna se nacházela 
v objektu č . 8 a automobilní dílna v č . 13 . Coby učebny sloužily nově postavené Tesko baráky 
č . 35, 36 a 39 . Zásoby pohonných hmot v objemu 150 000 l byly uloženy v podzemních nádr-
žích objektů č . 37 a 38 . Přízemní dřevěná budova č . 30 se využívala především jako prádelna, 
sušárna a žehlírna . Poněkud neobvyklou stavbou byl kuželník (zděný objekt č . 40) situovaný 
v severozápadním rohu kasárenského areálu . Nejmladší budovou se v roce 1953 stala vrátnice 
(č . 44) u západní brány . Celkem pluk disponoval objekty o ploše 26 444 m2 . Další uživatelé 
měli budovy o ploše cca 5 600 m2 . Velitelství protivzdušné obrany státu (PVOS) uložilo svůj 
materiál v objektech č . 7, 26 a 27 (část) . Velitelství 1 .  vojenského okruhu užívalo patrovou 
skladištní budovu č . 29 . I v jejím případě pro vstup do 1 . patra sloužily pouze nájezdové ram-
py ze severní strany . Vojenská stavební správa Praha disponovala dřevěnými baráky č . 41, 42 
a  43 . Objekt č . 41 postavili na  počátku 2 .  světové války nacisté na  místě exekuce studentů 
17 . listopadu 1939 . V souhrnu užitková plocha kasáren představovala 32 044 m2 . Další objekty 
budované ve 2 . polovině 50 . let představovaly výhradně dřevěné stavby . Postupně se snižující 
početní stavy 80 . mechanizovaného pluku (1 . 12 . 1952 – 2 541 vojáků, 1 . 12 . 1953 – 2 086 
vojáků, 1 . 12 . 1954 – 1 154 vojáků, 1 . 12 . 1955 – 975 vojáků) umožnily od roku 1955 příchod 
nových útvarů . 80 . mechanizovaný pluk v ruzyňských kasárnách působil až do konce října 
1956, kdy zanikl . Ve  funkci velitele útvaru během jeho dislokace v kasárnách 17 .  listopadu 
působili mjr ./pplk . Josef Kothera (1952–1956) a mjr ./pplk . Emil Altman (1956) .

Po  zrušení mechanizovaného pluku zůstala v  kasárnách 17 .  listopadu ještě po  určitou 
dobu těžká pozemní technika . Jednalo se o většinu tanků, které byly doposud zařazeny u tan-
kového praporu 80 . mechanizovaného pluku . Úkoly při ochraně objektů, v nichž se nacházely 
ústřední orgány vojenské správy, převzal od října 1956 Strážní pluk MNO (VÚ-2503) sídlící 
v kasárnách v Kovpakově a Čínské ulici . Do jeho složení mimo jiné náležela tanková rota 
dislokovaná v  ruzyňských kasárnách . Jednotka měla k dispozici 10 tanků T-34/85 a čítala 
téměř 50 osob . K ubytování využívala dřevěnou budovu č . 52 (postavenou v roce 1956 mezi 
jízdárnou a stájemi, na místě pozdějšího parkoviště před plynovou kotelnou), k parkování 
techniky garáže v objektu č . 27 a zpočátku i budovu č . 23 (bývalé stáje) . Rota tvořila součást 
Strážního pluku MNO až do jeho zrušení v létě 1961 .

Do objektů uvolněných 80 . mechanizovaným plukem se od roku 1955 začali stěhovat noví 
uživatelé . Jednalo se o útvary protiletadlového dělostřelectva a prvním z nich se stal 159 . pro-
tiletadlový dělostřelecký pluk (VÚ-1029, PSP 31 Praha) . Zmíněný útvar vznikl v dubnu 1951 
jako součást nově vytvářené 71 . protiletadlové dělostřelecké divize . Nejprve byl dislokován 
v Praze-Bohnicích, ale v září 1952 se přestěhoval do kláštera salesiánů v Praze-Kobylisích . 
V srpnu 1955 následovalo další stěhování, tentokrát do ruzyňských kasáren . V novém půso-
bišti pluk převzal budovy „A“, „C“, 7 (část), 19, 20, 31 a 34, společně se dřevěnými objekty 35, 
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36 a 39 . Později získal i budo-
vu č . 27 . V době svého přícho-
du do  kasáren 17 .  listopadu 
čítal okolo 700 vojáků a sklá-
dal se ze  tří protiletadlových 
oddílů (o  dvou bateriích), 
plukovní školy a  zabezpe-
čovacích jednotek . Jeho vý-
zbroj představovaly 85mm 
protiletadlové kanony vz . 44S 
(26 ks) a 30mm protiletadlo-
vé dvojkanony vz . 53 (6  ks), 
které doplňovaly přehledový 
radiolokátor (1 ks P-8, později 
2 ks P-10), střelecké radiolo-
kátory (7 ks SON-4A, později 

SON-9), protiletadlové ústřední zaměřovače PUAZO-4A (7 ks) a  dálkoměry DJA-6 se zá-
kladnou 3 m (7 ks) . Protiletadlové baterie se většinou nacházely v  palebných postaveních 
mimo kasárna (Řeporyje, Zličín, Vidoule, Hostivice, Chrášťany, Chýně), takže několik stovek 
příslušníků pluku nebylo ubytováno ve stálé posádce (u baterie sloužilo okolo 80 vojáků) . 
Prakticky bylo v kasárnách umístěno pouze velitelství, plukovní škola a zabezpečovací jed-
notky . V roce 1956 došlo k navýšení protiletadlových prostředků, protože počet 85mm pro-
tiletadlových kanonů v baterii se zvýšil ze čtyř na šest, čímž jejich množství u útvaru vzrostlo 
na 38 ks . Změny ve složení pluku pokračovaly i v  létě 1957, když zanikla velitelství oddílů 
a jednotlivé baterie nadále podléhaly přímo velitelství pluku . Současně své působení ukon-
čila i plukovní škola . Na podzim 1958 byla zrušena 72 . protiletadlová dělostřelecká divize 
a část jí podřízených pluků, které se podílely na protivzdušné obraně Prahy . Aby se nesnížily 
palebné možnosti protiletadlového dělostřelectva při obraně hlavního města, došlo k předání 
protiletadlových baterií likvidovaných pluků k útvarům 71 . protiletadlové dělostřelecké divi-
ze . Počet baterií u 159 . protiletadlového dělostřeleckého pluku tak vzrostl na devět a jednou 
z nich se stala i baterie 130mm protiletadlových kanonů doposud zařazená u 151 . protile-
tadlového dělostřeleckého pluku . Po ukončení organizačních změn u pluku sloužilo téměř 
tisíc vojáků, kteří disponovali 48 ks 85mm PLK vz . 44, 8 ks 130mm PLK KS-30 a 9 ks 30mm 
protiletadlových dvojkanonů vz . 53 . Většina příslušníků pluku se ale nacházela v palebných 
postaveních okolo Prahy . U baterie s 85mm PLK sloužilo téměř 90 vojáků, zatímco baterie 
se 130mm PLK vyžadovala obsluhu cca 130 vojáků . V uvedené podobě nesetrval útvar příliš 
dlouho a následující rok přinesl zásadní změnu v jeho složení a používané výzbroji . Vzhle-
dem k  neustále rostoucím možnostem prostředků vzdušného napadení předpokládaného 
protivníka bylo rozhodnuto začít s postupným nahrazením klasického protiletadlového dě-
lostřelectva moderními protiletadlovými raketovými prostředky . Jako první se měl přezbrojit 

Standardní výzbroj protiletadlových pluků v druhé polovině 50. let 
tvořil sovětský licenčně vyráběný 85mm protiletadlový kanón vz. 44. 
(VÚA-VHA Praha)
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právě 159 . protiletadlový dělostřelecký pluk . Do výzbroje útvaru byly během podzimu 1959 
zařazeny protiletadlové raketové komplety SA-75 DVINA . V ruzyňských kasárnách se nadá-
le nacházelo pouze velitelství a zabezpečovací jednotky pluku, zatímco čtyři palebné oddíly 
se rozmístily západně od Prahy v lokalitách Přestavlky, Kačice, Zdejcina a Stará Huť . Tech-
nický oddíl, zodpovídající za skladování a plnění raket palivem, byl dislokován v Chýňavě . 
Po ukončení bojového stmelení byl pluk dnem 1 . 3 . 1960 zařazen do pohotovostního systé-
mu PVOS . V novém složení útvar působil pouze do června 1961, kdy se stal základem pro 
vytvoření 71 . protiletadlové raketové brigády . Ve velení 159 . protiletadlového dělostřelecké-
ho pluku se během jeho dislokace v ruzyňských kasárnách vystřídali: kpt ./mjr . Jiří Kramář 
(1955–1956), kpt . Josef Gottwald (1956), mjr . Stanislav Uhlíř (1956–1957), kpt . Václav Šmíd 
(1957–1959) a kpt ./mjr . Miroslav Kabíček (1959–1961) .

Dalším útvarem PLOSÚ (respektive od března 1955 PVOS), který sídlil v Ruzyni, se stal 
151 . protiletadlový dělostřelecký pluk . Mezi poválečnými uživateli kasáren 17 . listopadu se 
jednalo o útvar s nejdelší tradicí . Jeho kořeny sahaly do února 1921, kdy v Praze-Pohořelci 
vznikl Dělostřelecký pluk 151 . V prvních letech existence měl odloučené baterie (od ledna 
1924 oddíly) v  Olomouci a  Bratislavě, na  jejichž základě se v  říjnu 1924 vytvořily další 
protiletadlové pluky (152 a 153) . V kasárnách na Pohořelci setrval Dělostřelecký pluk 151 
až do nacistické okupace v roce 1939 . Po osvobození Československa obnovil již v červnu 
1945 svoji činnost . V únoru 1951 se přemístil coby 151 . protiletadlový dělostřelecký pluk 
(VÚ-1045, PSP 30 Praha) z Pohořelce do Bohnic, kde o dva měsíce později přešel do pod-
řízenosti nově vytvořené 71 . protiletadlové dělostřelecké divize . V  listopadu 1955 násle-
dovalo přestěhování do Butovic a v říjnu 1956 do Ruzyně u Prahy . Jeho organizace a vý-
zbroj byla obdobná jako v případě 159 . protiletadlového dělostřeleckého pluku . Jednotlivé 
baterie se opětně nacházely v palebných postaveních mimo kasárna (Suchdol, Nebušice, 
Úholičky, Tuchoměřice, Dobrovíz, Svrkyně) . V  roce 1957 se součástí útvaru stala bate-
rie 8 ks 130mm protiletadlových kanonů KS-30, doplněných střeleckým radiolokátorem 

SON-30 a ústředním zamě-
řovačem PUAZO-30 se 6m 
dálkoměrem . V  uvedené 
době se totiž uvažovalo 
o  nahrazení 85mm PLK 
vz . 44 sovětskými licenčně 
vyráběnými kanony vět-
ších ráží (100mm kanony 
KS-19 nebo právě doveze-
nými KS-30), nakonec ale 
dostala přednost protile-
tadlová raketová technika . 
Baterie 130mm kanonů se 
v letech 1958 až 1959 ocitla 

Některé z prvorepublikových skladištních budov se v poválečném období 
využívaly pro ubytování vojáků. (Martin Dubánek)
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u 151 . protiletadlového dělostřeleckého pluku a v roce 1960 byla s definitivní platností pře-
vedena k 182 . protiletadlovému dělostřeleckému pluku do Mostu . V ruzyňských kasárnách 
151 . protiletadlový dělostřelecký pluk působil až do června 1961, kdy zanikl . Jako velitelé 
útvaru během jeho dislokace v  kasárnách 17 .  listopadu působili kpt ./mjr . Josef Valjašek 
(1956–1957), kpt . Karel Volný (1957–1958), pplk . Vasil Dulov (1958–1960) a mjr . Bohuslav 
Kadeřábek (1960–1961) .

Posledním představitelem protiletadlového dělostřelectva v  ruzyňských kasárnách se 
v říjnu 1957 stalo velitelství 71 . protiletadlové dělostřelecké divize (VÚ-2516, PSP 49 Pra-
ha) . Zmíněné velitelství vzniklo v dubnu 1951 v Praze-Bohnicích a podléhala mu část pluků 
(151 ., 159 . a 160 ., poslední z uvedených nahrazen 163 . pldp v říjnu 1951) zabezpečujících 
protivzdušnou obranu hlavního města . V říjnu téhož roku se v bohnických kasárnách konsti-
tuovala 72 . protiletadlová dělostřelecká divize, které byly podřízeny další tři pluky (160 ., 161 ., 
164 .) . Přílišná koncentrace protiletadlových útvarů vedla k jejich postupnému přemísťování 
do jiných objektů a v roce 1956 byly budovy v Bohnicích předány civilnímu sektoru . Velitel-
ství 71 . protiletadlové dělostřelecké divize se nejprve v říjnu 1955 přestěhovalo do kasáren 
Julia Fučíka na Smíchově, v září 1956 do Butovic a nakonec v říjnu 1957 do Ruzyně (součástí 
hlavního města se obec stala až v roce 1960) . Diviznímu velitelství bezprostředně podléhala 
velitelská baterie, spojovací baterie, dílny a ošetřovna, doplněné v letech 1957–1958 rovněž 
o divizní školu . V souhrnu se jednalo o cca 250 vojáků a 130 občanských pracovníků, dopl-
něných o žáky vyslané od jednotlivých útvarů . V budově č . 1 sídlily velitelství a štáb, zatímco 
příslušníci velitelské baterie a poddůstojnické školy byli ubytováni v budově č . 2, kde se stra-
vovali společně s vojáky 151 . pldp . Vojenská závodní kuchyně pro 200 osob a divizní klub se 
nacházely v budově č . 3 . Jako nouzové byty a svobodárna se využíval objekt „B“ ve východní 
části kasáren . Garáže a sklady v dalších objektech zaujímaly plochu cca 2 400 m2 . Část přísluš-
níků velitelství se nacházela společně se spojovací baterií a spojovací dílnou na velitelském 
stanovišti v  lokalitě „Na Vidouli“ . Divizní velitelství využívalo ruzyňská kasárna až do  léta 
1961, kdy na jeho základě vzniklo velitelství 71 . protiletadlové raketové brigády . Ve funkci 
velitele 71 . protiletadlové dělostřelecké divize v Praze-Ruzyni se vystřídali plk . Jiří Bohuslav 
(1957–1958) a genmjr . Josef Kopa (1958–1961) .

Přidělení budov útvarům protiletadlového dělostřelectva v letech 1958 až 1960

26 . 2 . 1958
71 . pldd 1, 2, 5, 10, 13, 19, 24, 28, 30, 39, 51, 53 
151 . pldp 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 31, 33, 38, 40, A
159 . pldp 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 30, 32, 34, 37, A, C 

7 . 10 . 1958
71 . pldd 1, 2 (část), 5, 11 (část), 23 (část), 28 (část), 29, 30 (část), 41, 53
151 . pldp 2 (část), 7 (část), 8 (část), 9, 10 (část), 17, 18, 19, 20, 21, 31, 33, A (část)
159 . pldp 2 (část), 7 (část), 8 (část), 10 (část), 11 (část), 12, 13, 14, 15, 16, 22, 30 (část), 32, 34, 39, A (část), C
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24 . 8 . 1960
71 . pldd 1 (bez věznice), 3 (část), 4, 5, 23, 25, 28, 29
151 . pldp 1 (věznice), 3 (část), 7, 8 (část), 9, 10 (část), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 33, 35, 36, 38, A (část)
159 . pldp 2, 6, 8 (část), 10 (část), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 (část), 32, 34, 37, 39, A (část)

Pozn .:  V dobové dokumentaci jsou čísla budov uváděna římskými číslicemi . Pro větší přehlednost je v tabulce použito arabské 
číslování .

Protiletadlové dělostřelce již od  roku 1956 doplnily další útvary protivzdušné obrany . 
V říjnu uvedeného roku se v ruzyňských kasárnách usídlila nově vytvořená 1 . radiotechnická 
rota (VÚ-3869) . Jednotka podléhala velitelství 1 . vojenského okruhu a čítala devadesát vo-
jáků, kteří byli rozděleni mezi velitelskou četu, vyhodnocovací středisko, vysílací středisko, 
přijímací středisko a radiotechnickou hlásku . Kromě desítky speciálních automobilů ke své 
činnosti využívala zejména dva přehledové radiolokátory P-10 přepravované na  vozidle 
ZIL-157 . Automobilní technika byla uložena v budově č . 23, zatímco objekt č . 25 sloužil jako 
dílny . V říjnu 1957 se jednotka odstěhovala do Prahy-Motola . O rok později Prahu defini-
tivně opustila a následně vystřídala posádky Beroun, Příbram, Stříbro a Holýšov, kde svoji 
činnost na  jaře 1992 ukončila jako 1 . radiotechnický prapor, na který byla reorganizována 
v roce 1962 .

Uvolněné objekty č . 23 a 25 od roku 1957 začaly využívat další nově zřízené radiotechnic-
ké jednotky . Již od června zmíněného roku působily v ruzyňských kasárnách Radiotechnické 
dílny PVOS (VÚ-3541) . Jednotka měla kromě svého velitele pouze 15 příslušníků z řad vojá-
ků prezenční služby, kteří pro opravy radiolokační techniky, měřících či povelových přístrojů 
mohli zpočátku ze speciální techniky využívat pouze pojízdnou dílnu KRAS-2 na automo-
bilu ZIL-157 . Doplněním profesionálními vojáky se v následujícím roce počet příslušníků 

Původní budova stájí (č. 23) sloužila v 50. letech ke garážování a opravám automobilní techniky. (Martin Dubánek)
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jednotky zvýšil na  dvacet . V  dubnu 1960 se jednotka přesunula do  Stichovic-Mostkovic 
u  Prostějova, transformovala se na  Technickou základnu PVOS s  téměř dvěma stovkami 
příslušníků a zodpovídala za přejímání, skladování a opravy nově zaváděné protiletadlové 
raketové techniky . V následujících letech působila jako Opravářský závod 035, respektive Vo-
jenský opravárenský podnik 011, a svoji činnost ukončila v roce 1997 .

V říjnu 1957 se v kasárnách 17 . listopadu rovněž konstituovala Protiradiotechnická zá-
kladna PVOS (VÚ-1727) . V daném případě šlo o jeden z prvních výkonných prvků elektro-
nického boje čs . armády . Ve stejné době dále vznikla Protiradiová základna letectva v Ha-
vlíčkově Brodě a Protiradiová základna v Unhošti . Ruzyňská jednotka měla necelou stovku 
příslušníků a rozhodující součásti představovaly tři protiradiolokační uzly s rušícími stanice-
mi SPB-1, protiradiový uzel s přehledovými přijímači OBZOR a pátrací uzel s průzkumnou 
stanicí POST-1 . Na sklonku září 1958 se na základně uskutečnila reorganizace na Protira-
diotechnickou rotu „L“ a přestěhovala se do Zličína . Od října 1960 rota náležela do sestavy 
71 . protiletadlové dělostřelecké divize . V září 1961 následovalo přemístění do Horních Po-
černic a ponechání ve složení 71 . protiletadlové raketové brigády . Jako samostatná jednotka 
rota svoji činnost ukončila 1 . 2 . 1964 .

Poslední nově příchozí součástí PVOS se na podzim 1956 stala plukovní škola 1 . pro-
vozního pluku (VÚ-6164), která se do Ruzyně přestěhovala z kasáren Julia Fučíka v Pra-
ze-Smíchově . Jednotka měla za  úkol cvičit telefonní, radiové a  dálnopisné mechaniky, 
společně s  radisty a  obsluhami dálnopisů . Někdy byla v  rámci pluku označována jako 
školní prapor . V době svého příchodu do kasáren 17 . listopadu čítala cca 440 osob, z nichž 
okolo 370 představovali žáci . Pro výuku a ubytování svých příslušníků škola převzala část 
budov 2 a 3 (jejich východní křídla), dřevěné objekty č . 35 a 36 a část budovy č . 28 . V ná-
sledujícím roce byla školní jednotka převedena od 1 . provozního pluku k nově vytvoře-
nému 2 . leteckému spojovacímu pluku (VÚ-7509) s velitelstvím v Praze-Pohořelci . Škola 
připravovala specialisty ve  stejných odbornostech jako v  předcházejícím období . Počet 
žáků sice dočasně vzrostl na cca 500, ovšem v následujících letech vzhledem k ukončení 
přípravy některých specializací poměrně výrazně klesal (1958 – 320, 1959 – 110, 1960 – 
50) . Svoje působení v ruzyňských kasárnách škola 2 . leteckého spojovacího pluku ukon-
čila v létě 1961 .

Po již zmíněné redukci útvarů klasického protiletadlového dělostřelectva a převzetí jeho 
úlohy protiletadlovým raketovým vojskem se jediným představitelem PVOS v ruzyňských 
kasárnách od  července 1961 stalo velitelství 71 .  protiletadlové raketové brigády (71 .  plrb, 
VÚ-2516) se zabezpečovacími jednotkami . V kasárenském areálu se nacházela velitelská rota 
(od r . 1971 baterie), technická opravna a četa (od r . 1978 rota) týlového zabezpečení . V sou-
hrnu se jednalo přibližně o tři stovky vojáků, z nichž cca třetinu tvořili příslušníci velitelství 
a štábu . Jednotky 71 . plrb využívaly následující objekty: č . 1 (část-štáb); č . 2 (část-ubikace); 
č . 3 (část-klub, zubní ambulance, prodejna „Pramen“); garáže a sklady – č . 6, 10, 12–20, 23, 
25, 30 (část), 32, 34; sklady PHM – 37, 38 . Velitelské stanoviště brigády se nacházelo v lokalitě 
„Na Vidouli“, kde byla ubytována i spojovací rota . Protiletadlové raketové oddíly, rozmístěné 
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do  kruhu okolo hlavního města Prahy, měly ve  své výzbroji protiletadlové raketové kom-
plety středního dosahu SA-75 DVINA a  SA-75M DVINA . Celkem se jednalo o  8 oddílů 
(Přestavlky, Kačice, Zdejcina, Stará Huť, Buková Lhota, Přehvozdí, Vlkava, Byšice), jejichž 
činnost zabezpečovaly dva technické oddíly (Chyňava a Stará Boleslav) . Od roku 1965 zača-
lo přezbrojování palebných oddílů na modernější protiletadlové raketové komplety S-75M 
VOLCHOV, které bylo dokončeno v roce 1976 . Potřeba zajistit spolehlivé ničení nízkoletí-
cích cílů si vynutila zavedení protiletadlových raketových kompletů malého dosahu S-125M 
NĚVA, jimiž bylo v letech 1972 až 1978 vyzbrojeno dalších 8 oddílů (Miškovice, Jeneč, Toč-
ná, Velké Přílepy, Přelíc, Bratronice, Mořina, Mníšek) . Velení palebným oddílům se nejdříve 
realizovalo neautomatizovaným, tj . ručním způsobem, nicméně rostoucí počet podřízených 
jednotek si vynutil změnu . Od  dubna 1973 byl v  lokalitě „Na  Vidouli“ uveden do  provo-
zu automatizovaný systém velení ASURK-1ME . Nárůst počtu palebných oddílů na 16 vedl 
v roce 1981 k zavedení automatizovaného systému velení VEKTOR-2VE . Dosavadní systém 
ASURK-1ME byl využit u protiletadlové raketové brigády chránící Brno . Zřejmá nevhodnost 
umístění velitelského stanoviště protivzdušné obrany Prahy na okraji hlavního města, kte-
ré by bylo v případě válečného konfliktu cílem masivního jaderného úderu nepřítele, vedla 
k rozhodnutí vybudovat chráněné společné velitelské stanoviště 71 . protiletadlové raketové 
brigády a 56 . radiotechnického praporu v jiné lokalitě, do které se měly oba útvary přesunout . 
V dostatečné vzdálenosti od Prahy, v Drnově u Slaného, tak začal vznikat rozsáhlý kasárenský 
areál, zahrnující i mohutný železobetonový objekt velitelského stanoviště s příslušným tech-
nickým zázemím . Protože bylo nutno kasárna v Ruzyni uvolnit pro vojenské gymnázium, 
na dobu výstavby nových objektů se velitelství 71 . plrb se zabezpečovacími jednotkami v létě 
1981 přestěhovalo do kasáren na Pohořelci . V Ruzyni zůstala pouze technická opravna brigá-
dy a sklady, které je opustily v létě 1985 . V Drnově velitelství brigády působilo až do května 
2003, kdy zaniklo . Od ledna 1994 ovšem působilo jako velitelství 41 . protiletadlové brigády 
a od ledna 2000 coby velitelství 44 . protiletadlové brigády .

Po  dobu dislokace 71 .  plrb v  kasárnách 17 .  listopadu se v  jejím velení vystřídali: 
mjr ./pplk . Miroslav Kabíček (1961–1965), pplk . Václav Štolba (1965–1971), pplk ./plk . Julián 
Beniak (1971–1973), pplk ./plk . Jaroslav Bursík (1973–1977), pplk . Rudolf Jurica (1977–1978) 
a pplk . František Navrátil (1978–1981) .

Využití kasáren Praha-Ruzyně v říjnu 1962
Útvar 59. pluk DS 71. plrb PSSS Celkem

Plocha (m2) 17 010 15 506 1 457 33 973

Pozn .: Výměra ploch je uváděna v m2 .

Po reorganizaci protiletadlových jednotek v roce 1961 se novým uživatelem uvolněných 
prostorů stal 59 . prapor směrových stanic . Útvar vznikl v posádce Praha již v dubnu 1951 jako 
59 .  radiový prapor a  podléhal Ministerstvu národní obrany (MNO), respektive Velitelství 
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spojovacího vojska . V  červnu 1955 prodělal reorganizaci na  59 .  prapor směrových stanic 
a současně se přestěhoval do Zbirohu . Na podzim 1957 byl redislokován do Hradce Králové 
a v létě 1961 do Prahy-Ruzyně . V době svého příchodu do kasáren 17 . listopadu se skládal 
z roty směrových stanic, dvou kabelosměrových rot, roty pomocných spojovacích uzlů a au-
tomobilní roty . Celkem mělo u praporu sloužit cca 410 vojáků, ovšem vzhledem k právě pro-
bíhající berlínské krizi se počet jeho příslušníků dočasně zvýšil o dalších 130 osob . Pro svoje 
potřeby útvar v červenci 1961 převzal: ubikace – budova č . 2 (část 1 . poschodí), 3 (včetně 
kinosálu v 1 . patře), 39, 52, „A“; garáže – budova č . 4, 5, 9 (kontrolní technická stanice), 10, 
17, 18, 19, 20, 27; dílny – budova č . 8; sklady – budova č . 7, 21, 22, 29, 31, 33; podzemní sklad 
PHM – objekt č . 38 a tělocvičnu v 1 . poschodí budovy č . 28 . Mycí můstek mezi budovami 
č . 19 a 20 připadl spojařům, zatímco rampu za budovou č . 21 i nadále užívala 71 . plrb, stejně 

Nástup příslušníku 59. pluku dálkových spojů v roce 1964. (Alois Valenta – soukromá sbírka)

Využití kasáren Praha-Ruzyně v roce 1975

Útvar Ubytování 
a kanceláře Sklady Garáže Ostatní Celkem

59 . pluk DS 5 321  3 593 5 977 2 505 17 396
71 . plrb 2 834  9 955 1 770 2 648 17 207
VZS 063   449    82 –   321   852
Celkem 8 604 13 630 7 747 5 474 35 455

Pozn .: Výměra ploch je uváděna v m2 . Údaje o Spojovacím provozním středisku nezjištěny .
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Nástup příslušníku 59. pluku dálkových spojů v roce 1964. (Alois Valenta – soukromá sbírka)

Přísaha Aloise Valenty jako příslušníka 59. pluku dálkových spojů v roce 1963. (Alois Valenta – soukromá sbírka)
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tak jako klub, zubní ambulanci a prodejnu „Pramen“ v budově č . 3 . Při předávání budovy č . 7, 
sloužící jako sklad a remíza, bylo konstatováno, že zadní část objektu je památkově chráněna 
a nejsou v ní dovoleny jakékoliv úpravy . Pro svoje potřeby útvar využíval prostory o celkové 
výměře 17 010 m2, což se příliš nezměnilo ani v následujících letech . Již v létě 1962 se prapor 
transformoval na 59 . pluk dálkových spojů a počet jeho příslušníků vzrostl na cca 700 osob, 
z čehož asi stovku tvořili vojenští profesionálové . Do složení útvaru nadále patřily: velitelská 
rota, dva prapory dálkových spojů, rota velkých směrových stanic a kabelová rota . Ve vybave-
ní útvaru se nacházelo cca 40 směrových stanic (RDS-66 a RDM-61) a téměř 240 automobilů, 
z toho cca 20 osobních, 60 nákladních a 160 speciálních . Obě samostatné roty v roce 1965 
nahradil prapor velkých radioreléových stanic . Ve 2 . polovině 60 . let byly vyřazeny radiosta-
nice RDM-61 a k zabezpečení dálkového spojení útvar získal mobilní radioreléové radiosta-
nice R-404 . Následně v polovině 70 .  let začala obměna radiostanic RDS-66 za novější typ 
RDM-12 . V létě 1969 byl pluk předán od MNO do podřízenosti nově vytvořeného velitelství 
Západního vojenského okruhu v Táboře, který převzal úkol v případě mobilizace vytvořit ve-
litelství Československého frontu . Dne 29 . 3 . 1970 byl zničen při požáru způsobeném neopa-
trným zatápěním v kamnech dřevěný objekt č . 39 . V listopadu 1979 proběhla redislokace plu-
ku do Berouna, aby byl blíže ke svému místu v předpokládané operační sestavě vojsk . Hlavní 
úkol útvaru totiž spočíval v zabezpečení radioreléového spojení mezi velitelským stanovištěm 
Generálního štábu a přesunujícím se velitelským stanovištěm frontu . V nové posádce útvar 
setrval pod různými názvy (59 . spojovací brigáda dálkových spojů, 1 . pluk dálkových spojů, 
61 . spojovací brigáda) až do roku 2000, kdy zanikl . Po celou dobu své existence útvar po-
užíval krycí číslo VÚ-9967 . Během dislokace v kasárnách 17 .  listopadu se ve velení pluku 
vystřídali: pplk . Jiří Jíra (1962–1966), plk . Bohumil Novák (1966–1968), plk . Zdeněk Drob-
ník (1968–1971), pplk . Miloslav Starosta (1971–1973), pplk . Jaroslav Gajdošík (1973–1977) 
a mjr . Pavel Faltýsek (1977–1979) .

Využití kasáren Praha-Ruzyně v roce 1979 (před zřízením vojenského gymnázia)
Útvar Ubytování Kanceláře Sklady Garáže Ostatní Plocha celkem

Celkem 5 465 4 951 14 842 8 189 7 077 40 524
– 59 . pluk DS 3 006 2 128  5 621 5 977 2 856 19 588
– 71 . plrb   794 2 045  3 462 1 692 2 789 10 782
– provozní roty CO   637   65   60 – –  1 162
– VÚ 060 – – – –   140    140
– ostatní 1 028   713  5 299   520 1 292  8 852

Pozn .: Výměra ploch je uváděna v m2 .

Dalším z útvarů spojovacího vojska, který začal využívat ruzyňská kasárna, se v září 1961 
stalo nově vytvořené Provozní středisko směrové sítě (VÚ-7325) . Útvar pro svoje potřeby 
převzal budovy č . 31 (ubikace), 28 (přízemí–garáže) a sklad PHM s nabíjecí stanicí v objektu 
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č . 20 . Krátkodobě se mezi ně zařadil i  dřevěný objekt č . 39, který však byl v  nevyhovují-
cím stavu . V říjnu 1962 se jednalo o užitkovou plochu o výměře 1457 m2 . Prvním velitelem 
střediska se stal kpt . Jaroslav Vávra, který v září 1962 předal svoji funkci pplk . Janu Siskovi . 
Útvar se skládal ze dvou uzlů stálých směrových stanic doplněných spojovací dílnou, hos-
podářským družstvem a od roku 1962 rovněž družstvem pro Spojovací montážní kabelové 
středisko . Celkově čítal okolo stovky vojáků, ovšem část z nich (cca 40) se nacházela na 20 
odloučených stanovištích: Bechyně, Drahlín, Hády, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chaby, 
Karlovy Vary, Klínovec, Krkavec, Křemešník, Mladá, Nové Mesto nad Váhom, Ostrava, Ou-
nuz (Javorová skála), Písek, Plzeň, Slaný, Suchý Vrch, Svatobor a Žatec . Kromě kmenových 
příslušníků střediska při obsluze stanic vypomáhali spojaři od svazků a útvarů, k nimž spojo-
vací síť směřovala . Stálé radioreléové spojení zabezpečovaly střední směrové stanice RDS-66 
DUHA a velké směrové stanice RDV-68 HORA ve stacionárním i mobilním provedení . Svoji 
samostatnou existenci středisko ukončilo již v létě 1963 . 

Dnem 1 . 9 . 1963 došlo ke  sloučení Spojovacího uzlu Generálního štábu (VÚ-1555), 
Správy spojovací sítě (VÚ-3255) a Provozního střediska směrové sítě (VÚ-7325) do Spojo-
vacího provozního střediska Praha (VÚ-3255) . V rámci nově vytvořeného útvaru si dosa-
vadní Provozní středisko spojovací sítě zachovalo relativně samostatné postavení . Od září 
1963 do jeho složení náležely dvě roty stacionárních směrových stanic, které doplňovala rota 
mobilních středních směrových stanic . V důsledku reorganizace počet příslušníků střediska 
stoupl na cca 220 osob, z nichž se opět část nacházela na odloučených stanovištích . V létě 
1965 zanikla jedna z rot stálých směrových stanic, protože část odloučených stanovišť přešla 
do složení nově vytvářených spojovacích středisek 1 . a 4 . armády a 2 . vojenského okruhu . 
Početní stavy příslušníků střediska klesly na cca 130 vojáků, kteří byli zařazeni u roty velkých 
stálých směrových stanic a roty mobilních směrových stanic, jež sloužila v míru jako výcvi-
ková . V létě 1966 se stal velitelem střediska pplk . Zdeněk Zinek a o rok později pplk . Antonín 
Javůrek . V září 1967 došlo k přejmenování střediska na Provozní středisko radioreléové sítě 
a  obě roty změnily své označení ze  směrových stanic na  radioreléové . Vybavení střediska 
následně doplnily radioreléové stanice R-400M ve stacionární i mobilní verzi . Ze složení Spo-
jovacího provozního střediska bylo Provozní středisko radioreléové sítě vyjmuto v září 1969 
a přestěhovalo se z Prahy-Ruzyně do Nového Města nad Metují, kde následně působilo jako 
Radioreléové středisko (VÚ-6590) až do svého zániku v roce 1994 . Odloučené stálé radiore-
léové stanice se následně vrátily do složení VÚ-3255 .

Spojovací provozní středisko využívalo objekty v ruzyňských kasárnách zpočátku přede-
vším pro uložení zásob různého materiálu, garážování automobilní techniky a  jejím opra-
vám . Velitelství střediska se nacházelo v budově Generálního štábu (objekt „B“) a prvním 
velitelem střediska se stal dosavadní náčelník Správy spojovací sítě plk . Oldřich Filka, kterého 
již na sklonku září 1963 vystřídal plk . Vasil Griga . Kromě Provozního střediska směrové sítě 
byl nově vzniklý útvar tvořen Spojovacím uzlem GŠ, Radiovým uzlem GŠ (s Kontrolní sku-
pinou radiového provozu), Spojovacím montážním technickým střediskem (reorganizova-
ným v roce 1965 na Technické středisko) a jednotkami týlového a technického zabezpečení . 
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Později je doplnily Spojovací uzel zvláštního armádního spojení (od roku 1965), Spojovací 
uzel posádky Praha (od roku 1969), Kabelové a měřící středisko (od roku 1971) a Pojízdný 
spojovací uzel GŠ (od  roku 1976) dislokovaný v  Ruzyni, na  jehož základě se v  roce 1981 
vytvořil spojovací prapor . 

Počet budov využívaných Spojovacím provozním střediskem v kasárnách 17 . listopadu 
se postupně zvyšoval . Jestliže v roce 1963 převzalo pro svoje potřeby dočasně pouze budo-
vu č . 39, tak v roce 1979 se jednalo o celou řadu objektů: č . 6 (část), 8, 21, 22, 27, 29 (část), 
30 (část), 31 (část), 33, 57, 58 (původně „A“–část), 59 (původně „B“), 62 (přístřešek v auto-
parku) a 63 (dřevěná stavba) . Po odchodu 71 . plrb získalo v roce 1985 ještě budovy č . 23, 25, 
32, 34, 71 a 106 . Kromě toho do části budov uvolněných 10 . armádním skladem leteckého 
technického materiálu v roce 1983 přestěhovalo materiál stálé vojenské spojovací sítě z ob-
jektu „U Sluncové 2“ v Praze-Karlíně a Hlavního skladu spojovacího materiálu na Petříně . 
V polovině 80 . let se v budově č . 59 nacházelo velitelství útvaru (přestěhovalo se v roce 1976 
z kasáren v Podbabě) a jídelna vojáků z povolání . Strava se k útvaru ovšem nejprve dovážela 
a teprve ve 2 . polovině 80 . let získal svoji vlastní kuchyni a novou jídelnu v rekonstruovaném 
objektu č . 29 . Jako kantýna provizorně sloužil podzemní protiletecký úkryt na prostranství 
před budovou č . 59 . V objektu č . 58 byly kanceláře útvarového týlu, ošetřovna, kinosál a do-
časně také jídelna vojáků základní služby . Kromě toho v ní působilo Celoarmádní měrové 
středisko Správy technického rozvoje MNO . Budova č . 110 po odchodu provozních jednotek 
civilní obrany sloužila pro ubytování příslušníků zabezpečovacích jednotek VÚ-3255 (rota 
oprav techniky, rota týlového zabezpečení) a působiště v ní mělo také Kabelové a měřící stře-
disko . Později byl objekt zbourán a na jeho místě vzniklo parkoviště . Někdejší garážová budo-
va č . 27 se změnila na automobilní dílnu, spojovací a ženijní dílnu a nabíjecí stanici akumu-
látorů . Většina příslušníků spojovacího praporu (velitelství, 1 . provozní rota, 3 . rota zemních 
kabelů, 4 . radiodálnopisná rota a praporní zabezpečovací jednotky, tj . okolo 120 osob) našla 
přístřeší v budově č . 31 . Pouze 2 . rota zvláštního armádního spojení (ZAS) – cca 30 vojá-
ků – byla vzhledem ke svému specifickému charakteru ubytována samostatně v přízemním 
dřevěném objektu č . 30, který dříve využívalo Kabelové a měřící středisko . Během 2 . polovi-
ny 80 . let byl objekt zbourán a nahrazen dvoupatrovou Tesko budovou . Rota měla ve svém 
vybavení speciální techniku zajišťující utajené telefonní a telegrafní spojení . Četa telefonních 
utajovačů mimo jiné disponovala mobilními provozovnami P 233 TMp a P 242 Tp se zaří-
zením T 217 M a provozovnami P 243 p, zatímco do vybavení čety dálnopisných utajovačů 
náležely provozovny P 238 Tp se zařízením T 206 MT či zařízení pro přenos dat ZPD 4800 Tp . 
Kromě toho se u provozní roty nacházela dvě mobilní řídící pracoviště P 1 Tp určená pro 
ministra národní obrany, doplněná od roku 1987 třemi pracovišti P 2 p . Speciální technika 
pro utajené spojení byla obvykle instalována ve skříňových nástavbách terénních automo-
bilů GAZ-66 . Spojovací techniku radiodálnopisné roty představovaly např . rádiové stanice 
RDM-12, R-102, R-137 a R-140 . Od roku 1987 prapor disponoval rovněž jednou rádiovou 
stanicí kosmického spojení R-440-O . Ostatní objekty užívané Spojovacím provozním středis-
kem sloužily převážně jako sklady . V polovině 80 . let VÚ-3255 převzal rovněž budovu č . 61 
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uvolněnou Vojenskou sprá-
vou budov 0006 (přemístila 
se do objektu č . 2 a následně 
do  č . 13 na  opačné straně 
kasáren) a  začal ji využí-
vat nejprve vlastní Vojen-
skou správou budov 0003 
(přemístěnou v  roce 1985 
z  Petřína) a  následně pro 
technickou skupinu velitel-
ství pod vedením zástupce 
velitele pro výzbroj . V  roce 
1992 se spojovací prapor 
přestěhoval do kasáren v Čeperce u Unhoště, uvolněných zrušením 60 . spojovacího praporu . 

Pod hlavičkou Spojovacího provozního střediska působil VÚ-3255 do dubna 1994, kdy se 
reorganizoval na 60 . spojovací brigádu . Následně v červenci 2000 prodělal útvar transformaci 
na Základnu komunikačních a informačních systémů (ZKIS) . V říjnu 2001 přešla základna 
od Generálního štábu do podřízenosti Velitelství sil územní obrany v Táboře, které se v dal-
ších letech reorganizovalo na Velitelství sil podpory a výcviku a přesunulo do Staré Boleslavi . 
V roce 2008 se útvar, označený již od dubna 2004 jako 34 . základna KIS, vrátil do podříze-
nosti Generálního štábu . Od 1 . 7 . 2013 působí jako Agentura komunikačních a informačních 
systémů (AKIS) s ředitelstvím v budově Generálního štábu . V současné době se v ruzyňských 

Budova č. 7 (tzv. jízdárna), která byla opravena a v říjnu 2017 slavnostně zpřístupněna pro připomínku poprav 
účastníků protinacistického odboje. (Martin Dubánek)

Pietní místo v tzv. jízdárně, kde došlo k popravám československých vlastenců 
v době nacistické okupace. (Pavel Minařík)
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kasárnách nachází Centrum zabezpečení společně s částmi pracovišť Centra správy majetku 
a Centra uzlů komunikačních a informačních systémů . V čele VÚ-3255 se po dobu disloka-
ce jeho velitelství v ruzyňských kasárnách vystřídali: plk . Vasil Griga (1976–1977), plk . La-
dislav Volek (1977-1984), plk .  Alexandr Fartukov (1984–1990), plk .  gšt . Jaroslav Friček 
(1990–1992), plk . Jiří Vojta (1992–1996), pplk . Václav Matoušek (1996-1997), plk . gšt . La-
dislav Grabowski (1997–2000), plk . gšt . Pavel Kelbl (2000–2003), plk . gšt . Vladimír Ložek 
(2003–2008), plk . gšt . Jaroslav Praus (2008–2011) a plk . gšt . František Ridzák (2011–2013) .

Posledním útvarem spojovacího vojska, který se nastěhoval do kasáren 17 . listopadu, se 
stala část Výzkumného a zkušebního střediska 063 (VÚ-1324) doposud dislokovaného v Pra-
ze-Jinonicích . Středisko podléhalo Správě spojovacího vojska Generálního štábu a zabezpe-
čovalo pro ni provozní výzkum, zkušební činnost a rozvoj materiálně výcvikové základny . 
Současně se u něj od roku 1967 realizovala certifikace měřidel a měření elektrických a mag-
netických veličin pro potřeby celé armády . Útvar vznikl na  sklonku roku 1954 ve Kbelích 
jako Zkušební spojovací základna a během jara 1959 se přestěhoval do Jinonic . V roce 1963 
proběhla jeho reorganizace na Zkušební základnu 063 a v roce 1967 na Výzkumné a zkušební 
středisko 063 . Do Ruzyně se v květnu 1969 přesunulo 2 . oddělení (vývoje materiálně výcvi-
kové základny) a Celoarmádní měrné středisko (CAMS-3) . Celkově se jednalo o necelé tři 
desítky zaměstnanců, kteří pro svoje potřeby využívali v objektu „A“ prostory o celkové ploše 
850 m2 . V Jinonicích zůstalo velitelství, 1 . oddělení (provozního výzkumu a zkušebních me-
tod) a skupina hospodářského zabezpečení . V rámci sjednocení armádní vědecko-výzkumné 
základny bylo středisko nejprve v dubnu 1976 převedeno do podřízenosti nově vytvořené 
Hlavní technické správy MNO a na sklonku října 1977 jako samostatný útvar zrušeno, re-
spektive začleněno do složení reorganizovaného Výzkumného ústavu 060 v Liptovském Mi-
kuláši s dočasnými pobočkami v Praze a Brně . Jednotlivá pracoviště se postupně přestěhovala 
do Prahy-Butovic, kde sídlila pobočka Výzkumného ústavu 060, nicméně Celoarmádní měr-
né středisko ještě v roce 1979 využívalo v ruzyňských kasárnách v budově č . 58 (tj . původní 
„A“) prostory o ploše 140 m2 .

Kromě ubytování vojsk se část kasáren 17 . listopadu využívala ke skladovým účelům . Jed-
nalo se nejenom o  některé z  původních prvorepublikových patrových budov, ale zejména 
o  přízemní dřevěné objekty postavené ve  2 .  polovině 50 .  let v  jihovýchodní části kasáren 
a očíslované od 42 výše (jejich počet i značení se v následujících desetiletích několikrát změ-
nil) . V uvedených objektech se nacházel převážně stavebně-ubytovací materiál . Dalších šest 
vícepodlažních skladových budov bylo postaveno za východním okrajem kasáren a pro roz-
lehlost areálu se nazývaly jako Vojenské sklady Ruzyně, Letecké sklady nebo Sklady Vlastina . 
Pro usnadnění přísunu a odsunu materiálu vedla do prostoru těchto skladů železniční vlečka .

Prvním uživatelem skladištních objektů uvnitř kasárenského areálu se staly Vojenská sta-
vební správa Praha-město a velitelství 1 . vojenského okruhu, které v nich uložily stavebně-uby-
tovací a politicko-osvětový materiál . Pro uvedené účely měla v létě 1955 Vojenská stavební 
správa Praha-město k dispozici dřevěné objekty č . 41, 42 a 43, zatímco velitelství 1 . vojenského 
okruhu disponovalo budovou č . 29 . V roce 1956 byl objekt č . 41 předán 191 . protiletadlovému 

Vojenský  historický  archiv



55

dělostřeleckému oddílu 
a  po  jeho zrušení o  rok 
později připadl 163 .  pro-
tiletadlovému dělostřelec-
kému pluku, který rovněž 
převzal část objektu č . 29 . 
V  létě 1958 zanikl i  tento 
pluk a  nakonec obě bu-
dovy získalo velitelství 
71 .  protiletadlové dělo-
střelecké divize . V  letech 
1956 až 1957 byly postave-
ny pro Krajskou vojenskou ubytovací a stavební správu Praha-město (tj . původní Vojenskou 
stavební správu Praha-město přejmenovanou v listopadu 1956) dřevěné objekty č . 45 až 50, 
která kromě toho získala pro své potřeby prvorepublikový zděný objekt č . 26 . V  létě 1958 
dostalo velitelství 1 . vojenského okruhu pokyn k odvezení materiálu do Kladna a Pardubic, 
zatímco Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Praha-město předala své sklady Krajské 
vojenské ubytovací a stavební správě Praha-kraj . Do roku 1960 byly pro zmíněnou „správu“ 
v jihovýchodní části kasáren dále postaveny menší dřevěné baráky č . 55 až 59 . Objektem č . 51 
se stala trafostanice v severovýchodním rohu kasáren, č . 52 dřevěný barák mezi jízdárnou 
a stájemi, č . 53 obdobná stavba mezi skladišti č . 29 a 32, budovu č . 54 se nepodařilo iden-
tifikovat a č . 60 obdržel dřevěný přístřešek poblíž východní brány . V roce 1962 disponovala 
Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Praha v ruzyňských kasárnách skladovací plo-
chou o výměře 4 169 m2, zatímco Městská vojenská ubytovací a stavební správa Praha měla 
k dispozici 582 m2 . Pravděpodobně v budově č . 25 bylo vyhrazeno 120 m2 úložných prostor 
pro Naše vojsko-tiskárnu . Na uvedeném stavu se v následujících letech příliš nezměnilo, pro-
tože v roce 1979 Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Praha využívala v jihovýchodní 
části kasáren objekty č . 26, 41 až 55 a 107 (postaven mezi objekty č . 26 a 55) . Kromě toho 
Vojenská správa budov 0006 měla k dispozici budovy č . 40 (původní dřevěný sklad č . 41), 
61 (bývalý objekt „C“ – využíván pro administrativní účely) a blíže neidentifikované sklady 
č . 71 až 73 a 106 . Naše vojsko-tiskárna disponovalo částí objektu č . 25 .

Do dvoupatrových zděných budov za východním okrajem ruzyňských kasáren se krátce 
po jejich dokončení přestěhovaly v létě 1958 letecké sklady doposud působící jako samostatné 
útvary v Praze-Podbabě (Traubova továrna) a Králíkách . Dnem 1 . 10 . 1958 na jejich základě 
vznikl 1 . sklad technického materiálu (VÚ-4568), podléhající společně s dalšími devíti sklady 
rozmístěnými na teritoriu Čech, Moravy i Slovenska Letecké zásobovací základně (VÚ-6765) 
s velitelstvím v Praze . V říjnu 1960 bylo velitelství základny zrušeno a útvar v Ruzyni, která se 
v témže roce připojila k hlavnímu městu Praha, začal působit samostatně při zachování stáva-
jícího názvu, ale pod novým krycím číslem VÚ-4578 . V září 1961 proběhla reorganizace útva-
ru, který byl přejmenován na 1 . ústřední sklad leteckého technického materiálu a jeho krycí 

Dřevěné budovy z 2. poloviny 50. let se využívaly jako sklady KVUSS. V pozadí 
objekty Posádkové ubytovny Ruzyně. (Martin Dubánek)
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označení se změnilo na  VÚ-4941 . 
Ani v  této podobě útvar nesetrval 
příliš dlouho a  v  září 1965 se stal 
1 .  pobočkou (VÚ-6192/1) nově 
vytvořeného Ústředního leteckého 
skladu ve  Štěpánově . U  pobočky 
byl ve třech skladových odděleních 
uložen letecký technický materiál . 
V  Praze-Ruzyni pobočka setrvala 
do  roku 1975, kdy se v  listopadu 
přestěhovala do Štěpánova .

Již v  září 1961 byl v  kasárnách 
17 .  listopadu zřízen 10 .  technic-
ko-hospodářský sklad (VÚ-4340) 
podléhající velitelství 3 . letecké technické divize 10 . letecké armády . U útvaru byl skladován 
především výstrojní a proviantní materiál . V Ruzyni působil do léta 1974, kdy přestěhoval 
240 tun skladových zásob do Kralup nad Vltavou a reorganizoval se na 10 . armádní sklad 
vševojskového materiálu . Ještě v roce 1979 ale v areálu ruzyňských skladů využíval malou 
část skladových prostorů . Dalším z tzv . leteckých skladů se v září 1969 stal 10 . armádní sklad 
leteckého technického materiálu (VÚ-4629) opětně podřízený velitelství 3 . letecké technic-
ké divize 10 . letecké armády . U útvaru byly mimo jiné skladovány náhradní letecké motory 
(71 ks v roce 1976) . V Praze-Ruzyni sklad působil do listopadu 1983, kdy proběhlo jeho pře-
stěhování do Rakovníka .

Posledním ze skladových zařízení, sídlících v ruzyňských kasárnách, se v září 1965 sta-
lo odloučené skladové oddělení 1 . okruhového spojovacího skladu a opravny s velitelstvím 
v  Hájku u  Červeného Újezdu (VÚ-3498) . V  září 1969 se oddělení změnilo na  pobočku 
o dvou skladištních odděleních, což souviselo s jeho převedením do struktury nově zřízeného 
1 . okruhového spojovacího skladu a opravny Červené Pečky (VÚ-3754), jehož pobočkou se 
stal i sklad a opravna v Hájku u Červeného Újezdu . Ruzyňská pobočka svoji činnost ukončila 
v průběhu roku 1980 .

Využití objektů Leteckých skladů v Praze-Ruzyni
Rok / Útvar Ubytování Kanceláře Sklady Garáže Ostatní Plocha celkem

1962 22 427
1 . ÚS LTM ? ? ? ? ? 17 855
10 . THS ? ? ? ? ?  4 572
1975 22 132
pob . ÚLS – 284  5 283 441 330  6 338
10 . AS LTM 688 12 986 427 - 14 101
pob . 1 . OSS –  28  1 665 – –  1 693

Jedna z budov tzv. leteckých skladů, která od poloviny 70. let sloužila 
jako sklad tiskáren n. p. Naše vojsko. (Martin Dubánek)
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Rok / Útvar Ubytování Kanceláře Sklady Garáže Ostatní Plocha celkem
1979 22 409
Celkem 141 987 20 152 868 261 22 409
10 . AS LTM 117 850 11 281 868 261 13 377
10 . AS VŠM  24 100 – – –   124
pob . 1 .OSSO –  37 ? – – ?
Naše vojsko – – ? – – ?

Pozn .: Výměra ploch je uváděna v m2 .

Na přelomu 60 . a 70 . let skladový areál za východním okrajem kasáren 17 . listopadu do-
plnila i nová budova národního podniku (n . p .) Naše vojsko-tiskárna . Stávající nedostatečné 
výrobní kapacity v oblasti polygrafie, poznamenané předáním tiskařského závodu „Unie“ ci-
vilnímu sektoru v roce 1959, měl doplnit nový výrobní závod, který by se specializoval na tisk 
propagačních materiálů pro ČSLA (např . plakátů), knih pro vydavatelství Magnet a nakla-
datelství Naše vojsko nebo časopisů (např . Čs . voják, Zápisník, Atom, Svět motorů, Signál) . 
Projektová dokumentace byla zpracována v  letech 1965–1967 a  výstavba nových objektů 
proběhla v  letech 1969–1974 . Vzhledem k  neodkladným potřebám rezortu obrany závod 
08 Praha-Liboc zahájil výrobu polygrafické produkce již v průběhu roku 1973 . Pořizovací 
hodnota nově vybudovaných objektů činila téměř 68 mil . Kčs a dalších více než 133 mil . Kčs 
bylo vynaloženo na nákup tiskařského zařízení z nesocialistických států . V závodě 08 Liboc 
pracovalo okolo čtyř stovek zaměstnanců, které doplňovalo několik desítek učňů . Do admi-
nistrativní budovy vedle tiskárenské haly se kromě toho přestěhovaly redakce některých ča-
sopisů (např . Obrana lidu, Atom, Zápisník, Letectvo a PVO) . Dále se do objektů uvolněných 
pobočkou Ústředního leteckého skladu přestěhoval v  roce 1976 závod 04, který doposud 
sídlil v kasárnách v Kovpako-
vě ulici (dnes Generála Píky) 
v  pražských Dejvicích . Jeho 
náplní v  rámci n . p .  Naše 
vojsko-tiskárna bylo ulože-
ní a  distribuce skladových 
tiskopisů, čemuž odpovídal 
i  poměrně nízký počet za-
městnanců (cca  10  osob) . 
K vytápění nově postavených 
objektů v  jejich bezprostřed-
ním sousedství vyrostla ko-
telna využívající k výrobě te-
pelné energie spalování nafty .

V  následujících letech 
bylo třeba řešit nevyhovující 

Během první poloviny 70. let byly na rozhraní Liboce a Ruzyně vybudovány 
objekty pro n. p. Naše vojsko-tiskárna. V administrativní budově se kromě 
ředitelství jednotlivých závodů (01, 02, 03, 08) nacházely rovněž redakce 
časopisů, které se tiskly v přilehlé hale.
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stav objektů a produkční techniky u zbývajících výrobních závodů n . p . Naše vojsko-tiskárna . 
Závod 03 v ulici „Za viaduktem“ v Holešovicích musel být zrušen vzhledem k závaznému 
územnímu plánu a rozhodnutí hlavního architekta města Prahy . Závod 02 v Praze – Jung-
mannově ulici se nacházel v centru města, což limitovalo jeho zásobování i skladování mate-
riálu, přičemž značná část tiskařské techniky pocházela ještě z 20 . let . Závod 01 byl umístěn 
v areálu „Na Valech“ a využívané prostory musel uvolnit pro potřeby MNO . V nastalé situaci 
došlo k přijetí rozhodnutí koncentrovat polygrafickou výrobu v Praze-Liboci (Ruzyni) . Roz-
šíření stávajících výrobních kapacit bylo umožněno redislokací 10 . armádního skladu letec-
kého technického materiálu do Rakovníka v roce 1983 . Do uvolněných prostorů se nejprve 
přestěhovaly zásoby papíru z objektů v Butovicích a Čimicích, čímž se využilo cca 4 000 m2 
úložné plochy . Roční spotřeba papíru všech závodů n . p . Naše vojsko-tiskárna totiž dosa-
hovala úctyhodného množství 8–9  tisíc tun . Následně proběhla dostavba tiskárenské haly 
prováděná národním podnikem Vojenské stavby Praha, která si vyžádala náklady ve  výši 
cca 25 mil . Kčs . Dalších cca 60 mil . Kčs bylo nutno investovat do  nákupu polygrafických 
výrobních zařízení . Do nových prostorů se na sklonku 80 . let přemístil závod 01 z objektu 
„Na Valech“ a závod 02 z Jungmannovy ulice, což bylo spojeno s příchodem dalších téměř 
dvou set zaměstnanců . Tiskárenská hala byla v provozu do počátku roku 2003, kdy n . p . Naše 
vojsko-tiskárna vzhledem k nedostatku zakázek a finančním ztrátám ukončil svoji činnost .

Za východním okrajem ruzyňských kasáren kromě toho v 1 . polovině 80 . let vyrostl nový 
ubytovací areál pro příslušníky rezortu obrany . Na volné ploše vymezené ze západu sklady 
KVUSS Praha, ze  severu tiskárenskou halou a  z  východu budovami tzv . leteckých skladů 
byla  v  letech 1983–1985 postavena vojenská ubytovna Ruzyně tvořená třemi panelovými 
obytnými objekty (A, B, C) a centrální vstupní halou s kuchyní a jídelnou, kterou využívali 
jak zaměstnanci n . p . Naše vojsko, tak vojáci z povolání z kasáren . Stavbu realizoval 108 . sil-
niční stavební prapor ve spolupráci s národním podnikem Pozemní stavby Pardubice . Vybu-
dování ubytovny s kapacitou 1 000 lůžek si vyžádalo náklady ve výši 103 mil . Kčs . Následně 

v  ní byli ubytování vojá-
ci z  povolání a  občanští 
zaměstnanci, kteří do-
posud využívali dočas-
né posádkové ubytovny 
v  kasárnách Julia Fučíka 
na  Smíchově a  Jana Žiž-
ky z  Trocnova v  Karlíně . 
V  současné době pro-
cházejí jednotlivé objekty 
rekonstrukcí a  kapacita 
Vojenského ubytovací-
ho zařízení Ruzyně je 
920 lůžek .

Od poloviny 80. let slouží pro potřeby příslušníků armády rozsáhlý komplex 
vojenského ubytovacího zařízení Ruzyně. (Martin Dubánek)
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V  roce 1976 se dalším z  uživatelů kasárenského areálu v  Ruzyni stala zabezpečovací 
jednotka ústředních štábů civilní obrany . Jednalo se o provozní rotu štábu CO ČSSR a štá-
bu CO ČSR (VÚ-2354) . Jejím původním působištěm byla kasárna Jana Roháče z  Dubé 
v  Praze-Vršovicích, které opustila v  dubnu 1976 . Při svém příchodu do  Ruzyně čítala 
cca 125 osob a skládala se ze dvou velitelských čet (pro štáb CO ČSSR a štáb CO ČSR), 
dvou spojovacích čet (pro oba štáby) a dopravní čety (pro štáb CO ČSSR) . V kasárnách 
17 . listopadu pro svoji potřebu převzala budovy č . 20 (sklady), č . 29 (sklady – část), č . 35 
(ubikace) a č . 110 (ubikace) . Automobilní technika parkovala na venkovních odstavných 
plochách . Celkem rota využívala prostory o ploše 1 162 m2, z toho 637 m2 sloužilo pro uby-
tování vojáků . Podmínky pro vojáky prezenční služby se tak zlepšily, protože v kasárnách 
ve Vršovicích bylo pro jejich ubytování k dispozici pouze 487 m2 . Na počátku roku 1978 se 
dosavadní společná rota rozdělila na dvě samostatné jednotky . Od 1 . ledna uvedeného roku 
začaly působit provozní rota štábu CO ČSSR s cca 70 příslušníky (ponechala si krycí číslo 
VÚ-2354) a provozní rota štábu CO ČSR (VÚ-2330), u které bylo zařazeno okolo 55 vojá-
ků . Obě roty se skládaly z velitelské čety a spojovací čety, přičemž složení „federální“ roty 
kromě toho doplňovala automobilní četa . V lednu 1982 se v rámci posádky Praha přestě-
hovaly do kasáren Jana Žižky z Trocnova na Florenci . Uvolněnou budovu č . 110 převzalo 
Spojovací provozní středisko . Později však musela být zbourána vzhledem k  rozšiřování 
autoparku Spojovacího provozního střediska .

Zásadní změna ve využívání kasáren 17 . listopadu nastala v roce 1979, kdy ruzyňský are-
ál opustil 59 . pluk dálkových spojů a začalo v něm působit nově zřízené Vojenské gymná-
zium Jana Žižky z Trocnova (VÚ-5553) . Zmíněná vojenská střední škola oficiálně vznikla 
počátkem listopadu uvedeného roku, nicméně nejdříve pouze ve formě organizačního jádra, 
jehož příslušníci připravovali zahájení výuky a převzetí vyčleněných objektů . Pro vojenské 
gymnázium byly určeny budovy č . 1 (část – dozorčí útvaru, strážnice, ošetřovna), č . 2 (část – 
kanceláře), č . 3 (ubikace, kino, kuchyně a jídelna), č . 4, 5, 7, 9, 11, 28 (sklady a garáže), č . 29 
(část) a č . 105 (kanceláře) . V budově č . 3 zůstaly i nadále v užívání 71 . protiletadlové rake-
tové brigády zubní ordinace a prodejna „Arma“, které se nacházely v západní části přízemí . 
Dále vojenské gymnázium převzalo hřiště, venkovní bazén a nástupiště . Celkově se jednalo 
o 30 370 m2 zastavěné plochy, z nichž mělo být 3 800 m2 využíváno pro ubytování a 4 173 m2 

pro výuku a administrativní potřeby . Převzetí vyčleněných prostorů se uskutečnilo počátkem 
listopadu, nicméně již na sklonku téhož měsíce byla řada objektů předána 108 . silničnímu 
stavebnímu praporu (VÚ-5919), který měl provést jejich rekonstrukci a zároveň je využíval 
pro dočasné ubytování svých příslušníků . Stavební útvar od vojenského gymnázia převzal 
budovy (či jejich části) č . 1 až 5 s úkolem dokončit rekonstrukční práce do léta následujícího 
roku . Štáb útvaru z Kostelce nad Labem začal využívat prostory bývalé ošetřovny v budově 
č . 1 a vojáci základní služby byli ubytováni v 1 . a 2 . patře východního křídla budovy č . 2 . 
Po dobu rekonstrukce využívali příslušníci stálého stavu vojenského gymnázia pro admini-
strativní účely přízemní dřevěnou budovu č . 105, která se nacházela před bývalou jízdárnou 
na místě původního objektu č . 39 .
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Výuka na vojenském gymnáziu byla zahájena 1 . září 1980, kdy ke studiu nastoupili žáci 
1 . ročníku . V následujících letech přicházeli žáci dalších ročníků a od počátku školního roku 
1983–1984 byly naplněny všechny čtyři studijní ročníky . Postupnému nástupu žáků odpoví-
daly i průběžně se zvyšující početní stavy nejenom studujících, ale i příslušníků stálého stavu, 
tj . především velitelů a pedagogů . Předepsaný počet důstojníků se v letech 1980 až 1991 zvýšil 
z 64 na 81, v případě praporčíků z 16 na 21, absolventů VKVŠ z 1 na 10, vojáků základní 
služby ze 7 na 41 a občanských zaměstnanců z 83 na 96 . K největšímu nárůstu došlo u žáků, 
jejichž předepsaný počet se během uvedeného období zvýšil ze 180 na 650 . Náčelník gym-
názia měl plánovanou hodnost generálmajora, ale ve skutečnosti uvedenou funkci zastávali 
důstojníci v hodnosti plukovníka nebo podplukovníka . Faktické početní stavy příslušníků 
vojenského gymnázia jsou uvedeny v  tabulce . Nejvyššího stavu bylo dosaženo na počátku 
školního roku 1989–1990, v té době se jednalo o 991 osob, z toho 746 žáků .

Vojenská gymnázia byla podle zákona č . 186/1960 Sb . (o soustavě výchovy a vzdělávání), 
respektive č . 29/1984 Sb . (o soustavě základních a středních škol) součástí jednotné školské 
soustavy a jako internátní výběrové školy poskytovala středoškolské vzdělání přírodovědné-
ho směru zakončené maturitou . Po ukončení jejich absolventi nastupovali ke studiu na vyso-
kých vojenských školách, především ve Vyškově a Liptovském Mikuláši . Jistou anomálií bylo 
podřízení vojenských gymnázií Východnímu vojenskému okruhu s velitelstvím v Trenčíně, 
kterému od 1 . 9 . 1974 podléhala gymnázia nejenom v Banské Bystrici, v Moravské Třebové 
a Opavě, ale po svém zřízení v  roce 1979 i gymnázium v Praze . Teprve na sklonku srpna 
1991 přešla vojenská gymnázia opětně do kompetence ministerstva obrany, respektive ná-

městka ministra pro so-
ciální a humanitární věci . 
Výuku žáků na  gymná-
ziu zajišťovaly speciali-
zované učební skupiny: 
humanitních předmětů; 
přírodovědných před-
mětů; vojenské přípravy; 
tělesné výchovy a sportu . 
Jako učitelé na  nich pů-
sobili občanští zaměst-
nanci vojenské správy 
nebo vojáci z  povolání . 
Absolventi vojenských 
kateder (VKVŠ) pedago-
gických fakult zastávali 
především funkce veli-
telů čet . Žáci byli orga-
nizováni do  školních rot 

Vozidlo HMMWV neboli „Humvee“ amerického 2. dragounského pluku 
v březnu 2015. Vzadu vlevo se nachází přízemní budova č. 4, která za první 
republiky sloužila k uložení děl. Za ní je vidět skladištní patrová budova 
č. 28. Moderní panelové budovy za nástupištěm sloužily jako internát 
vojenského gymnázia. Okolo internátu projíždějí obrněné transportéry Stryker. 
(Martin Dubánek)
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(ročník podle jeho početnosti tvořily jedna až  dvě roty) vnitřně dělených na  čety (třídy) . 
Zabezpečovací složky představovaly četa týlového zabezpečení, technická dílna, týlové dílny, 
sklady a  ošetřovna, přičemž od  začátku školního roku 1990–1991 je krátkodobě doplnila 
strážní četa .

Faktické početní stavy příslušníků vojenského gymnázia v letech 1979–1991
Datum Důst. Prap. A-VKVŠ VZS Žáci OP Celkem

1 .11 .1979  2  2 –  2 – –  6
1 .11 .1980 27  6 19  7 159 64 282
1 .11 .1981 31  7 17 57 312 57 481
1 .11 .1982 39  9 19 45 445 54 611
1 .11 .1983 42  9 30 53 533 62 729
1 .11 .1984 51  8 22 28 539 69 717
1 .11 .1985 52 10 21 40 566 75 764
1 .11 .1986 48 11 34 41 562 72 768
1 .11 .1987 47 13 36 34 627 71 828
1 .11 .1988 54 10 42 50 695 79 930
1 .11 .1989 59  9 52 49 746 76 991
1 .11 .1990 72 13 27 78 636 87 913
1 .11 .1991 67 12 27 44 487 61 698

Pozn .: Důst . – důstojníci, Prap . – praporčíci, A-VKVŠ – absolventi vojenských kateder vysokých škol, OP – občanští pracovníci

Po ukončení rekonstrukce původních objektů se velitelství gymnázia nastěhovalo nejprve 
do 1 . patra budovy č . 2 a teprve po odchodu 71 . plrb začalo využívat budovu č . 1 . V uvede-
ném objektu se dále nacházela ošetřovna, ale bývalá věznice se změnila na sklady materiálu . 
V posledním patře během 80 . let působil pracovní tým pod vedením plk . Branského podílejí-
cí se na vývoji pasivního sledovacího systému TAMARA . Vojenští gymnazisté měli zpočátku 
svoje ubikace i učebny v budově č . 2 . S nárůstem počtu žáků zůstaly v uvedeném objektu 
pouze učebny, zatímco ubikace se přesunuly do budovy č . 3, ve které se současně nacházela 
jídelna, knihovna, zubní ordinace a prodejna „Arma“ . Vojáci základní služby byli ubytovaní 
v dřevěném objektu č . 105 . Vzrůstající provozní nároky vojenského gymnázia si postupně vy-
nutily přebírání dalších objektů v rámci kasárenského areálu . Ještě před redislokací velitelství 
71 . protiletadlové raketové brigády a jeho zabezpečovacích jednotek do kasáren v Praze-Po-
hořelci převzalo gymnázium v roce 1980 budovy č . 14 a 15 používané jako garáže a sklady . 
Na prostranství mezi zmíněnými objekty byla zároveň instalována plátěná sportovní hala, 
která v důsledku požáru zanikla v květnu 1985 . Zároveň došlo ke zničení nábytku v hod-
notě 1,4 mil . Kčs připraveného pro vybavení internátu „Jih“ . V létě 1985, když se z kasáren 
17 . listopadu odstěhovaly do Drnova u Slaného i brigádní dílny a sklady, začalo velení školy 
využívat pro garážování vozidel a uložení zásob objekty č . 6, 7 a 13, jako ubikaci pro vojáky 
základní služby dřevěnou budovu č . 35 a čerpací stanice PHM č . 37 a 38 .
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Kromě rekonstrukce pů-
vodních prvorepublikových 
objektů vznikla v  rámci tzv . 
II . etapy výstavby řada dalších 
budov . V  letech 1984 až  1985 
se vojenští gymnazisté, včetně 
jejich velitelů a učitelů, společ-
ně s příslušníky čety týlového 
zabezpečení, postupně přestě-
hovali do  nově postavených 
internátů mezi nástupištěm 
a  fotbalovým hřištěm . Hala 
v  1 . patře spojovacího trak-

tu (vybudován v roce 1986) mezi internáty „Sever“ a „Jih“ se začala využívat jako kino pro 
200 osob . Vytápění nově postavených budov, společně s objekty č . 1 až 3, zajišťovaly od roku 
1984 mobilní plynové kotelny, jejichž výkon však byl nedostatečný . Počínaje topnou sezónou 
1987–1988 dodávky tepla převzala plynová kotelna vybudovaná n . p . Vojenské stavby mezi 
původní jízdárnou (č . 7) a stájemi (č . 23) nákladem 20 mil . Kčs . Pravděpodobně ve stejné 
době zanikly budovy č . 9 až 12 nacházející se pod hřištěm . Mimo jiné byl zbourán objekt 
(č . 9), ve kterém nacisté v době okupace popravovali oběšením české vlastence . Počátkem 
2 . poloviny 80 . let došlo k likvidaci dřevěných objektů (35 a 105) mezi hřištěm a budovou 
jízdárny, přičemž na jejich místě vznikla v roce 1987 víceúčelová sportovní hala . V nově po-
stavené budově se nacházelo několik tělocvičen a suterénní prostory sloužily jako střelnice 
(umožňovala střelbu redukovanou municí ze samopalu až na 50 m) . Zprovoznění velké tělo-
cvičny však bylo možné až po položení tzv . palubkové podlahy v květnu 1988 . Ke sportovním 
aktivitám mohli žáci vojenského gymnázia i ostatních útvarů kromě toho využívat venkovní 
lehkoatletický stadion se škvárovou běžeckou dráhou, který byl oproti dosavadnímu fotba-
lovému hřišti situován severojižním směrem . Původní bazén (protipožární nádrž) byl zave-
zen zeminou . Pro stravování příslušníků gymnázia se na místě mezi objekty č . 28 a 29, kde 
bylo večer 17 . listopadu 1939 popraveno 9 studentů pražských vysokých škol, zřídil v letech 
1983 až  1985 kuchyňsko-jídelní blok, ve  kterém byly vyhrazeny samostatné prostory rov-
něž pro vojáky stavebního útvaru dislokovaného v kasárnách . Výstavba objektu si vynutila 
demolici budov č . 5 a 40 . Zároveň se prodejna „Arma“ přesunula z budovy č . 3 do přízemí 
objektu č . 28 . Kuchyně vojenského gymnázia mohla připravit stravu pro 900 osob, zatímco 
kuchyně stavařů zabezpečovala stravování 600 osob . Další kuchyňsko-jídelní blok s kapaci-
tou 300 osob, určený pro příslušníky Spojovacího provozního střediska a vojáky z povolání 
ostatních útvarů, následně vznikl přístavbou k východnímu křídlu budovy č . 29 . Celkově si 
investice v rámci dostavby kasáren 17 . listopadu vyžádaly náklady ve výši cca 140 mil . Kčs .

Po  společenských změnách, které nastaly po  17 .  listopadu 1989, začalo postupně do-
cházet ke snižování zájmu o službu vojenského profesionála a omezování rozsáhlé soustavy 

Pro sportovní vyžití žáků vojenského gymnázia od roku 1987 sloužila 
moderní sportovní hala. (Martin Dubánek)
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vojenských škol, což souviselo s celkovou redukcí armády . Zmíněné celoarmádní vývojové 
trendy měly zásadní vliv i na další osudy ruzyňského vojenského gymnázia . Nechuť ke službě 
vojáka z povolání, společně s jeho nízkou prestiží mezi civilní veřejností, vedla k odchodu 
mnoha žáků a snížení zájmu o zahájení studia . Jen v období 1989 až 1991 se faktický počet 
studujících snížil o třetinu, tj . z cca 750 žáků na cca 490 . V souvislosti s útlumovým progra-
mem přijatým v rámci vojenského školství nastoupil při zahájení školního roku 1991–1992 
do gymnázia poslední ročník nováčků a v následujících letech již nebyli noví adepti vojen-
ského povolání přijímáni . Na počátku roku 1994 na všech vojenských gymnáziích rezortu 
obrany studovalo méně žáků (437), než kolik jich bylo při zahájení školního roku 1991–1992 
na gymnáziu v Praze (487) . Poslední absolventi opustili školní lavice ruzyňského gymnázia 
s ukončením školního roku 1994–1995 a k 1 .  říjnu 1995 Vojenské gymnázium Jana Žižky 
z Trocnova v Praze-Ruzyni zaniklo . Během posledních dvou let existence gymnázia v něm 
pokračovala ve  studiu i  část žáků 2 . a  3 .  ročníků vojenských středních škol převedených 
po zániku federálního státu ze Slovenska, společně s nově přijatými studenty 1 . ročníků . For-
málně se jednalo o detašovanou část nově zřízené Vojenské střední školy ve Vyškově, kde 
probíhala specializovaná výuka 4 . ročníků .

Ve velení gymnázia se v  letech 1979 až 1995 postupně vystřídali: bývalý velitel 2 . mo-
tostřelecké divize plk . gšt . Ing . Miloslav Juříček (1979–1985), bývalý velitel 3 . protiletadlové-
ho pluku pplk . (později plk .) Ing . Zdeněk Brousil (1985–1990), plk . Alois Žák (1990–1992), 
plk . Pavel Staněk (1992–1993) a pplk . Karel Gaisler (1993–1995) .

Po odchodu velitelství a zabezpečovacích jednotek 71 . protiletadlové raketové brigády její 
místo od srpna 1981 zaujal 108 . silniční stavební prapor (VÚ-5919) z Kostelce nad Labem, 
který již v předcházejícím období rekonstruoval část objektů pro potřeby vojenského gym-
názia . Útvar vznikl počátkem února 1977 a podléhal velitelství 1 . silniční stavební brigády 
v Pardubicích . Prapor, respektive celá brigáda, patřil mezi stavební útvary podřízené Hlavní 
stavební a  ubytovací správě MNO, přičemž se formou tzv . odborné stavební přípravy po-
dílel na  výstavbě vojenských objektů 
v rámci tzv . staveb prováděných vojsky 
mimo státní plán . Jak již bylo zmíněno, 
prapor zabezpečoval zejména rekon-
strukci dosavadních a výstavbu nových 
objektů pro potřeby vojenského gym-
názia . Kromě toho budoval posádko-
vou ubytovnu v  Ruzyni s  kapacitou 
1  000 lůžek, v  Ústřední vojenské ne-
mocnici ve  Střešovicích rekonstruo-
val (mimo jiné levé křídlo objektu A, 
patologii v  objektu E) či  stavěl (např . 
pavilon CH, kotelnu) některé budo-
vy, případně vysílal vojáky na  stavbu 

Budova velitelství 108. silničního stavebního praporu z počátku 
80. let. Po zrušení útvaru v polovině 90. let zde sídlilo ředitelství 
Správy vojenského bytového fondu. (Martin Dubánek)
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kasáren a  velitelského stanoviště 71 .  plrb v  Drnově u  Slaného, areálu protiletadlové rake-
tové skupiny S-200 VEGA u Dobříše (tzv . radiotechnický uzel 105) nebo protiletadlového 
raketového oddílu S-300 PMU poblíž obce Zdejcina . Pro zabezpečení výroby potřebného 
množství stavebních hmot vznikla na místě dosavadního autoparku 71 . plrb u  jihozápad-
ního okraje kasárenského areálu vojenská betonárka . Od  vnitřního prostoru kasáren byla 
oddělena vysokou stěnou z panelů, zatímco vnější oplocení doplnil hluboký příkop, do které-
ho přitékala voda ze sousední čističky odpadních vod . Zároveň příkop sloužil coby retenční 
nádrž, ve které se shromažďovala dešťová voda z kasárenské kanalizace . V době příchodu 
do ruzyňských kasáren se prapor skládal z velitelství s výrobním oddělením, velitelské čety, 
dvou rot hlavní stavební výroby, roty pomocné stavební výroby, roty stavebních mechanismů, 
čety oprav techniky a čety týlového zabezpečení . Od února 1984 do konce roku 1990 byla 
do jeho složení zařazena další silniční stavební rota, jejíž příslušníci byli určeni coby vojenská 
výpomoc ve výrobních podnicích stavebního průmyslu (např . pro výrobu panelů v betonárce 
Mělník) . Prapor čítal okolo 520 osob (v letech 1984–1990 cca 600), nicméně část z nich se na-
cházela na stavbách mimo stálou posádku . Z budovy č . 1 a 2, které se staly dočasným obydlím 
některých součástí útvaru v roce 1979, se jeho příslušníci přestěhovali do jihovýchodní části 
kasáren, kde na místě původního autoparku 71 . plrb byly od roku 1981 nákladem 13 mil Kčs 
budovány čtyři Tesko objekty vzájemně propojené spojovací budovou . V těchto budovách se 
nacházelo velitelství, jedna až dvě roty hlavní stavební výroby, rota pomocné stavební výroby 
a zabezpečovací jednotky . Autopark vznikl v prostoru vymezeném objekty č . 16 až 20, které 
se zároveň využívaly jako sklady nebo pro jiné účely (např . ošetřovna v č . 17) . Volná plocha 
mezi budovami č . 15 a 16 sloužila coby nástupiště útvaru . Automobilní technika současně 
parkovala mezi budovami č . 7 a 23, takže musel být zbourán dřevěný objekt č . 63 (původně 
č . 52) . V budově č . 8 vznikla nabíjecí stanice akumulátorů . Pro opravy techniky se později 
začala využívat budova stájí (č . 23), zatímco v blízkém objektu č . 25 byl skladován automo-
bilní materiál . Kromě zmíněných budov v ruzyňských kasárnách měl prapor k dispozici i tzv . 
zámeček v Motole, kde se obvykle nacházela jedna rota a zpočátku i útvarové dílny . Vzhle-
dem ke specifickému charakteru útvaru se jeho příslušníci nezapočítávali do počtů ČSLA . 
Počátkem ledna 1992 proběhla reorganizace stavebních útvarů Hlavní stavební a ubytovací 
správy, v jejímž rámci se mimo jiné 1 . silniční stavební brigáda změnila na 6 . stavební základ-
nu a 108 .  silniční stavební prapor na 61 . základnu ubytovací a stavební služby . Dosavadní 
roty hlavní a pomocné stavební výroby se transformovaly na střediska (při zachování jejich 
počtu a charakteru), zatímco ostatní jednotky zanikly a nahradila je rota týlového a technic-
kého zabezpečení . Počet příslušníků útvaru se snížil na 500 osob . V souvislosti s polemikou 
o nasazení vojáků základní služby k činnostem bezprostředně nesouvisejícím s vojenským 
výcvikem a  možným porušováním „Konvence o  nucené a  povinné práci“ č .  29/1930 (ra-
tifikována Československem v  roce 1957), bylo v  roce 1994 přijato rozhodnutí o  zrušení 
vojenských stavebních jednotek . Na sklonku uvedeného roku tak zaniklo velitelství 6 .  sta-
vební základny v Pardubicích a všechny jemu podřízené útvary, včetně 61 .  základny uby-
tovací a stavební služby v Praze-Ruzyni . Protože v rámci redukující se armády nebyl určen 
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nový uživatel uvolňovaných objektů, likvidační skupina útvaru je následně předala Vojenské 
správě budov 0006 a k 30 . 9 . 1995 svoji činnost ukončila . Střežením opuštěných objektů byl 
pověřen VÚ-3255 . Areál stavebního dvora se později odprodal firmě Skanska Transbeton . 
Funkci velitele VÚ-5919 během jeho dislokace v ruzyňských kasárnách zastávali: plk . Miloš 
Hadrbolec, pplk . Josef Mrštík, pplk . Miroslav Chobot a pplk . Ladislav Kout .

Po uvolnění značné části objektů v areálu kasáren bylo nakonec nalezeno využití alespoň 
pro část z nich . Internát vojenského gymnázia se přeměnil na Vojenské ubytovací zařízení 
Dědina s kapacitou téměř 700 lůžek, přičemž v letech 1996–1997 část jeho prostorů využíval 
nově zřízený Odbor personálního marketingu Hlavního personálního úřadu MO . Provozo-
vatelem internátu se stala Správa vojenského bytového fondu, transformovaného v roce 2013 
na Armádní Servisní, příspěvkovou organizaci . Zmíněná instituce měla po určitou dobu své 
sídlo v ruzyňských kasárnách, kde využívala původní budovu velitelství 108 . silničního sta-
vebního praporu u vjezdu do areálu skladů KVUSS z ulice U Prioru . Na krátkou dobu se 
do Ruzyně (budova č . 17) rovněž nastěhovala Posádková ošetřovna z Karlína, která ale byla 
vzápětí přemístěna do kasáren v Dejvicích .

Do objektu č . 3 se během roku 1994 přestěhovaly Řízení letového provozu AČR a Povětr-
nostní ústředí .

První z uvedených útvarů vznikl při celkové reorganizaci orgánů řízení letového provozu 
na sklonku roku 1986 a ve své činnosti navazoval na Ústřední letecké dispečerské stanoviš-
tě vytvořené počátkem listopadu 1953 v Praze-Karlíně jako součást Ústředního velitelské-
ho stanoviště . V  říjnu 1980 proběhla jeho reorganizace na  Ústřední stanoviště řízení letů 
a koncem prosince 1986 bylo vyjmuto ze složení Ústředního velitelského stanoviště a nadále 
působilo jako samostatný útvar pod názvem Hlavní středisko řízení letového provozu Praha 
(VÚ-5045) . Po zániku federálního státu a vytvoření Armády České republiky se 30 . 6 . 1993 
sloučilo s Oblastním střediskem řízení letového provozu Praha umístěným na letišti Ruzyně 
(taktéž vytvořeným koncem roku 1986) do Střediska řízení letového provozu Praha a k 31 . říj-
nu téhož roku bylo převedeno od Velitelství letectva a PVO ve Staré Boleslavi do podřízenosti 
Generálního štábu AČR . Na počátku října 1994 došlo k jeho opětnému přejmenování, ten-
tokrát na Řízení letového provozu AČR . V roce 1994 následovalo již zmíněné přestěhování 
z Karlína do Ruzyně . V kasárnách 17 . listopadu sídlilo jeho velitelství a podpůrné jednotky, 
zatímco na blízkém mezinárodním letišti se nacházely výkonné složky . Na počátku července 
1997 se vrátilo do působnosti Velitelství vzdušných sil . Coby samostatný útvar ukončilo Ří-
zení letového provozu AČR svoji činnost na sklonku roku 2003 a od 1 . 1 . 2004 působilo jako 
součást nově vytvořené 26 . brigády velení, řízení a průzkumu (VÚ-6950) . Na podzim 2007 se 
transformovalo na 263 . středisko řízení letového provozu . Vzhledem k dlouhodobě připra-
vovanému sjednocení vojenského a civilního řízení letového provozu se v dubnu 2013 pře-
stěhovaly zabezpečovací složky střediska z ruzyňských kasáren do budovy státního podniku 
Řízení letového provozu České republiky v Jenči u Prahy, kde sloučením vojenských a civil-
ních složek vzniklo 1 . 5 . 2014 Národní integrované středisko řízení letového provozu České 
republiky . K témuž datu ukončily svoji činnost na ruzyňském letišti i výkonné složky řízení 
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letového provozu . Následně 263 .  středisko řízení letového provozu Praha-Ruzyně zaniklo 
dnem 31 . 12 . 2014 . V budově č . 3 je ovšem nadále využíváno původní výcvikové středisko .

Povětrnostní ústředí (VÚ-1447) se nastěhovalo do ruzyňských kasáren ve stejném roce 
jako Řízení letového provozu AČR a rovněž jeho tradice sahaly do roku 1953, kdy bylo počát-
kem listopadu zřízeno Hlavní letecké povětrnostní ústředí sídlící v paláci Kotva na náměstí 
Republiky . Během roku 1957 se „ústředí“ přemístilo do karlínských kasáren a v  září 1963 
došlo k jeho přejmenování na Hlavní povětrnostní ústředí, přičemž začalo používat výše uve-
dené krycí číslo . Po vzniku samostatné České republiky a její armády proběhla k 30 . 6 . 1993 
reorganizace útvaru na Povětrnostní ústředí Praha . V říjnu téhož roku bylo převedeno od Ve-
litelství letectva a PVO do podřízenosti Generálního štábu AČR, ale již v létě 1997 se vrá-
tilo do působnosti Velitelství vzdušných sil . V době přestěhování do kasáren 17 .  listopadu 
u útvaru sloužilo cca 85 osob, z toho sedm desítek profesionálních vojáků . Jako samostatný 
subjekt zaniklo 30 . 6 . 2003 . Na základě zrušeného „ústředí“ vznikl odbor hydrometeorologic-
kého zabezpečení Praha-Ruzyně začleněný do nově vytvořeného Vojenského geografického 
a hydrometeorologického úřadu Dobruška (VZ-1902), který navazoval na původní Vojen-
ský topografický ústav . Tím více méně došlo ke sloučení dvou doposud nezávislých služeb 
– meteorologické a topografické – do jedné instituce, která podléhá Generálnímu štábu AČR, 
respektive jeho Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje . V následujících letech 
prodělal „úřad“ několik reorganizací a v  současné době budovu č . 3 využívají odbor hyd-
rometeorologie, odbor letecké meteorologie a  odbor hydrometeorologických technologií . 
Na základě rozkazu prezidenta republiky byl Vojenskému geografickému a hydrometeoro-
logickému úřadu při příležitosti 95 . výročí vzniku geografické a hydrometeorologické služby 
propůjčen 30 . 6 . 2013 čestný název „Generála Josefa Churavého“ . Byla tím připomenuta osob-
nost zástupce velitele Vojenského zeměpisného ústavu v Praze-Bubenči, který jako účastník 
protinacistického odboje úzce spolupracoval se škpt . Václavem Morávkem a po svém zatčení 
byl 30 . 6 . 1942 zastřelen na střelnici v Kobylisích společně s pplk . Josefem Mašínem . V me-
ziválečném období mimo jiné sloužil v  Praze-Ruzyni u  Dělostřeleckého pluku 1 ve  funk-
cích velitele baterie a oddílu (1927–1929) a  rovněž jako velitel Dělostřeleckého pluku 101 
(1936–1937) .

Bývalá velitelská budova (č . 1) je od roku 2006 využívána pro jazykovou přípravu pří-
slušníků rezortu obrany . V lednu uvedeného roku se do ní z dejvického Domu armády Pra-
ha přestěhovalo Centrum pro samostudium anglického jazyka Ústavu jazykové přípravy . 
Po ukončení rekonstrukce objektu byly zahájeny první jazykové kurzy a slavnostní otevření 
proběhlo 12 . 10 . 2006 za účasti předních představitelů Armády ČR . Centrum pro samostudi-
um anglického jazyka (English Self Study Centre) vzniklo v roce 2003 díky podpoře britského 
ministerstva obrany a Britské rady (British Council) v rámci tzv . Pražského programu (Prague 
Program) . Slavnostního otevření 12 . září uvedeného roku se zúčastnil nejenom tehdejší mini-
str obrany ČR Miroslav Kostelka, ale za britskou stranu rovněž vévoda z Yorku princ Andrew . 
V prvních letech probíhala v Centru výuka pouze v rámci zmíněného nadačního programu, 
ale s přemístěním do ruzyňských kasáren jazykovou výuku zaštítil Ústav jazykové přípravy 
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z Vyškova . Od roku 2013 výuku cizích jazyků pro příslušníky rezortu začalo zajišťovat Cen-
trum jazykového vzdělávání Univerzity obrany Brno, do  jehož působnosti kromě pražské 
pobočky náleží rovněž pracoviště v  Hradci Králové, Komorním Hrádku (Choceradech), 
Olomouci a Vyškově . Oddělení anglického jazyka v kasárnách 17 . listopadu zajišťuje výuku 
v různorodých kurzech (základním, zdokonalovacím, udržovacím, terminologickém) o dél-
ce 3 až 5 měsíců . Pro zájemce z řad příslušníků rezortu je kromě toho k dispozici samostudij-
ní centrum (Self Access Centre) s odborným lektorem poskytujícím konverzační a konzultač-
ní služby . Část prostorů v přízemí budovy využívá Sdružení čs . zahraničních letců – Východ, 
Klub vojenských výsadkových veteránů Praha a Ústřední rada Svazu důstojníků a praporčíků 
Armády ČR . Od počátku roku 2003 se v objektu nacházela Územní vojenská správa Praha-
-západ . V souvislosti se zrušením povinné prezenční vojenské služby svoji činnost ukončila 
na  sklonku roku 2004 . V  posledních dvou patrech budovy v  letech 1995 až  2003 působil 
VÚ-6291 . Útvar vznikl v září 1995 jako Středisko pasivních systémů a nejprve podléhal Ge-
nerálnímu štábu AČR, respektive Inspektorovi letectva a PVO . V dubnu 1997 byl převeden 
k  4 . sboru PVO a  v  říjnu téhož roku přešel do  podřízenosti nově vytvořeného Velitelství 
vzdušných sil ve Staré Boleslavi . V ruzyňských kasárnách se nacházelo pouze velitelství útvaru 
čítající necelé dvě desítky osob, zatímco činnost kompletů radiotechnického průzkumu bez-
prostředně zajišťovala odloučená jednotka v posádce Tachov . Její příslušníci měli na starosti 
kontrolu provozu automatických stacionárních stanic VĚRA, které byly umístěny na odlou-
čených stanovištích v hornatém pohraničí . První z nich byla uvedena do zkušebního provozu 
v  létě 1995 a v následně ji doplnily další stanice . Komplety VĚRA se poté nacházely např . 
v lokalitách Velký Zvon, Javorová skála, Klínovec či Praděd . Informace o vzdušné situaci se 
z detašovaných stanovišť předávaly datovými spoji na vyhodnocovací pracoviště v kasárnách 
17 . listopadu a následně byly využívány pro činnost Řízení letového provozu AČR dislokova-
ného v sousedním objektu č . 3 . Příslušníci střediska taktéž spolupracovali na zdokonalování 
pasivních sledovacích prostředků s firmou ERA Pardubice a . s . (dříve s . p . TESLA Pardubice) . 
Počátkem roku 2000 se středisko transformovalo na Centrum pasivních sledovacích systé-
mů . V březnu 2003 došlo ke zrušení velitelství útvaru, zatímco podřízené jednotky přešly 
do složení nově vzniklého 53 . centra pasivních systémů a elektronického boje s velitelstvím 
v Českých Budějovicích . Během dislokace VÚ-6291 v kasárnách 17 . listopadu se v jeho řízení 
ve  funkci náčelníka (od 1 . 7 . 1996 ředitele) vystřídali plk . Stanislav Branský (od září 1995 
do října 1996) a plk . Antonín Zlínský (od října 1996 do března 2003) .

Poslední nově příchozí institucí do  ruzyňských kasáren se stal v  roce 2014 Vojenský 
ústřední archiv (VZ-2111), respektive jeho ředitelství, Správní archiv Ministerstva obrany 
a  Vojenský historický archiv, které doposud sídlily v  karlínské Invalidovně . Jejich původ-
ní působiště v  srpnu 2002 postihly katastrofální povodně, což se shodou okolností stalo 
270 let od položení základního kamene císařem Karlem VI . (vlastní stavba ale byla zahájena 
již v roce 1731) . Invalidovna se pro ubytování válečných vysloužilců používala až do roku 
1935 . První archiválie do ní byly přestěhovány v roce 1938 a patřily archivům (politickému 
a vojenskému) Památníku osvobození . Bohužel o rok později veškeré archivní fondy přešly 
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do správy nacistických okupačních orgánů . Po osvobození Československa byl již koncem 
května 1945 zřízen Vojenský ústřední archiv, jako jeden z  archivů Vojenského historické-
ho ústavu . V roce 1955 se do něj začlenily i původní politický archiv a vojenský archiv Pa-
mátníku osvobození Vojenského historického ústavu, ovšem jejich fondy se do Invalidovny 
přestěhovaly s více než desetiletým zpožděním . V roce 1959 Vojenský ústřední archiv zanikl 
a na jeho činnost od 1 . dubna uvedeného roku navázaly Vojenský historický archiv Vojen-
ského historického ústavu, Archiv MNO (oba archivy se nacházely v karlínské Invalidovně) 
a Archiv čs . lidové armády v Olomouci . O 40 let později došlo k opětnému sjednocení vo-
jenského archivnictví v rámci jedné instituce a od 1 . 5 . 1999 začal působit Vojenský ústřední 
archiv Praha s pobočkou v Olomouci . Jak již bylo uvedeno, sídlo pražské části archivu v roce 
2002 postihly povodně a vyvstala nutnost hledat pro něj nové působiště . Po zvážení celé řady 
variant, kdy se mimo jiné navrhovalo přemístění archivu do  Drnova u  Slaného, Zbirohu, 
Terezína, Olomouce či do Staré Boleslavi, byla za jeho nové působiště vybrána kasárna 17 . lis-
topadu v Praze-Ruzyni . Symbolické poklepání kladívkem učinil 14 . 6 . 2011 tehdejší ministr 
obrany Alexandr Vondra a  následně započala rekonstrukce budovy č . 2, která si vyžádala 
náklady v celkové výši 422 mil . Kč . Nová archivní budova byla pojmenována po plk . Vojtě-
chu Fejlkovi, náčelníkovi Vojenského ústředního (historického) archivu v letech 1958 (1959) 
až 1973 . Jako první se do Ruzyně přestěhoval v listopadu 2013 materiál z detašovaného pra-
coviště v Sobotecké ulici v Praze-Vinohradech . Stěhování hlavní budovy následně proběhlo 
od května do září 2014 . Celkem bylo do kasáren 17 . listopadu přestěhováno 3 600 archivních 

Budova č. 2, která se stala v roce 2014 novým sídlem Vojenského ústředního archivu Praha. V říjnu následujícího 
roku byly před budovou instalovány 85mm kanón vz. 52 a 122mm houfnice vz. 38 zapůjčené Vojenským historickým 
ústavem Praha. (Martin Dubánek)
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fondů Vojenského historického archivu o celkovém rozsahu 19 995 běžných metrů, zahrnují-
cích mimo jiné cca 133 tisíc kartonů a 11 200 úředních knih . Nejstarší archiválii představuje 
seznam příslušníků kompanie Václava Haugvice z Biskupic z roku 1636, zatímco v případě 
úředních knih drží primát matrika pěšího pluku 42 vedená v letech 1709–1764 . Další desítky 
tisíc kartonů se nacházejí ve Správním archivu MO . V budově působí i digitalizační linka, 
která svoji činnost zahájila již v roce 2007 v objektu na Sobotecké ulici . První badatelé mohli 
do archivu zavítat od  ledna 2015 a  jeho slavnostní otevření se uskutečnilo za přítomnosti 
ministra obrany Martina Stropnického 17 . 3 . 2015 . Vzhledem k očekávaným přírůstkům ar-
chiválií je na roky 2024–2025 plánována výstavba dalšího (jižního) křídla objektu, které by 
mělo pojmout 13 km písemností .

Kromě výše uvedených útvarů a  zařízení v  současné době areál kasáren 17 .  listopadu 
v Praze-Ruzyni využívají rovněž součásti Agentury služeb (skupina tělovýchovy Odboru slu-
žeb), Agentury hospodaření s  nemovitým majetkem (Provozní středisko 0006), Agentury 
vojenského zdravotnictví (ošetřovna Centra vojenských zdravotnických služeb Praha a skla-
dy Vojenského veterinárního ústavu Hlučín) a Sekce dozoru a kontroly MO (Odbor technic-
kého dozoru – Armádní Servisní, příspěvková organizace) .

Použité archivní prameny:
Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha: fond MNO 1945–1988, fond 

360 (159 . protiletadlový pluk), fond 361 (71 . protiletadlová divize), fond 362 (151 . proti-
letadlový pluk), fond 363 (191 . protiletadlový oddíl), fond 366 (164 . protiletadlový pluk), 
fond 395 (Strážní pluk MNO), fond 626 (7 . radiotechnický pluk), fond 721 (5 . spojovací 
brigáda), fond 1581 (21 . tanková brigáda), fond 1881 (Provozní středisko směrové sítě), 
fond 2011 (Výzkumné a zkušební středisko 063), fond 2248 (80 . mechanizovaný pluk)

Vojenský ústřední archiv – Správní archiv AČR Olomouc: fond 232 (59 . brigáda dálkových 
spojů), fond 1138 (1 . pobočka Ústředního leteckého skladu), fond 1890 (71 . protiletadlo-
vá raketová brigáda), fond 2579 (10 .  armádní sklad leteckého technického materiálu), 
fond 2850 (Vojenské gymnázium Praha), fond 2776 (61 . základna ubytovací a stavební 
služby), fond 4023 (provozní rota štábu CO ČSSR)

Použitá literatura:
BURIAN, Michal – RÝC, Jiří: Historie spojovacího vojska . Praha, MO ČR 2007
FLAJŠMAN, Miroslav – ŠTEKL, Josef: Hydrometeorologická služba Armády České republi-

ky v období 1918–2009 . Praha, MO ČR 2009
VANĚK, Vlastislav: Historie spojovacího vojska 2007–2017, Praha . MO ČR 2017

Použité internetové zdroje:
www .army .cz
www .vojenstvi .cz
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Při zpracování příspěvku byly využity informace od následujících osob (uvedeny v abe-
cedním pořadí), za což jim jeho autor děkuje:

Běloubek Bohuslav, Bůžek Jiří, Friček Jaroslav, Hovorka Libor, Janovský František, Jun-
ková Dana, Máca Jaroslav, Nepejchal Ladislav, Petrů Libor, Pohl Luděk, Růžičková Andrea, 
Sochor František, Stloukal Petr, Štetiar Ignác, Štědrý Milan .

Poděkování autora náleží i pracovnici Vojenského ústředního archivu – Správního archi-
vu AČR v Olomouci paní Janě Crhové, která vyhledávala informace o kasárnách v Praze-Ru-
zyni ve fondech uvedeného archivu .

Přehled útvarů čs. armády a Armády ČR působících v kasárnách Praha-Ruzyně
Útvar Časové rozmezí Krycí číslo

Dělostřelecký pluk 1 (od 3 . 3 . 1948 Jana Žižky z Trocnova) 1945–1950 VÚ-2219, od 1949 VÚ-3488
Dělostřelecký oddíl 251 1945–1950 VÚ-5425, od 1949 VÚ-5750
21 . tanková brigáda 1945–1946 VÚ-4664
III . prapor spojovacího pluku 5 1947–1950 VÚ-4601, od 1949 VÚ-8691
rota VKPL 16 1948–1949 VÚ-2227
Prapor vojenských meteorologických stanic 1949 a 1950–1951 VÚ-7480
55 . radiový prapor 1951–1952 VÚ-6174
1 . spojovací pluk (od 6 . 11 . 1945 kpt . Otakara Jaroše) 1950–1952 VÚ-1732
III . oddíl 151 . dělostřeleckého pluku 1950 VÚ-4927
190 . protiletadlový oddíl 1950–1951 VÚ-6193
191 . protiletadlový oddíl 1951–1952 VÚ-5949
80 . mechanizovaný pluk (od 3 . 3 . 1948 Pražského povstání) 1952–1956 VÚ-9435
159 . protiletadlový dělostřelecký pluk 1955–1961 VÚ-1029
151 . protiletadlový dělostřelecký pluk 1956–1961 VÚ-1045
71 . PL dělostřelecká divize (velitelství) 1957–1961 VÚ-2516
71 . PL raketová brigáda (velitelství a zabezpečovací jednotky) 1961–1981 (1985) VÚ-2516
tanková rota Strážního pluku MNO 1956–1961 VÚ-2503
1 . radiotechnická rota 1956–1957 VÚ-3869
Protiradiotechnická základna PVOS 1957–1958 VÚ-1727
Radiotechnické dílny PVOS 1957–1960 VÚ-3541
Plukovní škola 1 . provozního pluku 1956–1957 VÚ-6164
Plukovní škola 2 . leteckého spojovacího pluku 1957–1961 VÚ-7509
59 . prapor směrových stanic 1961–1962 VÚ-9967
59 . pluk dálkových spojů 1962–1979 VÚ-9967
Provozní středisko směrové sítě 1961–1963 VÚ-7325
Spojovací provozní středisko 1963–1994 VÚ-3255
60 . spojovací brigáda 1994–2000 VÚ-3255
Základna komunikačních a informačních systémů 2000–2013 VÚ-3255
Agentura komunikačních a informačních systémů 2013 – dosud VÚ-3255
Výzkumné a zkušební středisko 063 1969–1977 VÚ-1324
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Útvar Časové rozmezí Krycí číslo
provozní rota štábu CO ČSSR a štábu CO ČSR 1976–1977 VÚ-2354
provozní rota štábu CO ČSSR 1978–1982 VÚ-2354
provozní rota štábu CO ČSR 1978–1982 VÚ-2330
Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova 1979–1995 VÚ-5553
pobočka 1 . okruhového spojovacího skladu a opravny 1965–1980 VÚ-3498, od 1969 VÚ-3754
1 . sklad technického materiálu 1958–1961 VÚ-4568, od 1960 VÚ-4578
1 . ústřední sklad leteckého technického materiálu 1961–1965 VÚ-4941
1 . pobočka Ústředního leteckého skladu 1965–1975 VÚ-6192/1
10 . technicko-hospodářský sklad 1961–1974 VÚ-4340
10 . armádní sklad leteckého technického materiálu 1969–1983 VÚ-4629
108 . silniční stavební prapor 1981–1994 VÚ-5919
Řízení letového provozu AČR 1994–2003 VÚ-5045
263 . středisko řízení letového provozu 2004–2014 VÚ-6950
Povětrnostní ústředí 1994–2003 VÚ-1447
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (část) 2003 – dosud VZ-1902
Středisko pasivních systémů 1995 – 1999 VÚ-6291
Centrum pasivních sledovacích systémů 2000 – 2003 VÚ-6291
Územní vojenská správa Praha-západ 2003–2004 VÚ-2392
Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany 2006 – dosud VZ-2994
Vojenský ústřední archiv 2014 – dosud VZ-2111

Vývoj číslování budov v kasárnách 17. listopadu
1960 1979 1988 1960 1979 1988

 1  1  1 41  40 4 .1 (jídelna)
 2  2  2 42  41 52
 3  3  3 43  42 53
 4  4 10 44  64 12
 5  5 – 45  43 54
 6  6  9 46  49 55
 7  7  7 47  50 56
 8  8 – 48  51 57
 9  9 – 49  52 58
10 10 – 50  53 59
11 11 – 51  65 11
12 12 – 52  63 –
13 13 13 53  57 –
14 14 14 ?  54 60
15 15 15 55  55 -
16 16 16 56  45 –
17 17 17 57 – 64
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1960 1979 1988 1960 1979 1988
18 18 18 58  44 –
19 19 19 59 – –
20 20 20 60 bez čísla 38
21 21 21 A  58 35
22 22 22 B  59 36
23 23 50 C  61 40
24 - - –  46 –
25 25 51 –  47 –
26 26 62 –  48 –
27 27 28 –  62 –
28 28 4 .2 (jídelna) –  71 –
29 29 4 (jídelna) –  72 –
30 30 29 –  73 –
31 31 31 – 105 –
32 32 32 – 106 –
33 33 33 – 107 63
34 34 34 – 109 –
35 35 – – 110 –
36 - – – DKV 2 37
37 37 – – – 5 (internát)
38 38 – – – 6 (sport . hala)
39 – – – – 25 (kotelna)
40 – – – – 66  (Tesko silstpr)

Pozn .: DKV 2 – dozorčí kontroly vchodu u východní brány
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4. 2. Výběr dokumentů k historii kasáren 17. listopadu
Mgr. Martin Dubánek, RSDr. Pavel Minařík, CSc.

1947, 12 . října, Praha – Pojmenování kasáren v Ruzyni na základě návrhu Svazu osvobo-
zených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacizmu a Svazu vysokoškolského stu-
dentstva v Praze

Vojenský  historický  archiv



74

Vojenský  historický  archiv



75

Vojenský  historický  archiv



76

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1947, karton 358A, sig. 62/1/2/8, strojopis, 4 s.
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1948, 28. dubna, Praha – Zveřejnění pojmenování kasáren v Ruzyni

VÚA-VHA Praha, fond Sbírka rozkazů a nařízení MNO, Sborník důvěrných výnosů MNO 1948, článek 113, tisk, 1 s.
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1951, 22. srpna, Praha – Nerealizovaný název na  přejmenování kasáren 17. listopadu 
na kasárna kapitána O. Jaroše
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1951, karton 343, sig. 58/6/1/3, strojopis, 4 s.
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1951, 5. říjen, Praha – Rozkaz 164 dělostřeleckého pluku o reorganizaci 190. protileta-
dlového oddílu
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VÚA-VHA Praha, fond 366, karton 3, rozkazy 1951, strojopis 3 s.
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1952, 23. července, Praha – Dislokační změny v posádce Praha
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1951, karton 280, sig. 77/2/1/48, strojopis, 3 s.
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1952, 4. března – Přidělení řidičů a vozidel 191. protiletadlovému oddílu
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VÚA-VHA Praha, fond 363, karton 4, rozkazy, strojopis, 2 s.
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1951, 14. prosinec, Praha – Technické rozkazy velitele 80. mechanizovaného pluku o or-
ganizaci a výzbroji útvaru
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VÚA-VHA, fond 2248, karton 17, technické rozkazy 1951
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1952, 29. září Praha – Předání a převzetí funkce velitele 80. mechanizovaného pluku, po-
čty, stav výzbroje a přehled používaných budov v kasárnách 17. listopadu v Praze Ruzyni
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VÚA-VHA, fond 2248, karton 5, tajné spisy 1952, sig. 22/34, strojopis 12 s.
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1953, 3. července, Praha – Stavba vrátnice v  kasárnách 17. listopadu u  vjezdu z  ulice 
Drnovská
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VÚA-VHA, fond 2248, karton 5, tajné spisy 1953, sig. 62/28, strojopis, 2 s.
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1954, 30. září, Praha – Tabulky mírových počtů 80. mechanizovaného pluku Praha a pře-
hled výzbroje a výstroje
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VÚA-VHA Praha, fond 2248, karton 6, tajné spisy 1954, sig. 38/12, strojopis 9 s.
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1955, 30. září, Praha – Likvidace sportovního oddílu „Tankista“ a předání materiálu 80. 
mechanizovanému pluku Praha
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VÚA-VHA Praha, fond 2248, karton 6, tajné spisy 1955, sig. 48/16, strojopis, 2 s.
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1955, 19. října, Praha – Zápis o  předání a  převzetí objektů v  kasárnách 17. listopadu 
80. mechanizovaným plukem 159. protiletadlovému pluku
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VÚA-VHA Praha, fond 2248, karton 6, tajné spisy 1955, sig. 77/18, strojopis, 2 s.
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1955, 29. červen, Praha – Rozbor ubytovací situace u 80. mechanizovaného pluku
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1955, karton 252, sig. 77/1/15, strojopis, 6 s.
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1955, 23. března, Praha – Nerealizovaná investiční akce v kasárnách 17. listopadu
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1955, karton 726, čj. 0013005/HHS 1955, strojopis, 6 s.
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1956, 6. února, Praha – počty vojáků a techniky 80. mechanizovaného pluku
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VÚA-VHA Praha, fond 2248 karton 6, tajné spisy 1956, strojopis, 4 s.
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1956, 4. říjen, Praha – Zápis o předání kasáren 17. listopadu 80. mechanizovaným plu-
kem 159. protiletadlovému dělostřeleckému pluku
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VÚA-VHA Praha, fond 360, karton 4, tajné spisy 1956

Vojenský  historický  archiv



140

1957, 26. října Praha – Rozkaz velitele kasáren 17. listopadu
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VÚA-VHA Praha, fond 361, karton 14, Rozkazy velitele kasáren 1957-1958, strojopis, 3 s.
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1958, 7. října Praha – Rozkaz velitele kasáren 17. listopadu
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VÚA-VHA Praha, fond 361, karton 14, Rozkazy velitele kasáren 1957–1958, strojopis, 3 s.
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1960, 24. srpna, Praha – Výkaz ubytovacích prostor 71. protiletadlové dělostřelecké divi-
ze Praha v areálu kasáren 17. listopadu
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VÚA-VHA Praha, fond 361, karton 10, tajné spisy 1960, strojopis, 2 s.
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1960, 24. srpna, Praha – Plány jednotlivých pater budovy č. I v areálu kasáren 17. listopadu.
Stav je zachycen k roku 1960, podkladový plán však pochází z ledna 1954. V roce 1960 zde 
sídlil štáb 71. protiletadlové dělostřelecké divize.

VÚA-VHA Praha, fond 361, karton 10, tajné spisy 1960, soulep, 1 s.
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1960, 24. srpna, Praha – Plány jednotlivých pater budovy č. II v  areálu kasáren 
17. listopadu.
Stav je zachycen k roku 1960, podkladový plán však pochází z ledna 1954. V roce 1960 zde 
sídlilo velitelství 159. protiletadlového dělostřeleckého plukuVojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond 361, karton 10, tajné spisy 1960, plány, 4 s.
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1960, 24. srpna, Praha – Plány jednotlivých pater budovy č. III, která je v  současnosti 
sídlem VÚA-VHA Praha. Stav je zachycen k roku 1960, kdy zde sídlilo velitelství 71. pro-
tiletadlové dělostřelecké divize a velitelství 151. protiletadlového dělostřeleckého pluku. 
Podkladový plán pochází z ledna 1954.Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond 361, karton 10, tajné spisy 1960, plány, 4 s.
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1960, 24. srpna, Praha – Plán jízdárny, která sloužila jako skladiště dělostřeleckého mate-
riálu útvarů 71. protiletadlové dělostřelecké divize

VÚA-VHA Praha, fond 361, karton 10, tajné spisy 1960, plán, 1 s.

Současný stav jízdárny, kde je upraveno pietní místo, neboť zde za okupace proběhly popravy československých 
důstojníků a civilních příslušníků odboje
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1960, 24. srpna, Praha – Plány garáží přidělené útvaru 71. protiletadlové dělostřelecké 
divize
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VÚA-VHA Praha, fond 361, karton 10, tajné spisy 1960, plán, 2 s.
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1961, 30. června Praha – Zápis o převzetí objektů v kasárnách 17. listopadu 59. praporem 
směrových stanic
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VÚA-VHA Praha, fond 361, karton 10, tajné spisy 1961, sig. 1/12, strojopis 2 s.
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1961, 5. červenec, Praha – Předávání budov 151. protiletadlovým dělostřeleckým plukem

VÚA-VHA Praha, fond 362, karton 6, tajné spisy 1961, strojopis, 1 s.
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1963, 1. srpna, Praha – Zřízení spojovacího provozního střediska v kasárnách 17. listo-
padu v Praze Ruzyni
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1963, karton 253, čj. 00647/2-1963, strojopis, 2 s.
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1963, 29. září, Praha – Odevzdání a převzetí funkce velitele spojovacího provozního stře-
diska v kasárnách 17. listopadu v Praze Ruzyni
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1963, karton 253, čj. 001010/25, strojopis, 4 s.
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1981, 18. září, Praha – Rozkaz objektu kasáren 17. listopadu v Ruzyni o přidělení venkov-
ních rajónů do péče útvarům dislokovaným v objektu kasáren 17. listopadu
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VÚA-SA AČR Olomouc, fond 2850.
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1979, 14. listopadu, Praha – Rozkaz objektu kasáren 17. listopadu v Ruzyni o přidělení 
budov uživatelům
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VÚA-SA AČR Olomouc, fond 2850,
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1981, 18. září, Praha – Rozkaz objektu kasáren 17. listopadu v Ruzyni o přidělení venkov-
ních rajónů do péče útvarům dislokovaným v objektu kasáren 17. listopadu
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4. 3. Poprava devíti studentů 17. listopadu 1939
PhDr. Julius Baláž, Mgr. Martin Dubánek

Nejednoho návštěvníka Kasáren 17 . listopadu v Praze-Ruzyni zaujaly socha a pamětní 
desky umístěné za vrátnicí u hlavního vstupu do areálu, vpravo od vchodu do budovy Vojen-
ského ústředního archivu .

Pamětní deska napravo od ústřední sochy obsahuje nápis o popravě devíti studentů, za-
tímco na desce nalevo od sochy je text o popravě československých důstojníků v roce 1941 . 
Každý rok v listopadu zde z tohoto důvodu probíhají pietní akce .

Dnes nám ale nic nebrání v tom, abychom položili kytici nebo věnec na pravém místě 
popravy studentů, vzdáleném asi 300 m vzdušnou čárou od současného pietního místa . Platí 
to samozřejmě i o určení míst poprav československých důstojníků . V budově jízdárny jsou 
dvě místa se stopami po výstřelech . U této budovy sice nehrozí její likvidace, ale např . budova 
č . IX . (garáž), kde se popravovalo věšením,1) už nestojí . Přitom již v roce 1946 byl vznesen 
požadavek, aby zde bylo zřízeno pietní místo . Dnes se zde rozprostírá louka .

V poslední době ale byly publikovány zajímavé informace o jednotce SS, která provedla 
popravu našich studentů .2) Šlo o příslušníky 6 . SS-Totenkompfstandarte, která byla do Prahy 
převelena z Gdaňska 11 . listopadu 1939, tedy pouze několik dní před zatýkáním studentů . 
Samotného zatýkání se neúčastnila . Její I . prapor obsazoval budovy vysokých škol a II . prapor 
vykonával strážní službu . Až  následně nařídil K . H . Frank veliteli pluku SS – Standarten-
führerovi Janu Bernhardu Vossovi sestavit popravčí četu k exekuci studentů, podněcovatelů 
nepokojů . Za místo popravy určil kasárna v Ruzyni . K exekuci byla popravčí četa vybrána 
z 5 . roty II . praporu pod velením SS – Obersturmbannführera Berndta von Steubena .

Na listopadové události se nezapomínalo ani za války, ani bezprostředně po jejím skonče-
ní . Je to zřejmé z předkládaných prvních dvou dokumentů .3) Ty totiž řeší další využití jízdár-
ny v kasárnách v Ruzyni také s ohledem na vytvoření pietního místa k uctění památky zde 
popravených studentů . Až proces s K . H . Frankem přinesl nové informace k určení skuteč-
ného místa exekuce .4) Objevil se svědek této události, který 23 . července 1946 přímo na místě 
určil její pravé místo . Šlo o Františka Brunclíka, dozorce z věznice na Pankráci, který 17 . listo-
padu 1939 přivezl stravu pro přibližně 1 200 studentů uvězněných v jízdárně . Brunclík se stal 
následně přímým svědkem samotné exekuce . K té došlo mezi objekty XXVIII a XXIX . Tím je 

1) VÚA-VHA Praha, fond Vojenský historický ústav, sign . 20-1/1, kart . 11 . Kopie originálu, strojopis .
2) VAJSKEBR, Jan: Bernhard Voss . Generálova cesta na popraviště . Paměť a dějiny . Ročník X, číslo 2, s . 17–26 .
3)  VÚA-VHA Praha, fond Vojenský historický ústav, sign . 20-1/1, kart . 11 . Originál, strojopis a VÚA-VHA Praha, 

fond Vojenský historický ústav, sign . 20-1/1, kart . 11 . Kopie originálu, strojopis .
4)  VÚA-VHA Praha, fond Vojenský historický ústav, sign . 20-1/1, kart . 11 . Originál, rukopis a VÚA-VHA Praha, 

fond Vojenský historický ústav, sign . 20-1/1, kart . 11 . Originál, strojopis .
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zřejmé, že v jízdárně poprava studentů nemohla proběhnout . Zajímavé je, že v době procesu 
s K . H . Frankem na tom místě stál dřevěný barák postavený Němci (objekt č . XLI) . Nachází se 
již na leteckém snímku kasáren z roku 1940 .5) Dokumenty č . 3 a 4 nám byly známy delší dobu, 
avšak neznali jsme původní číslování objektů v areálu Kasáren 17 . listopadu . A tak, až obje-
vení schématického plánku objektů v kasárnách v Ruzyni, pocházejícího z 60 . let, ale se stále 
ještě s původním číslováním (viz dokument č . 5)6), nám pomohlo určit přesné místo exekuce .

Nejvíc zarážející je však závěr komise z  července 1946 (viz dokument č . 4), když se jí 
podařilo určit pravé místo popravy studentů . Zrušila závěry komise z ledna 1946 o pietním 
místě popravy studentů v jízdárně a konstatuje, že jízdárna je tímto volná bez omezení k po-
užití vojenskou správou . Jaká to neúcta k místu poprav čs . důstojníků v  roce 1941 . Místo 
popravy devíti studentů však také nedopadlo dobře . To, že bylo 1940 zneuctěno Němci, se dá 
pochopit . Avšak později čs . vojenská správa tuto stavbu strhla a na jejím místě postavila nový 
jídelní blok . Ten tam stojí dodnes, i když je přes dvacet let nevyužíván .

Autoři: PhDr . Július Baláž, CSc ., Mgr . Martin Dubánek
(Jedná se o zkrácenou verzi článku, který byl již publikován v časopise Historie a Vojenství, 
2017, č . 1 .)

5)  Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška . Letecký snímek je zároveň vystaven v prostorách 
sekretariátu Vojenského ústředního archivu Praha .

6)  VÚA-VHA Praha, fond 362, Tajné spisy 1960, čj . 03043/1960, kart . 5 .
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10. leden 1946. – Pozvánka vojenského stavebního ředitelství pro zástupce VHÚ k účas-
ti na  jednání komise, která má za úkol řešit další využití budovy jízdárny v kasárnách 
v Ruzyni.

VÚA-VHA Praha, fond Vojenský historický ústav, sign. 20-1/1, kart. 11. Originál, strojopis.
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25. ledna 1946. – Protokol ze zasedání komise k řešení dalšího využití jízdárny v kasár-
nách v Ruzyni.

VÚA-VHA Praha, fond Vojenský historický ústav, sign. 20-1/1, kart. 11. Kopie originálu, strojopis.
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24. července 1946. – Záznam kpt. Jaroslava Heyduka k určení správného místa popravy 
devíti studentů dne 17. listopadu 1939 v kasárnách v Ruzyni.
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VÚA-VHA Praha, fond Vojenský historický ústav, sign. 20-1/1, kart. 11. Originál, rukopis.
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23. července 1946. – Protokol sepsaný s Františkem Brunclíkem, svědkem popravy devíti 
studentů dne 17. listopadu 1939 v kasárnách v Ruzyni.
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 VÚA-VHA Praha, fond Vojenský historický ústav, sign. 20-1/1, kart. 11. Originál, strojopis.
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15. ledna 1960. – Návrh stavebních změn v kasárnách v Ruzyni s vyznačením původního 
číslování jednotlivých objektů.

VÚA-VHA Praha, fond 362, čj. 03043/1960, kart. 5. Kopie originálu.
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Socha s pamětními deskami před budovou Vojenského ústředního archivu v Ruzyni

Současný pohled na pravé místo popravy devíti studentů 17. listopadu 1939
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4. 4. Bigbeat v zeleném

Soubor VOJ v ruzyňských kasárnách 17. listopadu 1963–1966

Ing. Petr Kadlec

„Náhodný chodec mohl potkat letošního září na Karlově mostě nebo v jeho blízkém okolí 
vojáky s big-beatovými kytarami a podivil by se možná víc než měšťan, který by v roce 1648 – 
kdyby se byl ovšem k procházce přes Karlův most odvážil – potkal naše studenty urputně 
bojující se Švédy…“

(Čs . voják č . 24, roč . XIII ., 21 . 11 . 1964)

Období pozvolného politického tání šedesátých let v Československu ovlivnilo také teh-
dejší hudební scénu . Rock (v čs . prostředí označovaný specifickým výrazem bigbeat)7), ještě 
v nedávné době oficiálními místy i médii odsuzovaný a hanobený jako pokleslý produkt im-
perialistické společnosti, si i u nás pomalu dobýval své místo na slunci . Prosazovaly se první 
kapely – Sputnici, Samuel‘s Band, Crazy Boys, Hells Devils… a následovaly další a další . Vět-
šinu mladých mužů s kytarami (všechna čest těm několika odvážným ženám!) však v brzké 
době čekal nástup na základní vojenskou službu .

Pro mnoho bigbeatových skupin byl odchod jejich členů na  vojnu vpravdě likvidační . 
Ovšem samotní hudebníci se často své záliby nehodlali vzdát ani poté, co navlékli uniformy 
a zabouchla se za nimi vrata kasáren . V této chvíli pak obvykle záleželo na vstřícnosti (či ale-
spoň toleranci) velitelských míst, aby se elektrické kytary mohly rozeznít i pod křídly ČSLA .

Jeden z nejpozoruhodnějších vojenských souborů šedesátých let začal vznikat v ruzyň-
ských kasárnách na podzim roku 1963 . Postupně se zde sešlo několik osobností, z nichž ně-
které se v následující době výrazně prosadily na české hudební a divadelní scéně .

V říjnovém nástupním termínu posílil řady 59 . pluku dálkových spojů (VÚ 9967) čerstvý 
absolvent pedagogické fakulty Miloslav Šimek (*1940, †2004) . Poté, co prodělal dvouměsíční 
výcvik a získal vojenskou odbornost směrař střední směrové stanice,8) usoudil, že strávit celé 
dva roky pouze stereotypním vojenským životem ho příliš neláká… „Já jsem – po absolvování 
vysoký školy v roce šedesát dva – šel na vojnu, ale naštěstí jsem narukoval do Ruzyně, ne do věz-
nice, ale tam vedle do toho vojenskýho útvaru. Tam jsem záhy pochopil, že bych to nepřežil, 
tak jsem zašel na  štáb a měl jsem štěstí, přemluvil jsem je, že útvar musí mít svoje divadlo, 

7)  Současný pravopis připouští obě varianty – bigbeat i počeštělý bigbít, autor se rozhodl v této práci zůstat u první 
z nich.

8) VA-CR Trnava, Sbírka vojenských osobních spisů, Miloslav Šimek.
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nazval jsem ho VOJ – Vojenské jeviště,“ vzpomínal v roce 1998 pro Českou televizi .9) „Když 
jsem tam přišel, byla tam bigbeatová skupina, se kterou jsem začal pracovat. Měl jsem z civilu 
připravený pořad Nečekejte twist. Přišli zájemci, z nichž většina nikdy na jevišti nestála. Jako 
Sejkot, Černoch nebo Valenta, a výborný klavírista Svoboda10), civilním povoláním farář církve 
československé.“11)

Dvacetiletý rekvizitář Filmového studia Barrandov a (zatím stále ještě) amatérský zpěvák 
Karel Černoch (*1943, †2007) sloužil v této době u 59 . pluku již druhým rokem jako směrový 
mechanik stanice RDS-66 .12) „Na vojně se to rozjelo naplno, protože jsme rok měli normálně 
kapelu, která hrála takový ty tancovačky a pak se najednou objevili naši bažanti Šimek a Gross-
mann. Šimek nechtěl lítat jako voják po cvičišti, tak vymyslel a donutil nás, abychom ho jmeno-
vali knihovníkem. A on na základě toho slíbil, že vypracuje pro naši kapelu hru – to byl první 
obchod – se kterou budeme jezdit a ulejeme se z vojny. Tak jsme se dohodli a oni to opravdu 
s tím Grossmannem splnili a napsali Besídku zvláštní školy a my jsme tam hráli ty přiblblý žáky 
a při tom se hrál normálně rock´n´roll.“13) „Objevil jsem tam Karla Černocha, který si zpíval, 
když čistil boty na chodbě, tak jsem mu říkal, jestli by nechtěl zpívat u nás v klubu Olympic, 
tak začala vlastně jeho pěvecká dráha,“ doplňuje vzpomínku Miloslav Šimek .14) Historii vzni-
ku názvu souboru přibližuje s humorem Karel Černoch: „Ono se to původně jmenovalo The 
Vojsko, to vymysleli Bošek15) s Vyskočilem16) jako zkratku, ale ono se jim to nelíbilo, že tam je to 
anglický The, tak Bošek oponoval tím, že to je technicko-hospodářská evidence, ale to se nepo-
vedlo… Takže se to nakonec přejmenovalo na VOJ.“17)

Výraznou osobností, která se rovněž podílela na činnosti VOJe, byl zmíněný Jiří Gross-
mann (*1941, †1971) . Ten po předčasném odchodu ze studia Stavební fakulty ČVUT pra-
coval v karlínské Tesle a základní vojenskou službu nastoupil v září 1963 jako herec u Vo-
jenského estrádního souboru v Praze . Po jeho zrušení přešel v září 1964 do řad Armádního 
uměleckého souboru Víta Nejedlého (AUS) a ke dni 2 . prosince pak posílil řady souboru VOJ 
i oficiálně jako příslušník 59 . pluku dálkových spojů .18)

9) Bigbít [dokumentární seriál], režie Zdeněk Tyc, část 4., Česká televize, 1998.
10)  Luboš Svoboda (*1940, †2017), absolvent bohoslovecké fakulty, farář a zpěvák vystupoval společně se svou 

manželkou Janou dlouhou dobu v divadle Semafor. Skladatel i interpret mnoha křesťanských songů.
11)  BOŠEK, Pavel: Big-beat v zeleném, in Československý voják č. 24, roč. XIII, 21. 11. 1964, s. 32–33.
12)  VA-CR Trnava, Sbírka vojenských osobních spisů, Karel Černoch.
13)  Bigbít [dokumentární seriál], režie Zdeněk Tyc, část 4., Česká televize, 1998.
14)  Tamtéž
15)  Pavel Bošek (*1932, †1980), český herec, dramatik, publicista, divadelní organizátor. Působil jako dramaturg 

AUSu a redaktor v několika časopisech, mj. v Čs. vojáku.
16)  Ivan Vyskočil (*1929), český dramatik, spisovatel, herec, režisér a divadelní pedagog . Zakladatel a umělecký ve-

doucí Divadla Na zábradlí . Patřil k iniciátorům tzv . divadel malých forem .
17)  Bigbít [dokumentární seriál], režie Zdeněk Tyc, část 4 ., Česká televize, 1998 .
18)  VA-CR Trnava, Sbírka vojenských osobních spisů, Jiří Grossmann.
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Na podzim 1963 nastoupil do ruzyňských kasáren také Alois Valenta, který do té doby 
pracoval stejně jako Karel Černoch ve filmovém studiu Barrandov . „Já jsem nastoupil se Šim-
kem v šedesátým třetím a šedesát pět jsme šli z vojny domů. Vlastně nevím, proč jsem se octnul 
v Ruzyni u spojařů, když jsem se spojařema neměl nic společnýho… Před tím jsem dělal u staveb 
na Barrandově a v klubu Olympic a taky jsem trochu zpíval. Takže když na vojně vznikla tahle 
kapela, tak jsem tam začal zpívat. Tím, že jsme byli u spojařů, jsme měli tu výhodu, že nahoře 
u náčelníka pluku měli Lambdu,19) to byl takovej přijímač na to „pípání“ a na všechno z celýho 
světa. A my jsme tam chodili, když skončilo zaměstnání pro důstojníky a velitel už tam nebyl, 
a z tý Lambdy jsme si nahrávali písničky na pásek; tehdy byli Beatles novinka! A podle toho 
to potom ta kapela dělala. A zpívalo se to buď anglicky, nebo česky. Já jsem zpíval rock‘n‘roll 
anglicky. My jsme měli písničky otextovaný jednak anglicky (původní verze) a jednak to kluci 
otextovali česky. Takže pak se ty texty použily – když to byla nějaká normální tancovačka, tak se 
mohlo zpívat anglicky, a když to bylo někde, kde byli ti politruci, tak se zpívalo česky.“20)

Vystoupení VOJe se neúčastnili pouze příslušníci ruzyňského útvaru . Miloslav Šimek 
doplňoval soubor podle potřeby zpěvačkami a  zpěváky, některé znal již z  předvojnového 
působení v souboru Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret) . Ten vznikl v Karlíně v roce 
1961 a od sezóny 1962–63 se přesunul do klubu Olympic ve Spálené ulici . V pořadech VOJe 
účinkovaly zpěvačky Milada Pospíšilová a Lidka Čulíková, s VOJem si zazpíval i tehdy sotva 
čtrnáctiletý Petr Kalandra .21) Zároveň s představeními souboru VOJ vystupovaly v Olympicu 
takové osobnosti, jakými byli třeba jeden z průkopníků českého rock‘n‘rollu Pavel Sedláček 
(*1941) či nekorunovaný rock‘n‘rollový král Miki Volek (*1943, †1996) . Vojenská služba Mi-
kiho – správně Michaela – Volka, jehož otec byl mimochodem vojákem z povolání (dosáhl 
hodnosti podplukovníka), trvala u 1 . pluku CO v Kutné Hoře oficiálně všehovšudy dva mě-
síce a pět dnů . Idol tehdejší Prahy se raději nechal dobrovolně hospitalizovat na psychiatrii, 
čímž dosáhl svého propuštění na trvalou dovolenou .

„V  Olympicu se to představení Nečekejte twist (někdy také Nečekejte beat!) moc nehrálo, 
spíš tam vystupovala ta naše kapela a  střídala se s  dalšíma skupinama, každá hrála chví-
li, zahrála pár písniček a  pak zas hrály jiný kapely. Volek nebo Sedláček, ti s  tím VOJem 
dohromady nezpívali.“22)

Trapné…To je takové úsloví, které vedoucí souboru VOJ vojín Miloslav Šimek používá čas-
to, nejen jako herec v úspěšném pořadu Nečekejte twist, nejen jako autor mnoha kabaretních 
komedií, ale někdy i v běžném hovoru. Je to úsloví, které člověku nezní zdaleka tak nepříjemně, 
jako mnoho jiných a do nekonečna se opakujících úsloví nebo frází…23)

19)  Tzv . sdělovací přijímače Lambda, vyráběné firmou Tesla v Přelouči .
20)  Alois Valenta, rozhovor s autorem, 13 . 2 . 2018 .
21)  Petr Kalandra (*1950, †1995), český hudebník, kytarista a skladatel, působil ve skupinách Marsyas, ASPM, hrál 

i s Jaroslavem Hutkou, Vladimírem Mišíkem či Vladimírem Mertou .
22)  Alois Valenta, rozhovor s autorem, 13 . 2 . 2018 .
23)  BOŠEK, Pavel: Big-beat v zeleném, in Československý voják č . 24, roč . XIII, 21 . 11 . 1964, s . 32 .
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Pořad Nečekejte Twist aneb Besídka zvláštní školy, jak bylo výše řečeno, vznikal již před 
začátkem Šimkovy vojenské služby . Jednalo se o pásmo scének a povídek doplněných živou 
hudbou bigbeatové kapely . Právě toto neotřelé spojení big beatu s kabaretním pořadem bylo 
oceňováno nejen běžným publikem, ale i odbornými porotami na přehlídkách vojenských 
souborů . Miloslav Šimek v dobovém tisku toto téma komentuje následovně: „Nikdy nám ne-
šlo jenom o  soutěž, i  když to zní v případě vojenského souboru neskutečně. Udělali jsme asi 
25 zájezdů, kde jsme měli své diváky. Nehrajeme přece pro porotu. (…) Nám nejednou vytkli, 
že se nezabýváme vojenskou tématikou. Nemohl jsem přece první den pobytu na vojně napsat 
vojenský kabaret. Člověk se potřebuje okoukat, aby to napsal z něčeho. Jinak by to byl takový 
„veselý oficiální vojenský humor k popukání“, a na to stačí skupiny profesionálních vojenských 
souborů…“24) Mezi nejvýraznější úspěchy souboru VOJ v prvním roce jeho existence patři-
lo druhé místo na Celoarmádním festivalu divadel malých jevištních forem ve Sliači (květen 
1964), vítězství v soutěži svazu v Kežmaroku či úspěšná reprezentace ČSLA na ústřední pře-
hlídce Soutěže tvořivosti mládeže a pracujících v Písku v červnu 1964 . Ve Sliači uspěl i sám 
Miloslav Šimek zařazením do festivalového „textappealu“ z nejlepších prací vyhodnocených 
v literární soutěži .25) Není bez zajímavosti, že těchto přehlídek se tehdy s úspěchem účastnil 
(ve Sliači zvítězil) vojenský soubor Y ze 105 . pluku chemické ochrany Liberec s režisérem 
a hercem Janem Schmidem, tedy pozdější pražské Studio Ypsilon .

Vojenský soubor VOJ z Ruzyně přišel s nápadem obklopit big-beatový koncert monote-
matickým mluveným slovem – tedy s nápadem, který po mém soudu sám o sobě stojí za po-
zornost. Akceptovat lze i rámec, do něhož soubor svůj pořad Nečekejte twist zasazuje: Je to 
parodie školní akademie, což dává autorům textu příležitost k četným satirickým výpadům 
proti zkostnatělým pedagogům a  zkostnatělým pedagogickým metodám na  jedné straně 
i k plamenné a vtipné apologetice big-beatu na straně druhé. Vypálených ran je však takové 
množství, že někdy nezbývá čas na přesné zamíření, a tak se mnohé z nich míjejí cíle. Ještě 
závažnějším nedostatkem textu je to, že  zejména v závěrečné části místo náležité gradace 
a vypointování se vytrácí cit pro míru a zabředává se do laciného až hrubého vtipkování. Tex-
tová složka i herecký projev se tak dostávají do nepříjemného kontrastu s výkonem hudební 
skupiny, která si udržuje během celého programu svůj solidní standard.

(Jaroslav Vedral, Amatérská scéna, srpen 1964)

24)  BOŠEK, Pavel: Big-beat v zeleném, in Československý voják č . 24, roč . XIII, 21 . 11 . 1964, s . 32 .
25)  Vojáci a lázně, in: Amatérská scéna č. 8, roč. I., srpen 1964, s. 21.
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Big-beat přece jen nebude možné chápat jako popud k demolování sálu: Ruzyňský sou-
bor Šimkovým kabaretem Nečekejte twist prokázal, že  dobrá big-beatová skupina neztra-
tí na  své přitažlivosti a  oblibě zapojením do  kabaretní předlohy. Pořad diváka přesvědčí 
o tom, že i na první pohled vypadající módní záležitost může být devízou. Ovšem chce to 
trochu přemýšlet.

(Pavel Bošek, Amatérská scéna, srpen 1964)

Tichý knihovník je vojín Šimek. Ono je vůbec dobré, když útvarový knihovník je nejen 
gramotný, ale má ještě něco navíc. A  hlavně to „navíc“ vedlo k  založení souboru VOJ. (…) 
Podmínky mají stejné jako jinde. Jenom porozumění pro jejich práci je víc než jinde. Politická 
skupina jim nejen pomáhá, ale fandí jako svému souboru. Mají možnost vystupovat i s civilní 
Karkulkou v Olympicu, protože je stará známá pravda, že soubor má hrát a zase hrát. A tak 
se stane, že členové souboru VOJ při odchodu z vojny přestoupí do Karkulky a  tím nepřímo 
v souboru, který je objevil, zůstávají. Tam se za rok vrátí i Šimek. A to nejdůležitější vůbec je, 
že VOJ, stejně jako Karkulka, patří k těm souborům, které nebyly zřízeny, ale které vznikly. A je 
to vidět na jejich práci. 26)

Činnost souboru se postupně rozvíjela, a  úměrně tomu vojín Miloslav Šimek věnoval 
méně pozornosti svým funkcím útvarového knihovníka a distributora tisku . Nad souborem 
VOJ ovšem držel ochrannou ruku zástupce pro věci politické pplk . Cháb, který kulturní čin-
nost považoval za „výkladní skříň“ útvaru a snažil se činnost VOJe všemožně podporovat . 
Z denních rozkazů VÚ 9967 je zřejmé, že vystoupení souboru byla dosti hojná a VOJ úspěšně 
vyjížděl na zájezdy po českých zemích i na Slovensko . Kromě pásma Nečekejte twist vystu-
povali vojáci ze souboru VOJ také v pořadu s názvem Šlágr revue na jevišti pražského klubu 
Olympic . „Postupně jsem vymohl, že jsme mohli účinkovat v civilu a že jsme hráli právě v klubu 
Olympic, ale divákům to bylo jedno, jestli jsme VOJ nebo Karkulka, byli jsme to pořád my, stejný 
tváře a stejný lidi, který vytvářeli chod toho klubu,“ říká Miloslav Šimek .27) „Těch výjezdů bylo 
hodně, nejen na soutěže, ale jezdilo se i na různý zábavy, hráli jsme třeba v kulturáku v Příbra-
mi. A měli jsme dovoleno vystupovat v kostýmech čili v civilu, jen někdy jsme byli v uniformě.“28)

Výcvikové a služební povinnosti si však v Ruzyni museli plnit i příslušníci souboru VOJ . 
„Měli jsme normální vojnu, byli jsme v podstatě bojovej útvar, spojaři. Nějaký úlevy, to tam 
nebylo. Když bylo cvičení, tak tradá… a museli jsme se účastnit. Ale když byla nějaká soutěž 
„armádní tvořivosti,“ tak na to nás uvolnili. Protože ten podplukovník Cháb o to měl zájem, 
ten soubor si tam udělal a stahoval tam ty lidi právě proto, aby se mohl „blejsknout,“ že tam má 
tuhle skupinu. V tý Ruzyni byla tehdy vybudovaná síň tradic, byl tam nějakej vojín Matušík, 

26)  BOŠEK, Pavel: Big-beat v zeleném, in Československý voják č . 24, roč . XIII, 21 . 11 . 1964, s . 32–33 .
27)  Bigbít [dokumentární seriál], režie Zdeněk Tyc, část 4., Česká televize, 1998.
28)  Alois Valenta, rozhovor s autorem, 13. 2. 2018.
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kterej na tom hodně dělal a tam ten VOJ měl velkej prostor. Mám na to dobrý vzpomínky, byla 
to dobrá vojna…“29)

Skupina VOJ se nakonec dočkala vystoupení v čs . rozhlasu i nahrávání v profesionálním 
studiu, díky čemuž můžeme i po více než půl století ocenit umění muzikantů v uniformách . 
„Oni nám to umožnili nahrát, na útvaru byl nějakej kapitán Majrich, ten byl fajn, měl na staros-
ti kulturu a vyjednal nám nahrávání v ÚDě na Kulaťáku, kde měla armáda nahrávací studio. 
A ten Majrich nás tam celou kapelu vzal a oni ty naše písničky všechny nahráli. Když jsme tam 
přišli, tak se tam tvářili, „ježíš vojáci, no to bude…,“ koukali na nás s despektem. Ale pak, když 
se naladilo a kluci začali hrát, tak viděli, že ta muzika má úroveň! Nahráli nám to bezvadně, 
k těm zvukařům si tam sedl i někdo od nás. Tenkrát s tím bigbeatem nebyla nějaká zkušenost, 
jak to nahrávat, tak jsme jim říkali, kde vytáhnout basy a tak, takže ty nahrávky jsou pěkný!“30)

Na konci úspěšného prvního roku své činnosti, v září 1964, musel VOJ řešit nepříjemný 
ale očekávaný problém – do civilu odešla podstatná část jeho členstva a bylo třeba tyto ztráty 
adekvátně nahradit . M . Šimek si ovšem s touto situací dokázal poradit: „Pak už jsem tam měl 
takový slovo na tý vojně, že jsem já, když jsem byl mazák, si mohl říct, kdo by tam měl naru-
kovat.“31) „Seděl jsem v přijímací komisi, přes odběr tisku, a při té příležitosti jsem pochopitelně 
dělal nábor do souboru. A výsledek? Zpěvák Viktor Sodoma32), herec Ladislav Křiváček33) a dal-
ší…“34) Činnost souboru tak mohla pokračovat další rok až do září 1965, kdy byl svobodník 
Miloslav Šimek propuštěn do zálohy . Během roku 1965 však divadelní složka VOJe postupně 
mizela tak, jak se Šimek stále více věnoval své klubové činnosti s Jiřím Grossmannem .

Ani po Šimkově odchodu do civilu bigbeat v ruzyňských kasárnách neumlkl, byť ze sou-
boru přetrvala již jen jeho hudební složka . De facto novou kapelu postavil (za trvající podpory 
pplk . Chába) okolo sebe Viktor Sodoma a ruzyňský bigbeat tak mohl s úspěchem vystupovat 
až do roku 1966 . Na podzim 1965 se ovšem již vytrácí název VOJ, skupina vystupuje pod ná-
zvem Soubor Viktora Sodomy35) a vítězí v oblastním kole ASUT v Novém Městě nad Metují .

Zpěvák Viktor Sodoma, výrazná osobnost bigbeatové éry 60 . let, který do ruzyňských ka-
sáren nastoupil v říjnu 1964, zavzpomínal na svá vojenská léta speciálně pro ročenku VHA .36)

„Šimek se znal s mými rodiči. Chodil do Reduty a moji rodiče dělali v padesátých letech 
v Redutě s Jiřím Suchým. Asi v letech padesát šest až šedesát. Já jsem dělal keramickou školu 

29)  Tamtéž.
30)  Tamtéž.
31)  Bigbít [dokumentární seriál], režie Zdeněk Tyc, část 4., Česká televize, 1998.
32)  Viktor Sodoma (*1945), český zpěvák rockʼnʼrollové a bigbeatové éry 60. let, člen skupin Flamengo a The 

Matadors. Působil rovněž v divadle Semafor a skupině F. R. Čecha. 
33)  Ladislav Křiváček (*1940, †1989), český divadelní a filmový herec, člen divadla E. F. Buriana. Vynikl hlavně 

v rolích drsných, často psychicky narušených mužů.
34)  BOŠEK, Pavel: Big-beat v zeleném, in Československý voják č. 24, roč. XIII, 21. 11. 1964, s. 33.
35)  VÚA-SA AČR Olomouc, fond 0232, Denní rozkazy 1965, kart. 20.
36)  Viktor Sodoma, rozhovor s autorem, 24. 1. 2018.
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v Bechyni a v šedesátým třetím jsem maturoval. Potom jsem uspěl v Talentech (soutěž Hledáme 
nové talenty – pozn. aut.), byl jsem v roce 1964 druhej za Helenkou Vondráčkovou o jeden hlas! 
Z ní se pak stala velká hvězda… každej šel potom trochu jinou cestou, ona šla k popmusic, já 
jsem šel přes bigbeat... No a Šimek mně na to konto řekl, jestli chceš strávit vojnu s námi, tak se 
přihlas a my tě tam vezmeme. Takže jsem narukoval na dva roky, žádnou modrou jsem neshá-
něl a šel jsem k nim na tu vojnu.

A byla to více méně normální vojna, výcvik byl neustálej. Já jsem byl u štábu roty. Na kera-
mický škole jsme měli kreslení a další věci, a tak jsem dělal na vojně písaře a psal denní rozkazy. 
Zkrátka normální vojna, přijímač byl stejnej, komínky…, což se mi v podstatě hodí dodnes. Ten 
přijímač byl tvrdej, člověk hodinu skládal komínek, pak přišel mazák, to se mi nelíbí a znova! 
Šikana byla, to bylo zkrátka mazáctví… Nějakej svobodník Bílek, ten si na mě zasedl, byl to kluk 
z vesnice odněkud od Votic, a ten nás jako bažanty teda nešetřil! A když člověk měl jen trošku, 
trošku delší vlasy, tak to bylo hned: „To není dobré! Pojď a dohola!“ Ale potkávám se s těma ma-
zákama pořád, dva na tu muziku chodí dodnes, tak vzpomeneme na doby dávno minulé. Teď 
nedávno jsem se třeba setkal s poručíkem Horákem, kterej tam taky tehdy sloužil. Byl tam jeden 
velitel na rotě, kapitán Doucha, a ten byl na nás hodně tvrdej. Byla to technická rota, která měla 
na starosti právě ty písaře a vůbec technický zázemí, ale všechny ty vojenský věci jsme museli 
umět taky, a od toho byly ty cvičení, na který jsme jezdili. A ten kapitán Doucha, ten právě nám 
nepřál. Ten nás honil jako psy! Je jasný, že kázeň musela být, tak nás pérovali, žádná úleva, 
jinak bysme byli drzí, odmlouvali a to se nepřipouštělo… A ty cvičení… tahat kabely, v zimě…, 
to bylo hrozný. Byli jsme i na velkým cvičení Vltava,37) bylo to někde u Tábora, kde jsem se potkal 
s Karlem Šípem,38) kterej byl v tu dobu taky na vojně.

Naše skupina byla pokračovatelem kapely VOJ. Repertoár jsme měli hlavně anglickej, hráli 
jsme Beatles, protože to byla bomba! Nějak se to už tehdy tolerovalo, ale zas ne moc… Podplu-
kovník Cháb, to byla nejdůležitější osoba, ten to prosadil, jak toho Šimka, tak potom i nás. Po-
stoupili jsme i do oblastního kola ASUT, kde jsme vyhráli, ale dál nás už nepustili, protože jsme 
měli „nevhodný repertoár.“ Zkoušeli jsme vždycky až po službě. Dostali jsme klubovnu, která 
byla prázdná, a tam jsme si zkoušeli zpívat dvojhlasy, trojhlasy… Byla to pro nás zábava, tak 
jsme toho využívali. V tu dobu už to bylo přece jen trošku volnější, já jsem i na tý soutěži zpíval 
písničky anglicky, česky jsem moc nezpíval. A nějak to procházelo… Trochu se i divím – ta doba 
byla ještě pořád dost utažená, ale zkrátka to tolerovali…

Pořad Nečekejte twist dělal Šimek v Olympicu a na zájezdech. Měl tam skupinu a bral si 
tam i civilní zpěvačky, tam s ním dělala třeba i Lilka Ročáková, což byla později operní pěvkyně 
v Plzni. Plus využíval třeba tu Miladu Pospíšilovou a v Olympicu Sedláčka, popřípadě Mikiho 
Volka. Protože pořád měl ten klub Olympic ve Spálený ulici, kde vystupoval, později i s Jiřím 

37)  Spojenecké cvičení Vltava se konalo za účasti ČSLA, Sovětské armády, Národní lidové armády NDR a Maďar-
ské lidové armády v září 1966 především na území jižních Čech.

38)  Karel Šíp (*1945), český moderátor televizních pořadů, scénárista, původně baskytarista, v roce 1971 založil 
s Jiřím Schelingerem skupinu Faraon.
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Grossmannem a hrály tam různý kapely včetně Mikiho Volka a Crazy Boys – Láďa Štaidl, Ond-
řej Suchý a takovýhle lidi… A Miki Volek, to byl tehdy bůh Prahy! To byl idol, tak samozřejmě, 
že si ho tam pozval. Miki Volek a Pavel Sedláček, ti oba dva vystupovali ve hře, která se jme-
novala Proces s bigbeatovým králem, a oni tam hráli na střídačku toho bigbeatovýho krále. To 
se hrálo zároveň s tím souborem VOJ, třia…čtyřiašedesátej rok. My už jsme pak vlastně měli 
jenom hudbu, občas s námi ještě vystupoval v tom pětašedesátým roce i Jiří Grossmann. Ten byl 
v AUSu a Šimek si ho pozval k sobě do těch kasáren 17. listopadu. Ale právě tam onemocněl… 
udělala se mu na krku taková boule... Tehdy mu to ještě nějak vyléčili, ale v roce 1971 na to 
zemřel…39) Byl tam se mnou i herec Ladislav Křiváček, ale ten s námi [v kapele] nehrál, ten měl 
zase svoje filmový a další záležitosti, to byl spolužák Jirky Krampola a Ivy Janžurový…

Měli jsme různý vystoupení – například v nějakém zemědělském ústavu jsme hráli k MDŽ 
a tam třeba s námi vystupoval právě Jirka Grossmann. A Grossmann byl obrovskej muzikant! 
Ten co vzal do ruky, na to uměl! Přes to svoje banjo, kytaru, basu… i třeba na trombón uměl! 
Oni se se Slávkem Šimkem znali a začali spolu dělat Olympic a Sluníčko – a vznikla další ko-
mická dvojice. My jsme v Olympicu taky vystoupili, jestli i v Karkulce už nevím… Karkulka 
byl vlastně původní název skupiny Olympic – KARlínský KULturní KAbaret. Slávek měl v tom 
divadle krásný hry, cílený na lidi, kteří měli rádi bigbeatovou muziku.

V ruzyňských kasárnách jsem byl celý ty dva roky. Mohli jsme pořád vystupovat, vyjeli jsme 
třeba do Nového Města nad Metují nebo tady po okolních vesnicích, když nás někdo chtěl. Když 
si to promítám zpátky, tak to byla docela zábava. I ten tvrdej výcvik, třeba ty střelby. To už jsem 
byl mazák a už jsem to bral trošku s nadhledem. Člověk se ale musel držet... Nás naštěstí držel 
ten podplukovník Cháb. On byl dost „kulturně naladěnej“ a záleželo mu na tom, aby se o ru-
zyňských kasárnách mluvilo.

V pětašedesátým roce se točil film Každý mladý muž režiséra Juráčka, a tam jsem vystupoval 
a zpíval se skupinou Mefisto. To organizoval Karel Svoboda, vedoucí Mefista, a bubnoval tam 
s nima Přemek Černý, kterej pak odešel a udělal skupinu pro Petra Nováka – Flamengo. Tehdy 
mě Mefisto vzal na zájezd. Já jsem si na to vzal vycházku, abych si s nima mohl zazpívat, a tam 
jsem se teprve dozvěděl, že je to na dva dny, takže jsem se nevrátil do kasáren! Ze Zlína, tehdej-
šího Gottwaldova, to nějak nešlo. Tak jsem tam odtud volal – a „Okamžitě přijeďte!“ Říkal jsem 
jim, že až mě někdo vezme do Prahy. Tak jsem dostal trest. Opuštění posádky… Ale já jsem to 
ohlásil! Ale stejně jsem dostal, myslím, deset dní ostrejch v base. A mohla za to muzika!

Ještě jedna příhoda byla dost zajímavá. Po vojně, v šestašedesátým roce až do Silvestra, jsem 
dělal s Petrem Novákem ve  skupině Flamengo, přetáhl mě tam právě Přemek Černý (*1941, 
†1979 – pozn. aut.), což byl bubeník a manažér, který tragicky zahynul. Na Silvestra 1966 jsem 
pak dostal lano od Radima Hladíka ke skupině Matadors, kde jsem byl v letech 1967–1968… 
No a v roce 1967, v prosinci, jsme měli odjet do Švýcarska. Před tím jsme tady se skupinou Ma-
tadors hostili nějakou švýcarskou kapelu, a tři dny před odjezdem mi přišel povolávací rozkaz 

39)  Jiří Grossmann zemřel 5. prosince 1971 na tzv. Hodgkinovu chorobu, jejíž první příznaky se u něho projevily 
v průběhu vojenské služby. Bylo mu třicet let…
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na cvičení. To už byl takovej blázinec kolem Antonína Novotného a Dubčeka a už se blížil osma-
šedesátej rok. A já jsem na to cvičení nešel a radši jsem odjel do toho Švýcarska. A ono to nějak 
prošlo! V tom uvolnění režimu a všech těch zmatcích... A to jsem se taky bál, abych nepřijel 
a rovnou nedostal klepeta. To byl vojenskej prohřešek…

No je ta vojna škola života. Byly rajóny… Nechceš? Tak půjdeš mejt záchody! V tu chvíli je 
člověk mladej a říká si, proč tohleto? Ale zase se člověk naučil poslouchat, vnímat a nesnažit se 
provokovat… A taky je to dobrá záležitost pro život. Prožil jsem to a nelituju toho. Myslím si, 
že každej, kdo to prožil, na to nakonec rád vzpomíná. Já jsem nebyl nějakej cimprlich, protože 
jsem prožil mládí v Orlických horách, kam jsme po válce odešli s maminkou. V Praze nebylo 
jídlo, tak jsme bydleli v Orlických horách, kde to bylo tvrdý, byla zima, museli jsme jako děti 
štípat dříví, chodit dva kilometry pro mlíko, dva kilometry sněhem. Takže to byl tvrdej život 
po válce, já jsem byl hubenej, v šesti letech jsem vážil dvanáct kilo. Když jsem šel do první třídy, 
tak mě hned poslali, aby mě vykrmili, ale ono nebylo čím. Byly jen brambory, bramborový šišky 
s mákem a takový věci, když bylo maso, tak to bylo tak jednou týdně.

Myslím si, že aspoň na rok by ta vojna být měla. Kluci se musí naučit pořádku, aby poslou-
chali nadřízený, což dneska není moc zvykem. Nějakej kluk v pubertě třeba někoho urazí, aniž 
si to uvědomuje, nemají úctu, neumějí si skládat věci, neumějí základní záležitosti. Na tohle ta 
vojna byla opravdu dobrá. Myslím si, že i ta tvrdost při tom výcviku byla důležitá, protože teď 
lidi jen sedí u počítače a tloustnou…“

První bigbeatová generace okolo souboru VOJ inspirovala další následovníky v zeleném 
a pro armádní kulturní pracovníky a jejich nadřízené pomalu přestávala rocková hudba být 
tabu . S vojenskými kapelami se tak setkáváme na nejrůznějších přehlídkách a vystoupeních 
až do konce 80 . let . Koncentrace osobností, které se sešly v první polovině 60 . let v ruzyň-
ských kasárnách, a  jejich inovativní přístup k  hudbě a  divadlu však zůstávají i  po  letech 
v rámci armádní umělecké činnosti unikátní .
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Soubor VOJ, pravděpodobně Kežmarok, rok 1964. V popředí zprava Miloslav Šimek, Bohuslav 
Sejkot, npor. Svoboda, Miroslav Plhal, Miroslav Ladman, Pavel Petrák, Alois Valenta, dále 
11. Karel Černoch, 14. Luboš Svoboda. (Alois Valenta – soukromá sbírka)

Vojín Miloslav Šimek 
táhne VOJ i voj. 
Obrazně i doslova. 
Pravděpodobně 
Kežmarok, rok 1964. 
(Alois Valenta – 
soukromá sbírka)
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Poznámky k práci bigbeatových skupin jako jednomu z oborů „lidově umělecké tvořivosti.“ (VÚA-VHA Praha, 
fond MNO 1964, HPS, kart. 104, sign. 24/3/3/105, Vyhodnocení průběhu AST za rok 1964 a vydání směrnic pro 
uměleckou a technickou tvořivost v roce 1965, strojopis originál)
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Dobový pohled na bigbeatovou hudbu v armádě pěkně ilustruje tato ukázka ze zhodnocení meziučilištního festivalu 
LUT vojenských škol v roce 1964. (VÚA-VHA Praha, fond MNO 1964, HPS, kart. 119, sign. 14/11/1, Armádní soutěž 
tvořivosti. Zhodnocení meziučilištního festivalu LUT vojenských škol v roce 1964, strojopis originál)
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Členové souboru VOJ při zájezdu na Slovensko, Sliač, květen 1964. (Alois Valenta – soukromá sbírka)
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Propagace představení Nečekejte twist na Celoarmádním festivalu divadel malých jevištních forem, jako chodící 
poutač figuruje des. Miroslav Bezpalec. Sliač, květen 1964. (Alois Valenta – soukromá sbírka)
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Z denních rozkazů VÚ 9967 je zřejmá aktivita souboru VOJ v první polovině roku 1964. (VÚA-SA AČR Olomouc, 
fond č. 232, kart. 19, Denní rozkazy 1964.) K tzv. „výukovým vystoupením“ uvedeným v rozkazech doplňuje 
vzpomínku Alois Valenta: „To bylo tenkrát téma „Jak provozovati bigbeat v armádě.“ Sezvali politruky z republiky, 
bylo to v ÚDě na Kulaťáku, a my jsme tam vystupovali a ukazovali jim, jak se má provozovat bigbeat v armádě. 
Protože to byla tenkrát novinka, oni nevěděli, co s tím! Tenkrát se proti tomu ještě dost brojilo, proto udělali tohle 
instrukčně-metodické zaměstnání…“
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Vystoupení VOJe pro natáčení Armádního filmového měsíčníku. Zprava s kytarami M. Plhal, M. Ladman, 
Ráček, u mikrofonu Alois Valenta s Lidkou Čulíkovou. Na jejích osudech si můžeme připomenout absurditu doby. 
L. Čulíková byla v říjnu 1957 společně s několika dalšími mladými lidmi zatčena a odsouzena k trestu odnětí svobody 
na 17 měsíců ve známé aféře „pohoršujícího tance“ provozovaného mládeží „narušenou exportovanou americkou 
pakulturou“ v pražské vinárně Mánes. O několik let později již s podobnou pakulturou vystupuje v oficiálním 
filmovém měsíčníku ČSLA… (Alois Valenta – soukromá sbírka)

Svou úspěšnou pěveckou dráhu 
odstartoval vojín Karel Černoch 
v ruzyňských kasárnách. (Alois 

Valenta – soukromá sbírka)

Vojenský  historický  archiv



203

Členové souboru VOJ se mohli 
prokázat oficiální průkazkou 
s razítkem VÚ 9967. (Alois 
Valenta – soukromá sbírka)

Plakát zvoucí na představení 
Nečekejte twist v Liberci 5. 9. 1964. 
(Alois Valenta – soukromá sbírka)
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Za vzornou reprezentaci útvaru byli členové souboru VOJ odměněni pobytem v rekreačním středisku 
v Pikovicích. (VÚA-SA AČR Olomouc, fond č. 232, kart. 19, Denní rozkazy 1964)

VOJ nezahálel ani na rekreaci v Pikovicích – zkouška přímo na tábořišti u Sázavy, srpen 1964. (Alois Valenta – 
soukromá sbírka)
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VOJ na kolejích „Posázavského Pacifiku“, zleva Miroslav Žežulka, Pavel Petrák, Miroslav Ladman, Karel Černoch, 
Ladislav Jonák, Záviš Havelka, Alois Valenta. (Alois Valenta – soukromá sbírka)

Stejná sestava jako na předchozím snímku, tentokrát přímo ve vlnách Sázavy. (Alois Valenta – soukromá sbírka)
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Soubor VOJ dostával prostor i na stránkách dobového tisku, pro který už bigbeat pomalu přestával mít cejch pokleslé 
buržoazní zábavy.
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Aranžovaný snímek z časopisu Československý voják.
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Příslušníci souboru museli samozřejmě plnit 
i vojenské povinnosti. Na snímcích Alois 
Valenta v radiovoze Tatra 805 s vysílací 
stanicí RM 31 Ma Třinec a při práci s vysílací 
technikou. (Alois Valenta – soukromá sbírka)
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Služebně politická charakteristika vojína Miloslava Šimka. (VA-CR Trnava, Sbírka vojenských osobních spisů – 
Miloslav Šimek)
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Vojenská přísaha podepsaná Jiřím Grossmannem. (VA-CR Trnava, Sbírka vojenských osobních spisů – Jiří 
Grossmann)
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V létě 1965 už VOJ většinou vystupoval v omezené sestavě, hudební složku často zajišťoval pouze Viktor 
Sodoma, někdy společně s Lubošem Svobodou. (VÚA-SA AČR Olomouc, fond č. 232, kart. 20, Denní 
rozkazy 1964)

Vojín Viktor Sodoma drží v ruce nikoliv mikrofon 
ale násadu od smetáku. (Viktor Sodoma – 
soukromá sbírka)

Také Viktor Sodoma se z Ruzyně „rozletěl“ ke kariéře 
uznávaného zpěváka. (Viktor Sodoma – soukromá sbírka)
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Vojín Sodoma již jako mazák se 
samopalem vz. 58V. (Viktor Sodoma – 
soukromá sbírka)

Petr Štěpánek a Viktor Sodoma ve filmu 
Každý mladý muž z roku 1965. Taneční 

zábava se natáčela v posádkovém 
domě armády v kasárnách U Sloupů 

ve Vimperku.
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Podle denních rozkazů VÚ 9967 vystupovala skupina o Vánocích 1965 pod názvem Soubor 
Viktora Sodomy společně s kapelou Experiment. (VÚA-SA AČR Olomouc, fond č. 232, kart., Denní 
rozkazy 1964)

Skupina Viktora Sodomy v sezóně 1965–1966. Zleva bubeník Petr Klarfeld, kytaristé Ilja Schejbal a Petr Porkert, 
vpředu s baskytarou Viktor Sodoma. (Viktor Sodoma – soukromá sbírka)
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4. 5.  Požár v areálu kasáren 17. listopadu 
v Praze-Ruzyni v roce 1970

Mgr. Martin Dubánek

V historii areálu kasáren 17 . listopadu se objevují i pověstné černé dny . Mezi ně bez po-
chyby patří požár dřevěného baráku typu K  20 č . XXXIX, který vypukl 23 . března 1970 . 
Předmětná událost je zachycena v trestním spisu bývalého Vojenského obvodového soudu 
Praha sp . zn . T 177/70 . Podle něj za požár jednoznačně mohl vojín základní služby František 
Rendl (nar . 1950) . Přitom se nejednalo o zlý úmysl, neboť nebohý vojín, příslušník 59 . pluku 
dálkových spojů (VÚ 9967 Praha), kde působil jako řidič, rozdělával na dřevěném baráku 
týlové roty oheň v kamnech . Počínal si tak nešikovně, že k rozdělávání ohně používal kany-
str s naftou, přičemž došlo k jejímu náhlému vznícení od žhavých uhlíků a rozšíření ohně . 
Vojín Ludevít Krajči se sice pokoušel odnést hořící kanystr ven z baráku, ale dosáhl pouze 
do chodby, kde hořící kanystr upustil a hořící nafta se dále rozlila po chodbě . Původní hlášení 
o nehodě dokonce hovoří o výbuchu kanystru s naftou . Hoření podporovala silně napasto-
vaná podlaha a nalakované stěny . Barák tak v krátké době asi 20 minut zcela lehl popelem 
a vojenské správě vznikla škoda ve výši 923 953 Kčs na budově a dalších 5 754 Kč na osobních 
věcech důstojníků . Zcela zničeno bylo mimo jiné i  61 samopalů a  10 pistolí . Voj . Ludevít 
Krajči a vojín Josef Doležal utrpěli menší popáleniny . Podle původní zprávy byly zraněny tři 
osoby, z toho jedna těžce . Byl totiž popálen sám pachatel, který byl ošetřen na ošetřovně, ale 
další zprávy konkretizovaly, že nejvíce popálen byl voj . Doležal, jehož zranění se ukázala jako 
středně těžká . I tak měla vojenská správa relativně velké štěstí, neboť v bezprostřední blízkosti 
požáru se nacházely další dřevěné stavby typu K 20 a především benzínová pumpa .

Na základě trestného činu obecného ohrožení podle § 180 byl výše uvedeným vojenským 
soudem František Rendl odsouzen k odnětí svobody na jeden rok, které bylo podmínečně 
odloženo na  zkušební dobu 2 let, a  dále musel zaplatit náhradu škody ve  výši 2  400 Kčs . 
Relativně malý trest byl odůvodněn dosavadní bezúhonností odsouzeného, který pracoval 
v civilu jako elektroinstalatér a byl zároveň po všech stránkách kladně hodnocen .
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Trosky budovy č. XXXIX vyhořelé 23. března 1970 do základů

Trosky budovy č. XXXIX po požáru. V pozadí je vidět jízdárna (budova č. VIII)
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Výkresová dokumentace části dřevěného baráku typu K-20 č. XXXIX
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Fotografická dokumentace z rekonstrukce mimořádné události v typovém baráku K-20 a ve spáleništi budovy 
č. XXXIX

Pohled na sousední budovu č. XXXIV, představující typ K-20 shodný s vyhořelou budovou č. XXXIX
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5.  ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 
PRACOVNÍKŮ VHA

5. 1.  Zpráva ze zahraniční pracovní cesty – 
Archives nationales de Luxembourg 

Mgr. Jan Zámečník

V souvislosti s plánem zahraničních cest pracovníků Vojenského ústředního archivu pro 
rok 2017 byla ve dnech 25 . 9 . – 27 . 9 . 2017 realizována pracovní cesta Mgr . Jana Zámečníka 
a Bc . Vladimíry Benešové do Lucemburku .

Dräi Eechelen - součást historického opevnění
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Hlavním zájmem Mgr . Zámečníka na této 
cestě byla informace o  archivních souborech 
uložených v  lucemburském  Národním archi-
vu, informace o  jejich dostupnosti a využitel-
nosti pro bádání v  oblasti vojenských dějin 
a dějin česko-lucemburských vztahů .

Vzhledem k  délce návštěvy, která byla 
předjednána Bc .  Benešovou, nebylo možné 
provést důkladný průzkum nebo seznámení 
s materiálem, přesto se podařilo získat cenné 
informace o archivních souborech lucembur-
ského Národního archivu a  také o  praxi pra-
covníků této instituce . Velmi zajímavá byla pro 
pracovníky VÚA informace týkající se legisla-
tivního pořádku v  Lucembursku, kde v  době 
návštěvy neexistoval žádný zákon o  archivní 

službě a  legislativní rámec pro řešení otázky archivnictví (resp . výběru a  trvalého uložení 
archiválií) byl teprve připravován .

Mimo uvedených informací byli pracovníci provedeni také po zázemí archivu, který se 
nachází v poměrně těsné historické budově nedaleko centra Lucemburku . Při této prohlídce 
měli možnost také zhlédnout řadu pozoruhodných dokumentů (např . až ze 14 . století) či fo-
tografií (např . z okupace Lucemburska německou armádou) . Pracovníci Národního archivu, 
kteří se po dobu návštěvy pracovníkům VÚA věnovali, byli velmi vstřícní a ochotně odpoví-
dali na dotazy pracovníků VÚA .

Závěrem lze tedy říci, že plán i cíl cesty byly fakticky naplněny, přičemž během cesty ne-
došlo k žádným závažným komplikacím či nehodám .

U hrobu Jana Lucemburského

Vstup do archivu
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5. 2.  Zpráva o pracovní cestě do Bratislavy 
2. – 6. října 2017

Mgr. Martin Dubánek, Ing. Petr Kadlec

Ve dnech 2 . – 6 . října 2017 vykona-
li pracovníci Vojenského historického 
archivu – Vojenského ústředního ar-
chivu Praha pracovní cestu do  Vojen-
ského historického archivu v Bratislavě . 
Za Oddělení novodobých fondů a  sbí-
rek VHA se cesty zúčastnili Mgr . Mar-
tin Dubánek a Ing . Petr Kadlec . Cílem 
se stalo získání informací z  historic-
kých archivních fondů delimitovaných 
v  rámci protokolu MO ČR a  MO SR 
z  roku 1995 na  Slovensko . Jmenovaní 
prostudovali zejména 33 kartonů ar-
chivně nezpracovaného fondu 6 . ženij-
ní brigády Sereď (archivní fond 0231) . 
V tomto fondu je totiž uložena historie 
6 . ženijního stavebního pluku Rokytni-
ce v Orlických horách a jeho předchůd-
ců, 6 . ženijního stavebního praporu 
Rokytnice v Orlických horách a posád-
kového velitelství Rokytnice v Orlických horách z let 1945–1953 . Tyto útvary totiž působily 
v bývalých pevnostních kasárnách postavených koncem 30 . let pro Hraničářský pluk 19, ob-
sazující mimo jiné i legendární tvrz Hanička československého opevnění . Po válce se přísluš-
níci 6 . ženijního stavebního pluku mimo jiné podíleli na zkouškách prototypů nejrůznějších 
skládacích objektů z železobetonových prefabrikátů nebo dokonce úkrytů ÚT-1 z textilních 
pytlů . Detašovaná jednotka útvaru zároveň sídlila v Klášterci nad Orlicí, tj . rovněž v areálu 
bývalých pevnostních kasáren . Příslušníci pluku se dále zúčastnili pevnostní výstavby při 
akcích S, tj . svépomocně stavěných záložních velitelských stanovišť . Fond nebyl doposud ar-
chivně zpracován a kromě veškerého spisového materiálu z období 1945–1967, kdy byl útvar 
redislokován na Slovensko, se podařilo prostudovat i rozkazy útvaru z let 1953–1970 . Přede-
vším se podařilo vyhledat mapové podklady k určení polohy doposud neznámého ženijního 
cvičiště, kde výše popsané prototypové stavby vznikaly . Mgr . Dubánek dále prostudoval ně-
kolik osobních spisů příslušníků tehdejších hraničářských pluků a praporů, které využije při 

Nalezený dokument o návrhu obranného plánu posádkového 
velitelství Rokytnice nad Orlicí po druhé světové válce
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své dlouhodobé studijní činnosti v oblasti československého opevnění . Poslední den návštěvy 
byly prostudovány i soubory fotografií z období po druhé světové válce a byla učiněna objed-
návka cca dvacítky fotografií ženijní a bojové techniky .

Ing . Petr Kadlec vedle pomoci při studiu fondu 0231 prostudoval větší množství kmenových 
listů za účelem své dlouhodobé badatelské práce o domácím odboji v okolí Prahy a přísluš-
nících zahraničního odboje z  tohoto regionu . Zároveň . 4 . října ve stejné badatelské činnosti 
vykonal cestu do Vojenského archivu – centrální registratury v Trnavě . Tato návštěva kromě 
badatelských poznatků přispěla rovněž k prohloubení kontaktů, důležitých při spolupráci mezi 
VÚA-VHA Praha a VA-CR Trnava při vyřizování společné úřední agendy . Ing . Kadlec dále 
studoval trestní spisy bývalých slovenských vojenských soudů ze 40 . let 20 . století .

Služební cesta splnila účel, když umožnila vyhledání potřebných archivních podkla-
dů a  přispěla k  prohloubení znalostí o  konkrétních historických tématech, které byly již 
ve  třech případech využity při odborné činnosti zúčastněných pracovníků (viz seznam 
publikační činnosti) .

5.3.  Zpráva ze zahraniční pracovní cesty – 
Bundesarchiv – Militärarchiv Freiburg im 
Breisgau

Mgr. Erika Mrhalová, Mgr. Jan Zámečník

V souvislosti s plánem zahraničních cest pracovníků Vojenského ústředního archivu-Vo-
jenského historického archivu pro rok 2017 byla ve dnech 2 . 10 . – 6 . 10 . 2017 realizována 
pracovní cesta Mgr . Eriky Mrhalové a Mgr . Jana Zámečníka do Freiburgu im Breisgau .

Německý improvizovaný 
obranný objekt z 2. 
světové války pro sovětský 
45mm pevnostní kanon, 
tzv. Ustanovka DOT-4, 
nedaleko Vojenského 
historického archivu 
v Bratislavě
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Tato cesta byla původně plánována již na dru-
hou polovinu dubna 2017 . Nicméně v  daném 
termínu se bohužel nemohla uskutečnit, neboť 
reakce na dopis z VÚA byla ze strany německé-
ho archivu (Bundesarchiv – dále jen BA) velmi 
liknavá a  pozitivní stanovisko k  návštěvě pra-
covníků VÚA-VHA vyjádřil Dr .  Menzel za  BA 
až po dvou měsících . Jako náhradní termín byl 
tedy zvolen podzimní výše uvedený termín .

Základní účel této cesty, tedy studium doku-
mentů z  provenience německé armády v  době 
první světové války se rámcově podařilo naplnit, 
byť ne v rozsahu a podobě, jak byl původně plá-
nován . Pracovníci VÚA-VHA měli zájem vidět především dokumenty vztahující se k nasa-
zení rakousko-uherských útvarů (a tedy také vojáků pocházejících z území České republiky) 
na západní frontě během první světové války . Dle vyjádření německé strany žádné takové 
dokumenty není možné vyhledat a  předložit . Jako další zájmové téma chtěli pracovníci 
prozkoumat dokumenty vztahující se k bitvě u Zborova a společnému nasazení rakousko-
-uherské a německé armády na této frontě, nicméně ani dokumenty k tomuto tématu nebylo 
možné pracovníkům VÚA-VHA připravit na badatelnu . Dle vyjádření Dr . Menzela to je způ-
sobeno tím, že přes 95 % veškeré dokumentace pruské a německé armády před rokem 1918 

Pohled na město z místa bývalé pevnosti na Schlossbergu

Brána Bundesarchivu
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bylo zničeno při spojeneckých náletech 
na Postupim v závěru 2 . světové války . 
Studium bohemik a dokumentů k vo-
jenským událostem a  útvarům s  pří-
mým vztahem k českým vojenským dě-
jinám tak bylo možné realizovat velmi 
omezeně, nicméně oba archiváři mohli 
prostudovat nemalé množství doku-
mentů ze  sbírky služebních předpisů 
pruské a německé armády před rokem 
1918 . V zájmu pracovníků VÚA-VHA 
byly především předpisy k  zajištění 
justiční služby a výkonu trestu, týlové-
ho zabezpečení a  zdravotnictví, které 
se úzce vztahují k  jejich odbornému 
vědeckému zájmu na  poli vojenských 
dějin . Výše zmíněné vybrané prameny 
bylo možné prostudovat na  badatelně 
BA a zhotovit také pracovní kopie ar-
chiválií digitálním fotoaparátem .

V souvislosti s touto pracovní cestou je třeba zmínit relativní malou vstřícnost některých 
pracovníků německého BA . Ta se projevila již při předběžném písemném kontaktu a přetrva-
la až do příjezdu pracovníků VÚA-VHA do Freiburgu . Návštěva nebyla ze strany Dr . Menzela 
nijak ohlášena badatelně a také se nepodařilo uskutečnit zamýšlené setkání a výměnu zkuše-
ností s agendou jednotlivých úřadů resp . pracovníků, o které projevili pracovníci VÚA-VHA 
zájem, spolu s prohlídkou depozitářů a zázemí BA . Taktéž nebyl pro pracovníky VÚA-VHA 
připraven na badatelně žádný studijní materiál, což způsobilo časovou prodlevu ve studiu, 
neboť bylo třeba vyčkat připravení na místě vybraného materiálu . Je naopak třeba poukázat 
na vstřícnost pracovníků samotné badatelny, kteří v rámci svých možností poskytli pracovní-
kům VÚA-VHA informace o fungování badatelny a pomohli s vyhledáním archiválií ke stu-
diu . Díky této pomoci tak mohli pracovníci VÚA-VHA prostudovat výše zmíněné služební 
předpisy a seznámit se s fungováním „vnější části“ BA .

Závěrem lze tedy říci, že cesta byla uskutečněna v plánovaném termínu, plán i cíl cesty 
byly alespoň rámcově naplněny, přičemž během cesty nedošlo k žádným závažným kompli-
kacím či nehodám .

Jeden ze studovaných předpisů německé císařské armády
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5.4.  Zpráva z pracovní cesty do Ingolstadtu 
ve dnech 25. – 26. října 2017

Mgr. Jiří Flégl

V  souladu s  plánem VÚA-
-VHA byla ve  dnech 25 . – 26 . 
října 2017 vykonána současným 
zaměstnancem Bezpečnostní-
ho archivu Ministerstva obrany, 
Mgr . Jiřím Fléglem, pracovní cesta 
do SRN, konkrétně do bavorského 
města Ingolstadt . Cesta se usku-
tečnila za účelem účasti na zahá-
jení výstavy k problematice rasové 
perzekuce romské menšiny v ob-
dobí nacionálněsocialistického 
režimu v  letech 1933–1945 v  Ba-
vorském vojenském muzeu . Celá 
akce byla zahájena projevem ředi-
tele vojenského muzea, p . Dr . An-
sgarem Reiβem, na nějž tematicky 
navázal starosta města Ingolstadt, 
p .  Christian Lösel, předsedkyně 
pracovní skupiny Sinti und Roma v  Ingolstadtu, pí .  Ilona Roché a předseda ústřední rady 
sdružení Deutscher Sinti und Roma, p . Romani Rose . Všichni výše uvedení shrnuli roli naci-
onálněsocialistického státu při pronásledování romských osob, včetně složitého právního vý-
voje po druhé světové válce, který měl za cíl odškodnit mezi jinými i výše uvedenou skupinu 
osob za jejich válečné strádání . Po ukončení této úvodní části se pracovník BA MO odebral 
do přízemí zámku, ve kterém byla zpřístupněna výstava k výše uvedenému tématu . Ta se sklá-
dala celkem ze tří částí: V prvé části je představen úvod do celé problematiky, včetně nastí-
nění celkového vývoje pronásledování a odškodnění . Druhá část se posléze zevrubně věnuje 
celému vývoji perzekuce v  období nacistického státu v  letech 1933–1945 . Třetí, závěrečná 
část expozice, pojednává o složitém vývoji a postavení romské menšiny v Německu po druhé 
světové válce . Celá výstava je bohatě doplněna fotografiemi perzekvovaných, hlavních strůjců 
perzekuce i  kopiemi dobových archivních dokumentů, které dokladují rozsah samotného 
pronásledování . Výstava dle mého názoru představuje záslužnou práci historiků i pracovníků 
muzea, která bohatě vypovídá o hrůznosti celého projektu rasového pronásledování .
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5.5  Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Bratislavy 
6. – 9. listopadu 2017

Mgr. Martin Flosman, Ph.D.

Ve  dnech 7 . – 8 . listopadu se 
zaměstnanec Vojenského histo-
rického archivu Martin Flosman 
zúčastnil mezinárodní vědec-
ké konference Tu stojím, inak 
nemôžem, kterou u  příležitosti 
výročí 500 let reformace uspo-
řádal Státní archiv v  Bratislavě . 
Dalšími spolupořádajícími insti-
tucemi byly Ústav pro studium 
totalitních režimů v Praze, Ústav 
politických věd Slovenské akade-
mie věd a Evangelická církev augšpurského vyznání na Slovensku . Díky laskavosti Sloven-
ské akademie věd mohla konference proběhnout v důstojném prostředí historických prostor 
Pálffyho paláce v centru města .

Program rozdělený do dvou konferenčních dnů byl rozvrhnut do sedmi tematických blo-
ků, celkem v nich své příspěvky odprezentovaly tři desítky vystupujících . Mimo vědecké pra-
covníky již zmiňovaných institucí se dále jednalo o zaměstnance regionálních archivů z ce-
lého Slovenska a studenty slovenských i českých univerzit . Některé přednášky byly věnovány 
přímo osobnosti Martina Luthera, reformaci a jejímu vlivu na společnost, formování církevní 
správy nebo reflexi reformace v jednotlivých slovenských regionech v průběhu 16 . – 18 . stole-
tí . Jiné se týkaly vztahu náboženství a společnosti v obecnějších rovinách a v širších časových 
souvislostech .

V závěru prvního konferenčního dne vystoupil pracovník VHA s příspěvkem Duchovní 
oddělení Ministerstva národní obrany v letech 1946–1950. Požadavky, očekávání a zánik, který 
byl zařazen do bloku Církev a politika ve 20. století . Když byla v roce 1946 obnovena duchovní 
služba v poválečné československé armádě, vstupovaly do ní různé církve s vlastními před-
stavami, které se ne vždy podařilo zcela realizovat . Přesto po téměř pět let vykonávali vojenští 
duchovní pastorační službu mezi vojáky v návaznosti na meziválečnou tradici . Obsahem pří-
spěvku byl nástin některých problémů, se kterými se duchovní služba v tomto krátkém mezi-
dobí musela potýkat, a politických zásahů, které vedly k její definitivní likvidaci v roce 1950 .

Večer se účastníci konference přesunuli do budovy Státního archivu v Bratislavě, kam je 
jeho ředitelka PhDr . Lenka Pavlíková pozvala na krátké přátelské setkání spojené s číší vína . 
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Zde měl jmenovaný pracovník VHA možnost prohlédnout si badatelnu archivu včetně záze-
mí obsluhy a seznámit se s jeho provozními specifiky a personálním obsazením . Byly rovněž 
konzultovány možnosti dalšího studia a využití některých archivních materiálů . Zároveň zde 
poznal některé jeho zaměstnance a rovněž také pracovníky městského archivu v Bratislavě .

Následujícího dne v rámci bloku Perzekuce církví přednesli své příspěvky kolegové ze spo-
lupořádajícího Ústavu pro studium totalitních režimů a další účastníci . Vedle samotné mož-
nosti účastnit se této konference lze jako pozitivní hodnotit zejména navázání nových kon-
taktů s pracovníky slovenských archivů, slovenské Akademie věd a dalšími historiky, které 
by bylo dobré v budoucnu dle možností dále rozvíjet, stejně tak jako využít možnost studia 
archivních materiálů ve Státním archivu Bratislava . Celkově byl plán i cíl cesty naplněn podle 
očekávání a bez jakýchkoli komplikací .
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6.  Přírůstky do příruční knihovny 
badatelny VHA v kalendářním 
roce 2017

Mgr. Martin Flosman, PhD.

BAKA, Igor – MASKALÍK, Alex – MEDVEC-
KÝ, Matej – MINAŘÍK, Pavel: Vojenské dějiny 
Slovenska VII. 1968–1992. Bratislava: Magnet 
Press, 2016, 361 s . Sedmý svazek souhrnných 
vojenských dějin Slovenska představuje završení 
projektu a věnuje se poslední etapě dějin společné 
československé armády .

BARTONÍČEK, Pavel [ed.]: Slaňáci ve  světě. 
Slaný a  Slánsko ve  20. století. Slaný: Wotru-
bia, 2017, 205 s . Sborník z konference pořádané 
v listopadu 2016 předkládá celkem devět příspěvků, které jsou věnovány osobnostem první 
a druhé světové války nebo vojenské technice v regionálních souvislostech .

BARTONÍČEK, Pavel – ČEČRDLE, Jan – HUBENÝ, David et al.: Továrník Pála a Lepší 
Slaný. Slaný: [Vlastivědné muzeum ve Slaném], 2017, 164 s . Publikace představuje osobnost 
slánského továrníka, vynálezce a starosty Jaroslava Jana Pály . Svým zakladatelským počinem 
nastartoval elektrotechnický zázrak podniku Palaba, po r . 1945 Bateria . Pála rovněž inicioval 
vznik řady projektů směřujících k celkovému zvelebení města . Po válce byla Pálovi neprávem 
přisuzována vina za vyhlazení Lidic, což mu přineslo doživotní těžký žalář .

BOČEK, Jan: Legionáři v  Luži, Bělé, Brdě, Dobrkově, Dolech, Domanicích, Košumber-
ku, Rabouni, Radimi, Srbcích, Voleticích a Zdislavi. Luže: Město Luže, 2017, 135 s . Kniha 
seznamuje s osudy 73 československých legionářů z východočeského města Luže a bezpro-
středního okolí .

CONCINI, Wolftraud de – DÖRR, Matthias – PEHR, Michal – PUSTEJOVSKY, Otfrid: 
Svědkové lidskosti. Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938–1945. 
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Praha: Ackermann Gemeinde, 2017, 140 s . Katalog ke stejnojmenné výstavě představuje deset 
osobností, které se postavily nacistickému režimu a padly mu za oběť .

ČERNÝ, Karel: Muži z první linie. Žďár nad Sázavou: Tváře, 2017, 131 s . V roce 1945 byla 
vydána rozsáhlá emise poštovních známek vytištěných v  Londýně a  v  Moskvě s  určením 
k okamžitému použití po osvobození ČSR . Osm portrétních známek v různých barevných 
kombinacích zobrazovalo tváře hrdinů československého zahraničního odboje . V  uplynu-
lých několika málo letech již druhá publikace při-
bližuje právě jejich životní příběhy .

DUBÁNEK, Martin – LAKOSIL, Jan – FIC, To-
máš: Nové putování po československém opevnění 
1935–1989. Praha: Mladá fronta, 2017, 310 s . Prů-
vodce čtenáře seznamuje s  objekty českosloven-
ského opevnění a  dalšími vojenskými stavbami . 
Kromě aktualizovaných informací o oficiálně zpří-
stupněných muzeích obsahuje tipy na výlety k vol-
ně dostupným objektům v  turisticky atraktivních 
oblastech . Ty jsou přehledně geograficky řazeny 
podle krajů, nechybí orientační mapky s přístupo-
vými informacemi, GPS souřadnice či tipy na další 
zajímavosti v okolí . Současnost doplňuje shrnující 
pojednání o  historii československého opevnění 
od poloviny 30 . let minulého století až do pádu že-

lezné opony . Bohatý obrazový doprovod přináší mimo 
snímků z jednotlivých muzeí také unikátní dobové fo-
tografie či výkresy pevnostních objektů .

DUBÁNEK, Martin – FILIP, Ondřej – PAVEL, Jan: 
Pevnosti v bojích Velké války. Východní fronta a Alpy. 
Praha: Mladá fronta, 2017, 381 s . Druhá část publika-
ce popisuje zejména trojí obléhání pevnosti Přemyšl, 
houževnatou obranu nejmodernějších rakousko-uher-
ských fortů v Alpách a roli ruského pevnostního sys-
tému na  území dnešního Polska, Litvy a  Běloruska 
v prvních dvou letech války . Stručně je popsána i role 
pevnostních objektů na  méně významných bojištích, 
například v Boce Kotorské, Dardanelské úžině, v Ru-
munsku nebo v německém přístavu Čching-tao na po-
břeží Žlutého moře . Podrobně jsou rozebrány německé 
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obojživelné operace v Baltském moři v  letech 1917 a 1918, které vedly k rozpadu dlouho-
době budovaného systému carské pobřežní obrany . Součástí knihy jsou i kapitoly o vývoji 
pobřežních opevnění a o využití objektů a získaných zkušeností v meziválečných opevněních 
evropských států . Text doplňuje množství map, výkresů a dobových i současných fotografií .

FIDLER, Jiří: 13. divise (1937–1938). Československá branná moc 1920–1938. Český Brod: 
Tamtam Development, 2017, 63 s . Drobná publikace představuje 13 . divizi se sídlem v Kolí-
ně, okolnosti jejího vzniku, velitele, jednotlivé posádky, podřízená tělesa a oddíly .

FRÝBA, Jiří: Obrněný transportér OT-810. Historie, takticko-technická data, modifikace. 
Praha: Grada Publishing, 2017, 143 s . Po druhé světové válce musela obnovená českosloven-
ská armáda řešit problém s nedostatkem bojové techniky . Z množství obrněných transpor-
térů, pocházejících ze zahraničních jednotek nebo z válečné kořisti, byl jako vzor inspirace 
vybrán německý polopásový transportér HkL 6P . Stroj, který měl původně být vylepšenou 
kopií německého originálu, se postupnými úpravami vyvinul v  nové vozidlo . V  knize lze 
kromě podrobných technických charakteristik nalézt i dobové fotografie a snímky dodnes 
dochovaných kusů .

HUSÁK, Otakar: Jdi!: Vzpomínky legionáře Otakara Husáka. Praha: Československá obec 
legionářská, 2017, 326 s . První díl rozsáhlých pamětí ruského a  francouzského legionáře, 
pozdějšího přednosty Vojenské kanceláře prezidenta republiky a  ministra národní obrany 
zachycuje období od jeho mládí po odjezd do Francie na podzim roku 1917 . Přílohou jsou 
faksimile historických dokumentů .

CHORVÁT, Peter – ZAŤKOVÁ, Jana – ČAPLOVIČ, Miloslav, eds.: Pramene k vojenským 
dejinám Slovenska IV/1. Rakúsko-uhorská armáda – Slováci – Slovensko v období prvej 
svetovej vojny 1914–1918. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2016, 429 s . Obsáhlý svazek 
pramenné edice přináší dokumenty v osmi kapitolách . Vypuknutí války, částečnou a všeo-
becnou mobilizaci rakousko-uherské armády, frontovou službu vojáků, vpád ruské armády 
na území Slovenska, bojovou činnost jednotek rakousko-uherské armády a působení jedno-
tek v zázemí na území Slovenska prezentují a přibližují konkrétní nařízení, rozkazy, vyhlášky, 
různorodá hlášení, telegramy, depeše, žádosti, stížnosti a přípisy . Důležitým zdrojem poznání 
jsou také válečné deníky a zápisky, osobní korespondence vojáků, materiály z činnosti státní 
a veřejné správy a články z dobového tisku dokumentující válečnou každodennost .

JINDRA, Martin: Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945. Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, 375 s . Míra perzekuce, která postihla věřící této 
církve po odhalení sedmi československých parašutistů v pravoslavném chrámu v Resslově 
ulici v Praze, byla nebývalá . Součástí obrazově bohatě vypravené monografie jsou biografické 
medailony duchovních podílejících se na správě církevních obcí i vybraných perzekvovaných 
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laiků České pravoslavné církve . Závěrečná část knihy obsahuje soubor 35 dosud převážně 
nepublikovaných dokumentů .

JIRÁSEK, David: Historie českých speciálních 
sil. Jednotky zvláštního určení 1957–2001. 
Praha: Mladá fronta, 2017, 342 s . Druhá část 
unikátního třísvazkového projektu popisu-
je vznik a  vývoj jednotek zvláštního určení 
od konce druhé světové války až do současnosti 
s důrazem na jednotky hloubkového a speciál-
ního průzkumu .

KLOS, Čeněk: Boj s rakouskou hydrou. Deník 
legionáře Čeňka Klose. Praha: Československá 
obec legionářská, 2016, 203 s . Druhé přepraco-
vané vydání vzpomínek ruského legionáře, kte-
rý zemřel krátce po návratu do vlasti . Doplněno 
řadou fotografií, archivních dokumentů a další-
mi přílohami .

KRŮL, Martin – Joanna LUSEK a kol.: Čas – místa – lidé. Systém nacistických táborů v le-
tech druhé světové války. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2017, 271 s . Třetí říše vytvořila 
na svém území a v okupovaných zemích velmi rozsáhlý táborový systém, který představoval 
jednu z nejcharakterističtějších forem represe nacistické moci . Kolektivní monografie tvoře-
ná šestnácti příspěvky seznamuje s různými aspekty života za ostnatými dráty .

KULHAVÁ, Zdeňka – STEFAN, Libor: Cesta legionáře kolem světa. Z pamětí Antonína 
Matejska. Další z četných edicí předkládá vzpomínky přímého účastníka na první světovou 
válku, zajetí, boje za osvobození vlasti a návrat domů přes Havajské ostrovy, Panamský prů-
plav, Gibraltar a Terst v letech 1914–1920 . Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2017, 157 s .

LACINA, Josef: V  kole vojny. Praha: Československá obec legionářská, 2016, 378 s . Pátý 
svazek edice legionářských pamětí seznamuje s dramatickým životním příběhem rakouského 
vojáka a srbského zajatce, který po zhroucení srbské armády prodělal strastiplný ústup přes 
albánské hory . Přes italský ostrov Asinara se dostal do Francie, kde vstoupil do formujících se 
legií . Účastnil se všech operací na západní frontě a v roce 1919 bojů na Těšínsku .

LAKOSIL, Jan – DUBÁNEK, Martin: Nové putování po  československém opevnění 
1935–1989. Kapesní průvodce. Praha: Mladá fronta, 2017, 149 s . Průvodce obsahuje sou-
hrn všech aktuálně zpřístupněných objektů čs . opevnění a  dalších tematicky příbuzných 
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zajímavých lokalit . Jednotlivá místa jsou přehledně 
řazena podle krajů, samozřejmostí jsou podrobné 
informace o poloze objektů včetně údajů o oteví-
rací době a  kontaktů na  provozovatele . Součástí 
této příručky je rovněž přehled základních pojmů 
a výrazů .

LÁNÍK, Jaroslav – KYKAL, Tomáš a  kolektiv: 
Léta do pole okovaná 1915. Noví nepřátelé, nové 
výzvy. Praha: Ministerstvo obrany České repub-
liky – VHÚ Praha, 2017, 718 s . Sborník ze  stej-
nojmenné konference pořádané Vojenským his-
torickým ústavem v  září 2015 předkládá celkem 

39 konferenčních příspěvků týkajících se událostí druhého válečného roku 1915 . Ty zahrnují 
nejrůznější oblasti a  témata a  zprostředkovávají výsledky bádání domácích i  zahraničních 
odborníků .

MACKO, Martin: Židovské rodiny v obci Veľká Kubrá. Bratislava, Slovo medzi nami, 2015, 
125 s . Kniha se věnuje vztahu venkovského Židovstva v Horních Uhrách a katolické majority . 
Nesnaží se mapovat všeobecné události, ale popsat příběhy konkrétních lidí a je tak malou 
sondou do života obce a jejích dvou skupin obyvatel .

MOULIS, Miloslav – KLOČKOVÁ, Lenka – Maria CHALOUPKOVÁ – Roman ŠTÉR, ed: 
Z mých vzpomínek. Praha: Národní archiv, 2016, 279 s . Edice vzpomínek novináře, buchen-
waldského vězně, historika, autora řady publikací literatury faktu Miloslava Moulise zachy-
cuje období let 1945–2005 . Osobní vzpomínky autora se prolínají s vylíčením klíčových spo-
lečenských a politických událostí a jsou výsledkem autorovy celoživotní konfrontace jak se 
svými životními osudy, tak s historickým vývojem v poválečném Československu . Miloslav 
Moulis se dotýká také okolností vzniku pamětí armádního generála a československého pre-
zidenta Ludvíka Svobody Cestami života, na nichž v letech 1966–1972 společně s historiky 
Oldřichem Janečkem a Karlem Richterem spolupracoval .

NĚMEČEK, Jan – KYNCL, Vojtěch – VORÁČEK, Emil – ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica: 
Na prahu svobody. Vítězství 1945. Praha: Středisko společných činností AV ČR, 2017, [sine . 
pag .] . Katalog prezentuje obsah stejnojmenné výstavy připravené pracovníky Historického 
ústavu AV ČR . Ta na čtyřiceti panelech v deseti samostatných tematických celcích představila 
poslední a zásadní období druhé světové války .

PETRÁK, Anton – POPAROVÁ, Alžbeta [ed.]: Anglán. Spomienky generála Antona Pe-
tráka. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012 . 459 s . Kniha přináší autentické vzpomínky 
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generálmajora ve výslužbě Ing . Antona Petráka (1912–2009), který byl od roku 1935 důstoj-
níkem čs . armády . V dubnu 1940 emigroval a zapojil se do zahraničního odboje . Ve Velké 
Británii absolvoval paradesantní výcvik a v letech 1944–1945 se zúčastnil bojů u Dunkerque . 
Po nástupu komunistického režimu v únoru 1948 se stal obětí dvou vykonstruovaných soud-
ních procesů .

PREININGER, Ladislav – FREIMANOVÁ, Milena [ed.]: Přísaha. Deník legionáře Ladi-
slava Preiningera. Praha: Československá obec legionářská, 2016, 369 s . Druhé přepraco-
vané vydání deníku francouzského legionáře a  pozdějšího spojovacího důstojníka u  fran-
couzské vojenské mise v ČSR zachycuje období převratných událostí let 1913–1938 očima 
přímého účastníka .

SACHER, Vilém – PODROUŽEK, Petr [ed.]: Nebeská brigáda. Červený Kostelec: Pavel 
Mervart, 2016, 484 s . Účastník zahraničního odboje a divizní generál Vilém Sacher ve své 
knize zachycuje vznik 2 . čs . samostatné paradesantní brigády a popisuje její další osudy včet-
ně účasti ve Slovenském národním povstání . Obsahem rozsáhlou publikaci doplněnou řa-
dou fotografií opatřil poznámkami odborník na československé jednotky na východní frontě 
a dlouholetý badatel VHA Milan Kopecký .

SEHNÁLEK, Petr – KOPECKÝ, Milan: Poslední výstřely. Bojová cesta 1. československého 
armádního sboru v SSSR v květnu 1945. Bratislava: Magnet Press, 2017, 184 s . Jako zcela 
první práce svého druhu přináší kniha zevrubný popis činnosti při osvobozování Moravy 
v květnu 1945 . Text vznikl na základě několikaletého studia, je doplněn stovkami fotografií, 
tabulkami i barevnými přílohami .

SKRAMOUŠSKÝ, Jan: Mýtus jménem Krnka. Pra-
ha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ 
Praha, 2016, 189 s . Publikace postavená na zpraco-
vání osobní pozůstalosti Silvestra Krnky je rozděle-
na do čtyř kapitol a popisuje jeho úspěšnou činnost 
v oblasti návrhů a vývoje palných zbraní .

STRAKA, Karel. Rekonstrukce československé 
agenturní sítě a  jejích výsledků z  let 1933–1939. 
Zpravodajské ústředí. Praha: Ministerstvo obrany 
České republiky – VHÚ Praha, 2017, 423 s . Rozsáh-
lá monografie si klade za  cíl podrobně analyzovat 
složení, identitu a přínos agenturní sítě 2 . (zpravo-
dajského) oddělení Hlavního štábu československé 
branné moci v 30 . letech minulého století . Autor se 
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zabývá přínosem armádní zpravodajské činnosti a využitím získaných informací při rozho-
dování nejvyšších armádních a politických kruhů . Poznání výsledků tajné agentury vojen-
ského ofenzivního zpravodajství je v celé práci založeno na kritické komparaci archivních 
pramenů s výsledky dosavadního historického bádání .

TRÁVNÍČEK, František: Legionářští „bráškové“ Rakvic. Rakvice: Obec Rakvice, 2017, 
120 s . Drobná regionální publikace přibližuje jména těch příslušníků zahraničních legií, kteří 
místem narození nebo bydliště patřili do jihomoravské obce Rakvice .

TRÁVNÍČEK, František: Se sokolem na klopě. Brigádní generál Josef Slunský, velitel hor-
ských jednotek a pěších brigád Československé armády. Hlohovec: Moravský legionář, 2016, 
81 s . Drobná publikace nové edice (Ne)zapomenutelní vojáci přibližuje životní osudy česko-
slovenského generála, účastníka bojů na  Slovensku a  prvorepublikového velitele horských 
útvarů Josefa Slunského .

TÖRÖK, Jan – HNOJIL, Adam: Zbraň z barev 
a  papíru. Válečné plakáty 1914–1918. Hlu-
boká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 
2017, 318  s . Reprezentativní barevná obrazová 
publikace je katalogem ke  stejnojmenné výsta-
vě pořádané ve  spolupráci s  Vojenským histo-
rickým archivem, v  jehož fondech se dochoval 
soubor válečných plakátů, jenž je  unikátem 
i v celosvětovém kontextu .

VANĚK, Pavel [ed.]: Ochrana státní hranice 
v padesátých letech 20. století. Brno: Technické 
muzeum v Brně, 2017, 197 s . Čtrnáct konferenč-
ních příspěvků podává téma pod úhlem různých 
pramenů a vědních oborů od aktivit bezpečnost-
ních orgánů, přes stavební objekty a  technické 
vybavení až po aktuální výsledky terénního výzkumu .

VANĚK, Vlastislav [ed.]: Historie spojovacího vojska 2007–2017. Praha: Ministerstvo 
obrany České republiky – VHÚ Praha, 2017, 117 s . Kniha navazuje na předchozí výpravnou 
publikaci Historie spojovacího vojska a detailně seznamuje s vývojem, kterým prošlo v po-
sledním desetiletí .

VRZALOVÁ, Jana: Zasnoubena se smrtí. Na motivy příběhu Ireny Bernáškové, první čes-
ké ženy popravené nacisty, a jejího otce, významného českého grafika Vojtěcha Preissiga. 
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Brno: Jota, 2017, 331 s . Román inspirovaný pohnutými životními osudy odbojářky spojené 
s vydáváním ilegálního časopisu V boj . Text je doplněn řadou snímků, faksimilií dokumentů 
a plakátů .

ZEMÁNKOVÁ, Michaela – POPELKA, Jaroslav: RAF. Místo narození Brno. Brno: Statu-
tární město Brno, Archiv města Brna, 2016, 294 s . Osudy 110 letců britského Královského 
letectva, kteří pocházeli z území dnešního Brna, mapuje nová kniha postavená především 
na sbírce fotografií Jaroslava Popelky . Ta čítá na 35 tisíc fotografií .

ŽÁČEK, Pavel: Vlasovci v  boji za  Prahu. Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR 
povstalé Praze 5. – 9. května 1945. Praha: Academia, 2017, 546 s . Edice předkládá soubor 
dokumentů vztahujících se k průběhu Pražského povstání a pomoci 1 . ruské divize českému 
hnutí odporu v závěrečných okamžicích druhé světové války . Převážná část publikovaných 
dokumentů, stejně tak i fotografie, pochází z fondů VHA .
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