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1. ÚVODEM

Při rekapitulaci činností VÚA v  roce 
2018 je nutné nejprve připomenout, jak se 
podařilo pokročit s  modernizací archiv-
ních činností v resortu Ministerstva obrany . 
Hlavním cílem bylo zahájení ostrého provo-
zu Elektronického správního archivu (ESA), 
k čemu došlo v dubnu 2018 . Spolu s tím se 
podařilo při ředitelství VÚA vytvořit i nové 
oddělení informačních a  komunikačních 
systémů, které nezabezpečuje jenom provoz 
ESA po technické stránce, ale i všechny mo-
dernizační kroky Vojenského ústředního 
archivu . Při provozování ESA se v průběhu roku podařilo vychytat i některé 
nedostatky tohoto nového prvku v  systému elektronické spisové a archivní 
služby v resortu MO . Bohužel se archiv musel po celou dobu potýkat s problé-
my spojenými s provázaností elektronického systému spisové služby s Elekt-
ronickým správním archivem . Ty se v roce 2018 nepodařilo úplně odstranit, 
a tak některé přetrvávají dál .

S modernizačními kroky se pokračovalo i ve Správním archivu AČR v Olo-
mouci . Jednalo se o zabezpečení funkčnosti a provozu sekundárního úložiště 
a také o stavební úpravy depotních objektů a přípravu rekonstrukce objektu 
pro ředitelství archivu a badatelnu v Bystrovanech .

S konkrétními kroky k výstavbě Digitálního archivu, jak již bylo řečeno 
před rokem, se počítá až v roce 2020 . Již v roce 2019 se ale bude vypisovat 
výběrové řízení na realizátora projektu . Všichni pevně doufáme, že se nezo-
pakují události, k jakým došlo při výběru realizátora projektu ESA .

V roce 2018, který byl také spojen s připomenutím stého výročí založení 
Československa, byly opět využity archiválie VHA na několika velikých vý-
stavách . V největším rozsahu k tomu došlo prostřednictvím Vojenského his-
torického ústavu na výstavě Doteky státnosti, jež byla pořádána v prostorách 
Pražského hradu . V menším rozsahu pak na rozsáhlých výstavách připomí-
najících dílo Františka Kupky pořádaných Národní galerií a Museem Kampa . 
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Hojně se využívaly i  fotografie z  fotoarchivu VHA v  různých publikacích 
a na výstavách fotografií .

Jako každoročně archiváře VHA zaměstnalo i v roce 2018 nejvíce vyřizo-
vání úřední a badatelské agendy . Kromě mírného poklesu počtu badatelských 
návštěv (ne však počtu badatelů) došlo ve všech dalších ukazatelích množství 
agend k jejich nárůstu . V oblasti úřední agendy stále převládají žádosti z řad 
veřejnosti . Ve většině se týkají genealogie a doložení průběhu vojenské služby 
předků . Nejvíce práce je ale spojeno s žádostmi obcí, které požadují dohledat 
najednou údaje k desítkám, někdy stovkám osob .

Na rozdíl od roku 2017 se v roce 2018 opět začalo s dezinfikováním archi-
válií VHA v Národním archivu . V této činnosti se bude pokračovat i v ná-
sledujících dvou letech . Spolu s  výměnou starých kartonů a  tvrdých desek 
a restaurováním archiválií fondu Terezín představují tyto činnosti významný 
vklad do péče o fyzický stav archiválií ve VHA . S péčí o fyzický stav archiválií 
souvisí i provozování technologických částí archivního objektu . Myslím si, že 
se nám daří s dalšími odpovědnými složkami a institucemi vytvářet pracovní 
vztahy, které umožňují problémy spojené s provozem budovy řešit operativně .

Na základě dobrých zkušeností získaných v roce 2017 při zabezpečování 
dohledu nad resortní spisovou službou pokračovala v této oblasti v roce 2018 
již plánovitě spolupráce pracovníků VHA se správními archivy . Zaměstnanci 
VHA a Bezpečnostního archivu MO byli přítomni při 20 dohledech u vybra-
ných organizačních celků Ministerstva obrany a  Armády ČR . Vedle těchto 
dohledů pokračovala na velmi dobré úrovni spolupráce také při dohledech 
VHA nad skartačním řízením a  výběrem archiválií ve  správních archivech 
i nad samotnou jejich činností . Prokazuje se tak úspěšná kooperace jednotli-
vých složek VÚA, která vede i k úspoře pracovních míst .

V oblasti zpřístupňování sice nedošlo ve VHA při využití příslušného pro-
gramu ELZA k žádnému zásadnímu posunu, ale bylo možné již registrovat 
náznaky zlepšení v této oblasti . Šlo například o přípravu několika interních 
pomůcek nebo zahájení zpracování několika manipulačních seznamů II . typu .

Úspěšně pokračovala v roce 2018 i digitalizace archiválií a archivních fon-
dů VHA . Z digitalizovaných archivních souborů se tentokrát podařilo na in-
ternetové stránky Vojenského ústředního archivu umístit takzvané Letecké 
karty . V  podstatě se jedná o  evidenční karty československých příslušníků 
RAF z období druhé světové války . Veřejností byl tento krok přijat velice klad-
ně, protože jde o badatelsky vyhledávaný archivní materiál . Ve zveřejňování 
podobných evidenčních souborů vojáků bychom rádi pokračovali, a to přes 
určité technické problémy, i v příštích letech . 

Nadále přetrvává zájem o archiválie uložené ve VHA ze strany zahranič-
ních badatelů . Změnilo se ale teritoriální rozložení zájemců o studium . Nyní 
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se jedná povětšinou o badatele ze zemí na sever od České republiky, přičemž 
jejich zájem se netýká pouze takzvaných německých trofejních fondů z obdo-
bí druhé světové války .

Kromě toho, že jsme si v roce 2018 připomenuli sté výročí založení Čes-
koslovenska, tak se již rozjely i přípravy na oslavy stého výročí vojenského 
archivnictví . K důstojnému připomenutí tohoto výročí má přispět také pub-
likace a výstava, které připravovali již v průběhu roku 2018 pracovníci VHA 
a BA MO . Bude to opět skvělá příležitost prezentovat veřejnosti práci našich 
archivářů i význam archiválií uložených hlavně ve VHA, a tedy přiblížit veřej-
nosti ještě více naše heslo „Sine praeteritis futura nulla“ .

      Mgr. Josef Žikeš
          ředitel VÚA
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2. VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO 
HISTORICKÉHO ARCHIVU  
ZA ROK 2018
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

Archivář 1 . odd . VHA Mgr . Barbora NOVÁKOVÁ 
(od 1 . 5 . 2017 na tabulce  
Mgr . J . JELENOVÉ – mateřská dovolená  
do 15 . 9 . 2019)

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

Archivář 1 . odd . VHA Mgr ., Bc . Pavel HEŘMÁNEK, Th .D .  rakouské fondy a sbírky do roku 1918, vojenská 
personální dokumentace, fondy a sbírky z let 
1939–1945

Vedoucí 2 . 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 Mgr . Martin FLOSMAN, Ph .D .  badatelna VHA, evidence archiválií a archivních 

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

Archivářka 3 . odd . VHA promovaná historička  
Alena JIRÁSKOVÁ

 badatelna VHA, vojenská personální 
dokumentace, fondy a sbírky z let 1939–1945, 
evidence archiválií a archivních souborů VHA 
(NAD); od 1 . 4 . 2018 poloviční úvazek

Archivářka 3 . odd . VHA Mgr . Jan CHLEBOUN  badatelna VHA, vojenská personální 
dokumentace, fondy a sbírky 1 . čs . odboje, 
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
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Počet systematizovaných míst ve VHA 16; skutečný stav pracovníků VHA k 31. 12. 2018 – 17. 
Jedno místo je rozděleno na dva poloviční úvazky.

V roce 2018 došlo v personální oblasti k jediné změně, kdy tabulka prom . hist . A . Jirásko-
vé byla rozdělena na dva poloviční úvazky . Druhý obsadil Mgr . Jan Chleboun . Ve VHA jsou 
kromě úseku digitalizace (3 . odd . VHA), který zabezpečuje digitalizaci fondů VHA, nadá-
le pouze tabulky pro archiváře . Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle zařazení (viz 
výše), například 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 restaurování je toto pracoviště pod-
řízeno 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
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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:
Tento úkol (výběr archiválií při skartačním řízení ve správních archivech a odpovědnost 

za odborné archivní dohledy u organizačních celků MO) může VHA z personálních důvo-
dů vykonávat pouze v těsné součinnosti se správními archivy . V roce 2018 došlo na základě 
skartačního řízení k převzetí ročníků 1978 až 1988 fondu Ministerstva obrany . Bylo převzato 
celkem 4 539 kartonů a 33 tubusů . V průběhu celého roku docházelo k odborným archivním 
dohledům hlavně v SA MO, a  to průběžně . Jednalo se o dokumentaci MO ročníků 2001, 
2002, 2004, 2005 (zejména Kabinet MO a Odbor legislativně právní) a 11 . kontingent KFOR 
(2007) . V SA AČR v Olomouci bylo vykonáno sedm dohledů, čtyři se týkaly justiční doku-
mentace a tři spisové dokumentace OC AČR . Dohledy v SA MO zabezpečovali o . z . Šlosar 
a o . z . Dvořáková . V SA AČR je vykonávali o . z . Dubánek s o . z . Kadlecem . Dohledy ve správ-
ních archivech probíhaly částečně operativně na vyžádání jednotlivých archivů, jednak na zá-
kladě plánů správních archivů obsažených v plánu odborných činností VÚA na rok 2018 .

Odborný archivní dohled na spisovou službu v resortu MO, tedy u organizačních celků 
OC resortu MO, se vykonával v součinnosti se správními archivy po celý rok 2018 . Bylo tomu 
tak na základě plánu odborných dohledů obsaženého v resortním plánu odborných činností 
v  roce 2018 . Po dohodě VHA se správními archivy byli pracovníci VHA nadále přítomni 
odborným archivním dohledům pouze u vybraných OC MO . V  roce 2018 tomu tak bylo 
u těchto celků:

Společné operační centrum MO (18 . – 19 . ledna); Sekce dozoru a  kontroly MO  
(29 . – 30 . ledna); Ředitelství zahraničních aktivit MO (18 . února); Sekce rozvoje a plánování 
schopností MO (27 . – 28 . března); Velitelství výcviku MO (27 . března); Sekce podpory MO, 
Velitelství pozemních sil (19 . dubna); Univerzita obrany Brno (27 . dubna); Velitelství logisti-
ky (10 . května); Velitelství vzdušných sil (24 . května); Sekce obranné politiky a strategie MO 
(5 . – 6 . června); Sekce vyzbrojování a akvizic MO (11 . – 12 . června); Velení AČR (19 . června); 
Sekce ekonomická a majetku MO (27 . – 28 . června); Kabinet MO (28 . – 29 . srpna); Sekce stát-
ního tajemníka MO (24 . – 25 . září); Odbor vojskového letectva, Odbor státní kontroly MO  
(3 . – 4 . října); Hradní stráž (23 . října) .
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2) Evidence archiválií a archivních pomůcek:
Vedení a doplňování evidenčních karet Národního archivního dědictví (NAD): V roce 

2018 se pokračovalo v upřesňování a kontrole všech vnějších a vnitřních změn v evidenci 
archiválií . Samotných vnějších změn bylo sedm (sedm přírůstků a žádný úbytek, viz příslušná 
tabulka níže) . Vnitřní změny nebyly žádné .

7 . ledna 2018 byly zaslány do takzvané druhotné evidence vedené Národním archivem 
v Praze (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 . 2018 .

Základní statistika vnějších změn
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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 2. světové války a databáze padlých příslušníků čs. vojenských jednotek za 2. svě-
tové války byly i  v  roce 2018 vylepšovány, hlavně na  základě připomínek, které přišly 
do archivu od veřejnosti .

  Databáze padlých v 1. světové válce. V roce 2018 Vojenský historický archiv pokračo-
val ve vytváření této databáze . Na začátku roku 2018 se do ní nadále vybíraly z příslušné 
kartotéky (takzvaná zelená kartotéka) osoby, které padly v roce 1917 . Do databáze přibylo 
15 466 záznamů, takže v ní k 31 . 1 . 2018 bylo celkem 150 890 záznamů . Vzhledem k přetr-
vávajícím personálním změnám (obměna i snížení počtu zpracovatelů databáze) na tom-
to pracovišti a  také kvůli výpadku tvorby databáze z organizačních důvodů se upravily 
pracovní postupy a od druhé poloviny roku se do databáze vkládají osoby padlé nejen 
v roce 1917, ale také v roce 1918 . Oproti původním předpokladům se tak údaje o pad-
lých v roce 1917 zpřístupní veřejnosti až ve druhé polovině roku 2019 .

Vedle výše uvedených databází se na 2 . oddělení VHA vytváří několik interních databází:
  osob v jednotlivých transportech v rámci organizovaného odsunu německého obyvatel-

stva z ČSR – o . z . Kadlec;
  propuštěných vojáků z  povolání po  roce 1968 (k  31 . 12 . 2018 obsahuje 3  997 záznamů 

 – o . z . Kadlec);
  propuštěných vojáků z povolání a odebraných hodností po roce 1948 (k 31 . 12 . 2018 ob-

sahuje 10 210 záznamů – o . z . Dvořáková) .

4) Zpřístupňování archivních fondů a sbírek:

a)  Ve  2. oddělení VHA se v  roce 2018 nedařilo při zpřístupňování nových fondů . Hlavní 
důraz byl totiž kladen na rekonstrukci fondů a jejich evidence po převzetí ročníků 1978 
až 1988 Ministerstva obrany ze Správního archivu MO . Vytíženost tímto úkolem spolu 
se zabezpečováním odborných archivních dohledů neumožnily plně přistoupit podle plá-
nu k inventarizačním pracím, jejichž splnění předpokládal program ELZA . Tyto činnosti 
byly přesunuty do plánu odborných činností VHA v roce 2019 . Pro potřeby badatelů bylo 
pracovníky 2 . oddělení i v roce 2018, hlavně s přispěním pracovníka na „dohodu“, vyzna-
čeno na 122 385 stránkách archiválií (475 kartonů) zrušení stupně utajení (podle RMO 
č . 22/1999 a metodického pokynu Národního bezpečnostního úřadu) .

b)  Ani v 1. oddělení VHA se v roce 2018 se zpřístupňováním nových fondů nepokročilo . 
Hlavním důvodem je už několik let za sebou přetrvávající enormní rozsah takzvané úřed-
ní agendy . V roce 2018 se však podařilo ukončit pořádání kmenových listů ročníku 1874  
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(cca 400 kartonů, o . z . Jelen), zároveň se začal vytvářet manipulační seznam II . typu 
k fondu DS (DG) Terezín ročník 1914 (celkem 15 kartonů, o . z . Zámečník) . V průběhu 
roku 2018 se dál pokračovalo v úpravách vojenských matrik tak, aby mohly být postupně 
umísťovány na  internetovém portálu studovny MO (kramerius .army .cz) . Jejich uložení 
na portálu se v roce 2018 částečně rozběhlo, i když to stále není podle představ archivu .  
K 31 . 12 . 2018 bylo upraveno 192 matrik, na portálu bylo umístěno celkem 139 matrik . 
Tato činnost se v roce 2019 ukončí po zpracování vybrané kategorie matrik .

5) Využívání archiválií:

Úřední a badatelská agenda: Badatelna archivu pracovala v roce 2018 pro veřejnost, až 
na technickou přestávku v červenci, v plném rozsahu a poskytovala svoje služby standard-
ně 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 2017 došlo k nárůstu v oblasti vyřizování úřední agendy . Ještě 
k výraznějšímu nárůstu došlo v oblasti badatelské agendy . Souviselo to s navýšením počtu 
evidovaných badatelů, a to i ze zahraničí, i když právě v jejich případě došlo k nižší četnosti 
návštěv, což se projevilo i ve snížení celkové četnosti badatelských návštěv v archivu za uply-
nulý rok . Ve fotoarchivu došlo opět k poklesu agend .

V roce 2018 se úřední agenda vyřizovala neomezeně . Její enormní nárůst, k němuž do-
šlo v letech 2014 a 2015, pokračoval i v roce 2018 . Žádosti směřovaly dále hlavně k padlým 
v 1 . světové válce, genealogickým informacím z osobních spisů vojáků a i z osobní evidence 
čs .  legionářů . V  roce 2018 se z  agend vyplývajících z  konkrétního zákona dále vyřizovala 
agenda vztahující se k 3 . čs . odboji (zákon č . 262/2011 Sb .), výjimečně ke službě v PTP a agen-
da spojená se zákonem 255/1946 Sb . nebo se 2 . čs . odbojem . Archiv vyřídil 48 žádostí o infor-
mace k zákonu č . 262/2012 Sb . a deset ke službě v PTP .

V roce 2018 vyřídili pracovníci VHA 5 140 žádanek pro badatele a 3 758 dopisů, z toho 
492 rešerší pro instituce a úřady, 2 916 bylo soukromých podání . Dalších 350 podání bylo 
vzato na vědomí bez nároku na rešerši nebo posloužilo jako objednávka archivního materi-
álu na badatelnu (blíže viz tabulky č . 6, 7, 8) . Před předložením žadatelům bylo prohlédnuto 
z hlediska zabezpečení ochrany osobních údajů 2 055 vojenských osobních spisů a spisů k vy-
dání osvědčení podle zákona č . 255/1946 Sb .

6) Činnost badatelny a fotoarchivu:

Činnost badatelny v roce 2018:
a) počet přihlášených badatelů: 676 (ČR – 600, zahraničí – 76)
b) počet badatelských návštěv: 2 243 (ČR – 2080, zahraničí – 163)
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c)  vyúčtované peníze za kopie a další služby provedené archivem (většinou za rešerše): rešer-
še – 189 186,- Kč; příjem za kopie pořízené archivem na badatelně – 4 700,- Kč

Činnost fotoarchivu v roce 2018:
a) počet přihlášených badatelů: 46 (ČR – 41, zahraničí – 5)
b) počet badatelských návštěv: 84 (ČR – 79, zahraničí – 5)
c) počet naskenovaných snímků: 1 481

Badatelská agenda
Celkem v roce 1 . oddělení 2 . oddělení 3 . odd . + Ř VHA

2012/3 526 2 193 (171 brig .) 1 060 231 + 42 Ř VHA
2013/3 187 1 539 (552 brig .) 1 420 184 + 44 Ř VHA
2015/4 370 2 783 (1 663brig .) 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
2018/5 140 3 872 (1 947 brig .) 902 342 + 24 Ř VHA

Úřední agenda
Celkem v roce 1. oddělení 2. oddělení 3. odd. + 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
2018/3 758 2 969 567 180 + 42 Ř VHA

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

Vyřizování agend jednotlivými pracovníky VHA
Pracovník dopisy žádanky

Baláž 42 24
Urminský 270 46
Jelen 487 658
Zámečník 714 113
Heřmánek 420 121
Nováková 473 614
Mrhalová 500 318
Flégl 105 55
Šlosar 103 353
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Pracovník dopisy žádanky
Dubánek 246 202
Dvořáková 83 168
Kadlec 135 179
Pracovníci na dohodu 0 1 947
Jirásková/Chleboun 3 85
Flosman 34 105
Žižková 143 152
Celkem 3 758 5 140

Úroveň poskytování služeb badatelnou VHA byla v  roce 2018 na  velmi dobré úrovni . 
Důsledně se dbalo na  dodržování badatelského řádu (vyhláška MV ČR č . 645/2004 Sb ., 
od 1 . 7 . 2012 ve znění vyhlášky MV ČR č . 213/2012 Sb .) . Hlavně rozšíření otevírací doby 
i na pondělí a také příjemné prostředí v nové badatelně přispěly v roce 2018 k rozšíření ba-
datelské činnosti . Došlo k  nárůstu počtu badatelů, badatelských návštěv i  počtu žádanek 
o předložení archiválií ke studiu . V průběhu roku byla na badatelně dále rozšířena služba po-
skytování digitalizovaných archiválií ke studiu na k tomuto účelu instalovaných počítačích . 
Chránil se tím fyzický stav archiválií, které se nyní v originálu (v případě digitalizovaných 
archiválií) předkládaly výjimečně a pouze se souhlasem ředitele archivu . Služby pro bada-
telskou veřejnost byly rozšířeny, vedle již zveřejněných inventářů VHA společně s takzvanou 
bílou kartotékou padlých v 1 . světové válce na internetových stránkách VÚA i o část již di-
gitalizovaných vojenských matrik (na portálu studovny MO – kramerius .army .cz) . V  roce 
2018 pokračovala digitalizace fondů VHA . Za  uplynulý rok bylo ve  VHA digitalizováno 
173 519 stran archiválií .

Úroveň poskytovaných služeb ve fotoarchivu byla v roce 2018 také na velmi dobré úrovni . 
Při příležitosti pořádání oslav k 100 . výročí vzniku Československa participoval fotoarchiv 
na přípravě několika zajímavých výstav nebo publikací . Celkově však zde i v roce 2018 došlo 
k dalšímu poklesu počtu badatelů a badatelských návštěv . Otevřel se ale prostor pro pořádání 
a inventarizaci fotografických sbírek .
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IV. STAV ARCHIVÁLIÍ

1) Fyzická ochrana archiválií: 

V  roce 2018 se pokračovalo v  provádění dezinfekce u  vybraných archivních souborů 
v Národním archivu (cca 9 000 kartonů) . Realizovala se rekonstrukce poškozených archiválií 
v knihařské a konzervátorské dílně VÚA . K této činnosti přibyla ještě rekonstrukce archiválií 
určených pro výstavy v průběhu roku . 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 vazbě se dané parametry ve skladech hlídaly i přímou kontrolou . Tímto způso-
bem se podařilo přispět k postupnému odstranění výkyvů od stanovených hodnot . I v roce 
2018 k tomu přispělo pohotové odstraňování závad v technologii vzduchotechniky .

Naměřené hodnoty teplot a vlhkosti byly po celý rok relativně stálé a v normě . Nejnižší 
teploty byly naměřeny celoročně ve skladu č . 303 . Celoročně to bylo v rozmezí 14 až 16 °C, 
v březnu 13,5 °C . Z hlediska nejvyšších naměřených teplot byla nejhorší situace celoročně 
ve skladech č . 205 a č . 224 . Nejvyšší teploty byly naměřeny v srpnu a září ve skladu č . 224 
(24,5 °C) . Společně ještě s hodnotami v prosinci se v těchto skladech dostávala teplota na roz-
mezí 22 – 23 °C . Nejnižší relativní vlhkost byla naměřena ve skladu č . 204 (30 procent) . Hod-
noty v ostatních skladech byly celoročně v normě . Na přelomu srpna a září se mimořádně 
naměřila ve skladu č . 22 vlhkost 60 – 62 procent . Regulací celého systému se to ale upravilo . 
Byla to jediná naměřená vyšší hodnota nad horní hranicí norem . 

2) Stěhování archiválií: 

V roce 2018 došlo k většímu stěhování archiválií v souvislosti s dezinfekcí cca 9 000 kar-
tonů v Národním archivu . V rámci budovy VÚA došlo ještě ke stěhování při převzetí roční-
ků MNO 1978 až 1988 v první polovině roku ze Správního archivu MO do VHA . 

3)  Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu archivních kulturních 
památek (AKP) k 31. 12. 2018: 

V roce 2018 nedošlo k žádné změně na fyzickém stavu AKP . Jejich bezpečnostní kopie 
byly od listopadu 2013 uloženy v nové archivní budově v Ruzyni . Po ukončení stěhování ar-
chivu byly z Ruzyně převezeny do SA AČR v Olomouci . Tyto kopie byly v roce 2015 doplně-
ny o bezpečnostní kopie (mikrofilm) nových AKP z února roku 2015 . Originály všech AKP 
byly na jaře 2018 uloženy do trezoru v místnosti č . 114 (pořádací místnost, teplota i vlhkost 
byly zde po celý rok v normě) . Součástí bezpečnostní dokumentace objektu VÚA v Ruzyni je 
i jeden výtisk lokačního plánu VHA se zvláštním vyznačením uložení AKP .
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a) Manifest českých spisovatelů z května 1917 (evidenční číslo AKP – 42, z roku 1980)
•	 AKP má rozsah jedné složky (čtyři listy v obalu), její fyzický stav je velmi dobrý;
•	 nebyly u ní provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy;
•	 AKP je uložena v originálu spolu s jednou studijní kopií (studijní kopie je zalo-

žena i v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) 
ve skladu č . 114;

•	 v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3x), jedna fotokopie je ve fon-
du, 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 jednoho sešitu o 51 listech, její fyzický stav je dobrý;
•	 nebyl proveden konzervační zásah, časem bude ale nutný kvůli použitému psací-

mu prostředku, jímž byla obyčejná tužka;
•	 AKP je uložena v  originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena 

i v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skla-
du č . 114;

•	 v případě této AKP je pořízen mikrofilm (1x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie 
jako studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm 
i fotokopie) jsou od září 2014 ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu .

c)  Válečný deník 1. čs. armádního sboru v SSSR z doby 15. 5. 1944 – 22. 5. 1945 (evidenční 
číslo – 44, z roku 1980)
•	 AKP má rozsah dvou svazků o 367 listech, její fyzický stav je dobrý;
•	 nebyl u ní proveden konzervační zásah;
•	 AKP je uložena v  originálu spolu se  studijní kopií (studijní kopie je založena 

i v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skla-
du č . 114;

•	 v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie 
jako studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie jsou od září 
2014 ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu .

d)  Složka 308/1-3 ze sbírky 37 obsahující archiválie výsadkové skupiny Anthropoid, 
1941–1945 (evidenční číslo AKP – 160, z roku 2015)
•	 AKP má rozsah 205 listů + tři fotografie, její fyzický stav není vyhovující, většina 

dokumentů má natržené okraje;
•	 v případě většiny dokumentů se plánuje zásah v konzervátorské dílně VÚA;
•	 AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v ozna-

čené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č . 114;
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•	 v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie 
jako studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA 
AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu .

e)  Jmenný seznam československých dobrovolníků roty Nazdar z roku 1914 (evidenční 
číslo AKP – 161, z roku 2015)
•	 AKP má rozsah dvoulistu, je podlepena, okraje mírně natrženy;
•	 plánuje se zásah v konzervátorské dílně VÚA;
•	 AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v ozna-

čené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č . 114;
•	 v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie 

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

•	 kopie jsou v dobrém stavu .

f)  Deník bojové činnosti České družiny z období od 15. srpna 1914 do 13. února 1915 
(evidenční číslo AKP – 162, z roku 2015)
•	 AKP má rozsah jedné knihy o 83 listech (60 listů popsaných), její fyzický stav je 

vyhovující;
•	 nebyly u ní provedeny ani se neplánují konzervační zásahy;
•	 AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v ozna-

čené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č . 114;
•	 v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie 

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

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 ozna-

čené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č . 114;
•	 v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie 

jako studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA 
AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu .
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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)
  beseda se žáky ZŠ Praha 9-Kbely na téma Práce archivářů, 31 . 1 . 2018 (o . z . Dubánek)
  jednání s ředitelem památníku KT Flossenbürg o spolupráci, 2 . 2 . 2018 (VHA)
  účast na vyhodnocení činnosti VÚA v roce 2017 v Bedřichově, 26 . a 27 . 2 . 2018 (VHA)

  účast na sportovním dnu Ředitelství VÚA, Vojenské muzeum Lešany, 22 . 10 . 2018 (VHA)
  zabezpečení exkurze bezpečnostních manažerů z VA Vyškov, 12 . 6 . a 2 . 10 . 2018 (o . z . Baláž)
  účast na oslavách obnovení duchovní služby v AČR, převzetí resortního vyznamenání,  

19 . 6 . 2018 (o . z . Flosman),
  zahraniční pracovní cesta do slovenských vojenských archivů, 8 . – 12 . 10 . 2018 (o . z . Du-

bánek, o . z . Kadlec, o . z . Flosman)
  zabezpečení dezinfekce archiválií VHA v Národním archivu, začátek v květnu 2018 (VHA)
  odvoz skartu (starých obalů po přebalení archiválií) do Pasek nad Jizerou, 6 . 11 . 2018 (VHA)
  zahraniční pracovní cesta do Válečného archivu ve Vídni, 21 . – 25 . 5 . 2018 (o . z . Zámeč-

ník, o . z . Mrhalová, o . z, Nováková, o . z . Jirásková)
  zahraniční pracovní cesta do  německého vojenského archivu ve  Freiburgu,  

23 . – 24 . 10 . 2018 (o . z . Mrhalová)
  účast na vědecké konferenci k první světové válce Léta do pole okovaná 1918, VHÚ a Úřad 

vlády ČR, 18 . – 19 . 9 . 2018 (VHA)

Vyhodnocení činnosti VÚA v roce 2017 v Bedřichově
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  zabezpečení přednášky Co prozradí české archivy v Bílovci k možnostem získávání infor-
mací z archiválií uložených v archivech, 5 . 11 . 2018 (o . z . Zámečník)

  Zámečník, Jan – účast na konferenci v Národním archivu, 25 . a 26 . 10 . 2018: Českosloven-
sko a česká státnost v archivních dokumentech českých a zahraničních archivů, přednáška 
Vývoj čs. vojenského archivnictví v kontextu vzniku Československa

  Baláž, Július – účast na  konferenci v  Národním archivu, 28 . – 29 . 3 . 2018: Čtvrtstoletí 
spolu. Československo a Podkarpatská Rus, přednáška Činnost Szabadcsapatok na Podkar-
patské Rusi v říjnu a listopadu 1938 ve světle archivních pramenů

  Baláž, Július – účast na konferenci v Národním archivu, 25 . – 26 . 10 . 2018: Československo 
a česká státnost v archivních dokumentech českých a zahraničních archivů, přednáška Ar-
chivní rozluka mezi AČR a ASR v letech 1993 až 1996

  účast na  posledním rozloučení s  archivářkou a  historičkou prof .  Zdenkou Hledíkovou  
(24 . listopadu 2018, o . z . Flosman) .

Zabezpečení archiválií pro výstavy
  František Kupka (1971–1957), Ná-

rodní galerie, Valdštejnská jízdárna, 
od 7 . září 2018

  Doteky státnosti, VHÚ, Jízdárna 
Pražského hradu, od 10 . 5 . 2018

  František Kupka: Legionář a  vlaste-
nec, Museum Kampa, od 5 . 10 . 2018

  100 let VKPR, příprava podkladů 
pro výstavu (leden 2019), příprava 
– září 2019

Podepisování memoranda o spolupráci mezi VÚA Praha 
a VHÚ Bratislava

Oceňování Mgr. Martina Flosmana, 
Ph.D., resortním vyznamenáním
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Mezinárodní spolupráce
  pracovní návštěva  Vojenského historického ústavu a  Vojenského historického archivu 

v Bratislavě (Piešťany), 29 . 5 . – 31 . 5 . 2018 (o . z . Baláž)
  zabezpečení pracovní návštěvy představitelů Vojenského archívu – centrální registratúry 

v Trnavě, 9 . 10 . – 11 . 10 . 2018 (o . z . Baláž)

Publikační činnost
BALÁŽ, Július – DUBÁNEK, Martin – MINAŘÍK, Pavel – KADLEC, Petr: Ročenka VHA 

2017, Vojenský historický ústav, 2018, 238 s . ISBN 978-80-7278-743-2 .
BALÁŽ, Julius – DUBÁNEK, Martin: Poprava devíti studentů 17. listopadu 1939 . Ročenka 

2017, s . 177–187 .
DUBÁNEK, Martin: Dieselagregáty v  poválečném stálém těžkém opevnění . ATM 1/2018, 

s . 74–76 .
DUBÁNEK, Martin: Úkol ŘEKA, Hluboké brodění tanků T-34/85 a  T-54/A . ATM 2/2018, 

s . 64–67 .

Delegace pracovníků VA-CR Trnava s Mgr. Josefem 
Žikešem před budovou VÚA v Praze

Podepisování memoranda o spolupráci mezi VÚA 
Praha a VA-CR Trnava
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DUBÁNEK, Martin: Buldozerové zařízení BZ-D . ATM 4/2018, s . 66–69 .
DUBÁNEK, Martin: Pokusy ČSLA s hašením požárů z vrtulníků. ATM 6/2018, s . 74–76 .
DUBÁNEK, Martin: Hydraulický zemní vrták HZV-25. ATM 8/2018, s . 70–73 .
DUBÁNEK, Martin: Unikátní úkryt fortu IV pevnosti Kaunas . ATM 9/2018, s . 74–76 .
DUBÁNEK, Martin: Úkoly PRUNA 3 a PRUNA 3-T, Raketový odminovač ROD-350 s regulo-

vatelným dostřelem . 1 . část, ATM 11/2018, s . 70–73 .

DUBÁNEK, Martin: Úkoly PRUNA 3 a PRUNA 3-T, Raketový odminovač ROD-350 s regulo-
vatelným dostřelem . 2 . část, ATM 12/2018, s . 70–73 .

DUBÁNEK, Martin, Pevnost Libava . Střelecká revue 10/2018, s . 64–66 .
DUBÁNEK, Martin, Britský tank Churchill v SSSR . Military revue 3/2018, s . 22–25 .
DUBÁNEK, Martin: Češi, Slováci a opevnění za Velké války . Military revue 9/2018, s . 20–23 .
DUBÁNEK, Martin: Letadlové lodě a opevnění, Námořní věžové baterie pro obranu Havaj-

ských ostrovů. Military revue 12/2018, s . 20–22 .
DUBÁNEK, Martin: Betonová sága, počátky výstavby československého opevnění . Historica 

Bellica 3/2018, s . 42–47 .
DUBÁNEK, Martin: Tanky na Březince . Historica Bellica 3/2018, s . 76–80 .
DUBÁNEK, Martin: Československé těžké opevnění z let 1935–1938, Samostatné pěchotní sru-

by . Historica Bellica 4/2018, s . 40–47 .
DUBÁNEK, Martin: Ještě jednou tanky 

na  Březince . Historica Bellica 4/2018, 
s . 64–67 .

DUBÁNEK, Martin: Československé těžké 
opevnění z  let 1935–1938, Dělostřelecké 
tvrze. Historica Bellica 5/2018, s . 42–49 .
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DUBÁNEK, Martin: Carské ponorky v krymské válce . Historica Bellica 5/2018, s . 72–75 .
DUBÁNEK, Martin: Požár v areálu kasáren 17. listopadu v Praze-Ruzyni v roce 1970 . Ročen-

ka VHA 2017, s . 218–221 .
DUBÁNEK, Martin – LAKOSIL, Jan: Úkol CVOK, Cvičné jaderné miny ČSLA a jaderné záta-

rasy za Železnou oponou . Military revue 6/2018 s . 12–15 .
DUBÁNEK, Martin – LAKOSIL, Jan: Stavební úpravy a zastírání SLO vz.36. Od kulometných 

objektů k pozorovatelně . ATM 3/2018, s . 70–73 .
DUBÁNEK, Martin – LAKOSIL, Jan: Pokusný objekt s věží z tanku PzKpfw IV . ATM 10/2018, 

s . 64–67 .

FLOSMAN, Martin: S orlem i  lvem 1. Příběhy českých vojenských duchovních od 17. století 
do první světové války. Praha 2018 .

FLOSMAN, Martin: Nechtějí nás! Nevím proč… Válka REVUE, 2018, 4, s . 28–31 .
FLOSMAN, Martin: Duch a síla. Vojenští duchovní v čs. armádě na Západě . Tajemství české 

minulosti, 2018, 72, s . 92–97 .
FLOSMAN, Martin: Hon na lišku . Tajemství české minulosti, 2018, 74, s . 64–67 .
FLOSMAN, Martin: Duchovní oddělení Ministerstva národní obrany v letech 1946–1950 Po-

žadavky, očekávání a zánik . in: Doležalová, Markéta – Pavlíková, Lenka (eds .): „Tu stojím, 
inak nemôžem…“ . Reformácia od  počiatkov do  současnosti, Bratislava – Praha 2017, 
s . 293–304 .

FLOSMAN, Martin: Musíme se sjednotit. „Neduchovní“ působení vojenských duchovních 
v československé zahraniční armádě. in: Rokoský, Jaroslav – Veselý, Martin (eds .): Za svojí 
ideou, za svým cílem (1939–1989) . Ústí nad Labem 2018, s . 85–132 .

FLOSMAN, Martin: Arcibiskup Josef Beran armádním ordinářem vojenské duchovní služby. 
in: Vodičková, Stanislava (ed .): Nebezpečný kardinál . Život Josefa kardinála Berana a jeho 
slavný návrat do vlasti . Praha 2018, s . 153–154 .

FLOSMAN, Martin – Spolupráce na přípravě výstavy Pax et Bonum – kapucíni v Čechách 
a na Moravě 1618–2018 pořádané Provincií kapucínů v ČR, vernisáž Praha-Loreta 5 . dub-
na 2018, příprava panelu věnovaného vojenské duchovní službě .

FLOSMAN, Martin: Recepce vojenské duchovní správy a její působení v první polovině 20. let. 
Přednáška na konferenci Na prahu nové doby pořádané Ústavem státu a práva Akademie 
věd České republiky, Praha 29 . října 2018 .

HEŘMÁNEK, Pavel – NOVÁKOVÁ, Barbora: Bohuslav Hála. Dvě ofenzivy . Epocha 2018 .
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VI. HLAVNÍ ÚKOLY ARCHIVU V ROCE 2019

  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 1992; odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odborné zpracování 
archiválií a odborně řízenou péči o fyzický stav 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 resortu Minis-
terstva obrany ČR i pro další resorty a organizační složky státu, pro právnické nebo fyzické 
osoby (v podobě odborných rešerší, posudků, výpisu, přehledů nebo ústní konzultace) .

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

  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 dějin vojenské správy a vojenských 
dějin .

  Zpracování edic archivních pramenů, vědeckých statí, odborných publikací, rešerší 
a podobně .

  Vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHA .
  Vydání nové ročenky VHA .
  Zabezpečení oslav 100 . výročí vojenského archivnictví, vydání publikace k tomuto výročí .
  Účast na přípravě I . etapy výstavby digitálního archivu MO .
  Digitalizace archivních fondů VHA .
  Zabezpečení výstav z archiválií uložených ve VHA .
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3.  VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 
BEZPEČNOSTNÍHO ARCHIVU 
MINISTERSTVA OBRANY  
ZA ROK 2018

Zpráva se předkládá na základě § 62 odst . 1 zákona č . 499/2004 Sb ., o archivnictví 
a spisové 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 (BA MO) vznikl 1 . března 2017 a je organizačně začleněn do Vojenského ústředního 
archivu, 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 je uloženo 48 archivních souborů v celkovém rozsahu 116,30 bm a 928 evidenč-
ních jednotek . Vzhledem ke skutečnosti, že u nich nedošlo ke zrušení stupně utajení, se další 
údaje o archivních souborech neuvádějí (§ 62 odst . 3 zákona) .
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c) výběr, archivní zpracování a využívání archiválií
Předarchivní péče: V  součinnosti s  VHA a  správními archivy resortu obrany se BA MO 

podílel na vykonávání odborných archivních dohledů u vybraných organizačních celků 
resortu . Na  základě plánu odborných činností VÚA Praha pro rok 2018 se pracovník  
BA MO ve  spolupráci se Správním archivem MO podílel na  15 archivních dohledech 
u součástí integrovaného MO ČR a ve spolupráci se Správním archivem AČR na dvou 
archivních dohledech u součástí AČR .

Výběr archiválií: Do BA MO byly převzaty dva přírůstky od VÚA – Správního archivu MO 
Praha v celkovém rozsahu 2,88 bm .

Zpracování archiválií: Během roku 2018 byly archivně zpracovány dva archivní soubo-
ry, z toho jeden v rozsahu 7,32 bm a 61 evidenčních jednotek formou inventáře, druhý 
v rozsahu 18,12 bm a 151 evidenčních jednotek formou manipulačního seznamu II . typu . 
Celkové množství zpracovaných archiválií uložených v BA MO je 25,44 bm, z toho zin-
ventarizovaných 7,32 bm .

Využívání archiválií: V archivu nestudoval žádný žadatel, nebyly zhotoveny kopie archiválií 
ani zpracovány rešerše . Během roku probíhalo posuzování vybraných archivních fondů 
podle zákona č . 412/2005 Sb . Archiválie, u nichž byl zrušen stupeň utajení, byly delimito-
vány zpět do VÚA – Vojenského historického archivu Praha .

d) stav archiválií
Fyzický stav archivních souborů spravovaných BA MO je dobrý . Teplota a vlhkost v prosto-
rách pro uložení archiválií jsou v souladu s předepsanými normami . V BA MO nejsou ulože-
ny 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 restaurátorské 
zásahy .
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4.  EDICE DOKUMENTŮ – 
DĚLOSTŘELECKÁ KASÁRNA   
V PRAZE-RUZYNI

Mgr. Ivan Urminský

Ediční část Ročenky VHA 2018 navazuje na  tu loňskou . Ta se v  ediční části věnovala 
kasárnám 17 . listopadu v Praze-Ruzyni od roku 1945 až do současnosti . V nové ročence se 
rozhodli vojenští archiváři uzavřít přehled o historii kasáren, ve kterých má od roku 2014 
sídlo i Vojenský ústřední archiv .

V  příspěvku o  Dělostřeleckých kasárnách v  Ruzyni v  letech 1924–1939 byl použit vý-
hradně materiál z VÚA-VHA Praha . K tomuto tématu jsou k dispozici především dokumen-
ty a plány nezinventarizovaného fondu Velitelství sboru I . – stavební ředitelství 1937–1939 . 
Ke stavbě Dělostřeleckých kasáren v Ruzyni je zde soustředěn materiál již od roku 1924, tedy 
z doby působnosti Zemského vojenského velitelství v Praze – stavebního ředitelství . K dis-
lokaci útvarů, které pobývaly ve zmíněných kasárnách, lze použít denní rozkazy fondu Dě-
lostřelecký pluk č . 1 „Jana Žižky z Trocnova“, Sborníky důvěrných výnosů MNO 1928–1939 
a Věcné a osobní věstníky MNO 1927–1939 . Některé údaje nám mohou poskytnout doku-
menty nezinventarizovaného fondu MNO, IV . odbor – technický, r . 1924 . Vedle Dělostřelec-
kého pluku č . 1 působil v kasárnách také Dělostřelecký pluk č . 101 „Dr . Edvarda Beneše“ . Bo-
hužel chybí kroniky těchto pluků a dokonce i kniha denních rozkazů Dělostřeleckého pluku 
č . 101 . Při výběru fotografií byla důležitá spolupráce s fotoarchivem VÚA-VHA .

4.1  DĚLOSTŘELECKÁ KASÁRNA „DR. EDVARDA 
BENEŠE“ V LETECH 1924–1939

K  samotnému výběru lokality pro stavbu Dělostřeleckých kasáren v  Ruzyni proběhlo 
několik  důležitých jednání . Ve  dnech 21 . a  22 . 2 . 1924 se sešla komise svolaná Zemským 
správním výborem v Praze s cílem vyhlédnout stavební místo pro kasárna na zemském stat-
ku v Ruzyni . Vojenská správa již měla toto místo vybráno a trvala bezpodmínečně na této 
lokalitě . Výhodou místa byla totiž blízkost nádraží . Vojenská správa byla navíc v časové tís-
ni, protože koncem roku 1925 musela vyklidit Černínská kasárna pro potřeby Ministerstva 
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zahraničních věcí ČSR . Další jednání uvedené komise proběhlo 1 . března 1924 a projednáva-
lo vhodnost půdy na parcelách zemského statku v Ruzyni a prodej parcel na stavbu kasáren .

Dne 8 . března 1924 předložilo Československé vojenské stavební ředitelství pro Čechy 
v  Praze 32 . oddělení MNO stavební návrh na  výstavbu Dělostřeleckých kasáren v  Ruzy-
ni . Konstatovalo se v  něm také, že veřejné nabídkové řízení bylo 1 . března 1924 vypsáno 
s tím, že otevírání nabídek bylo stanoveno na 31 . března, a se stavbou by se tak mohlo začít 
na přelomu dubna a května 1924 . K tomu bylo žádáno o zajištění rozpočtové částky ve výši 
19 170 000 Kč . V dodatku žádalo MNO zařadit do návrhu investic rozpočtu pro rok 1925 
částku 10 000 000 Kč . Projekt nebyl zatím úplný, protože neobsahoval stavební návrh na zří-
zení vodovodu, oplocení kasáren, zřízení komunikací a  kanalizace . Již v  únoru 1924 byla 
vyplacena odměna pracovníkům Vojenské projekční kanceláře, jejíž pracovníci vypracovali 
projekt kasáren mimo úřední hodiny . Při rekapitulaci součtu rozpočtu na  výstavbu Dělo-
střeleckých kasáren v Ruzyni bylo dne 29 . 3 . 1924 ohodnoceno 20 objektů, které měly být 
postaveny . Celkový náklad by činil 9 064 059,71 Kč . Dne 25 . dubna 1924 byl vydán protokol 
o výsledku zadávacího řízení na stavbu Dělostřeleckých kasáren v Ruzyni . Z uchazečů byla 
vybrána firma Bratři Němcové, architekti a  stavitelé, Smíchov, jejíž nabídka na  práci byla 
nejlevnější . Tato firma měla postavit velitelskou budovu, části obou budov pro mužstvo, dva 
domy pro důstojníky, dva domy pro rotmistry, velkou a malou krytou jízdárnu, různé stáje, 
dílny, podkovárnu, remízy na děla a muniční vozy a další . Za provedené práce měla firma 
obdržet 6 841 614,89 Kč . Výstavba šesti stájí pro 68 koní, tří remíz na muniční vozy a šesti 
otevřených jízdáren byla svěřena firmě Viktor Beneš, akciová stavební společnost, Královské 
Vinohrady . Za tyto stavby měla firma Beneš obdržet 2 172 884,70 Kč . Celková částka pro obě 
firmy činila 9 014 499,59 Kč . Požadavky na práce elektrické, vodovodní, kanalizační, na in-
stalaci osvětlení a hromosvodů, ale i na dodávku železných kamen byly vyjmuty z celkové 
soutěže a měly být řešeny zvláštními soutěžemi .

K projektu výstavby Dělostřeleckých kasáren v Ruzyni zasílala vyjádření také zúčastněná 
ministerstva . Ministerstvo veřejných věcí ČSR tak učinilo 6 . 5 . 1924 . Vyjádřilo se negativ-
ně ke zvolené architektuře a požadovalo, aby návrhy tří hlavních budov byly přepracovány . 
MNO tento požadavek odmítlo s tím, že by nastalo velké zdržení stavby, čemuž chtělo za-
bránit, protože muselo vyklidit Černínský palác . Výstavbu Dělostřeleckých kasáren v Ruzyni 
vypsalo MNO, respektive Zemské stavební ředitelství, ještě před projednáním stavebního 
návrhu s ministerstvy veřejných prací, financí a s Nejvyšším účetním kontrolním úřadem . 
Zainteresováno v celé záležitosti bylo také Ministerstvo zemědělství ve věci pozemků, Mini-
sterstvo dopravy a také Ministerstvo obchodu, které se zajímalo o řešení stížnosti řemeslnic-
kých jednot z 14 . 3 . 1924 . Obsahem této stížnosti bylo, že MNO neumožnilo živnostníkům 
účast v soutěži na výstavbu kasáren . MNO to odmítlo s vysvětlením, že nabídky živnostníků 
na práce truhlářské, klempířské, pokrývačské, lakýrnické a tesařské byly vyšší než nabídky 
stavebních firem, takže ministerstvo, které musí zodpovědně hospodařit se státními finance-
mi, bylo nuceno práce zadat stavebním firmám .
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Dne 31 . 5 . 1924 Okresní správa politická na Smíchově vydala schvalovací výměr k pro-
jektu novostavby Dělostřeleckých kasáren v  Ruzyni . Výměr obsahuje výsledek stavebního 
řízení a vyjádření zúčastněných stran . Dne 31 . 7 . 1924 vydala zmíněná správa ještě doplněk 
k  schvalovacímu výměru . Práce na výstavbě tak mohly být zahájeny 31 . května 1924 . Nic 
tomu nebránilo, protože 20 . května 1924 byla uzavřena a podepsána smlouva vojenské správy 
se stavební firmou Viktora Beneše o provedení částečné výstavby Dělostřeleckých kasáren 
v Ruzyni . Již zmíněné stavby měly být firmou dokončeny nejpozději do 31 . 7 . 1925, hrubá 
stavba však již do 31 . 12 . 1924 .

Československé vojenské stavební ředitelství pro Čechy předložilo dne 10 . září 1924 
po  dohodě s  Vojenskou projekční kanceláří návrh na  změnu situování některých objektů 
při výstavbě kasáren . Konkrétně se jednalo o dílny, remízy a stáje . Důstojnická jídelna měla 
být přemístěna do severovýchodní části, protože původní umístění nebylo vhodné vzhledem 
k převládajícímu směru větru . Velkou krytou jízdárnu pak jejich návrh posunul do architek-
tonické osy kasárenského komplexu . Pplk .  ing . Werner, zástupce přednosty 32 . stavebního 
oddělení MNO, pozměněnou situaci schválil .

Firma Bratři Němcové se dostala brzy do potíží . Již 17 . října 1924 firma urgovala svou 
žádost z 15 . října o povolení příplatků na jednotné ceny ve výši 14 procent . Firma to zdů-
vodňovala růstem cen, vojenská správa se však držela již dohodnutých smluvních podmínek . 
Stavba tak sice byla firmou započata, ale již ne dokončena . Výsledkem sporu bylo, že MNO 
firmě 27 . 3 . 1925 provádění stavby odňalo a zadalo dokončení prací firmě Viktora Beneše, 
a to podle její nabídky z 27 . 2 . 1925 . Firma Bratři Němcové se poté soudila s vojenskou sprá-
vou o finanční náhradu, ale ta byla rozsudkem Zemského soudu civilního v Praze 22 . 2 . 1927 
zamítnuta .

Smlouva mezi vojenskou správou a stavební firmou Viktora Beneše o přístavbě obou bu-
dov pro mužstvo byla uzavřena dne 6 . 3 . 1925 . Tuto zakázku dostala firma na úkor neúspěšné 
firmy Bratři Němcové . Bylo stanoveno, že stavba musí být ukončena nejdéle do konce srpna 
1925 . Zajímavé je, že při výstavbě obou budov pro ubytování mužstva bylo již od počátku 
počítáno s tím, že bude nejprve vybudována jejich západní část a poté jako přístavby dosta-
věny východní části obou budov . To dokazuje například Technická zpráva Vojenské projekční 
kanceláře v Praze k projektu přístavby pavilonů mužstva z 12 . 1 . 1925 . Jednalo se o přístavbu, 
tedy o úplné dokončení dvou pavilonů mužstva tak, aby zde mohlo být ubytováno veškeré 
mužstvo pluků . V jižní budově (později budova č . 2) pro ubytování mužstva dnes sídlí VÚA 
Praha . V plánu byly též stavby dalších objektů, k jejich realizaci však již nedošlo . Například 
měla být postavena třetí budova pro mužstvo, která by z východu uzavírala tehdy prázdný 
prostor za velitelskou budovou a nástupištěm (viz situační plán kasáren z května 1926) .

Dne 15 . 4 . 1927 proběhlo komisionální řízení v nových Dělostřeleckých kasárnách v Ru-
zyni za účelem přidělení jednotlivých objektů dvěma dělostřeleckým plukům a naslouchací 
vojenské rádiové stanici . Podle pokynů Posádkového velitelství Velké Prahy se měly oba pluky 
stěhovat do nových kasáren již v květnu 1927 . V odborné literatuře je uváděn listopad 1927 
jako datum nastěhování velitelství Dělostřeleckého pluku č . 1 do  Dělostřeleckých kasáren 
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v Ruzyni . S jistotou lze doložit datum 3 . 10 . 1927, kdy „započalo velitelství pluku úřadovati 
v Ruzyni“ (viz denní rozkaz uvedeného pluku č . 218, čl . 2 z 3 . 10 . 1927) .

Velitelství Dělostřeleckého pluku č . 101 se spojovací četou a 5 . náhradní baterií přesíd-
lilo z  Prahy-Motola do  Ruzyně dne 20 . 9 . 1928 . V  Praze-Motole tak zůstal I . oddíl pluku  
s 1 . a 2 . baterií . Dne 4 . 7 . 1931 vydal Okresní úřad Praha-Venkov užívací výměr pro Dělostře-
lecká kasárna v Ruzyni a čtyři obytné domy pro gážisty, které stály jižně od železniční dráhy . 
Stavební činnost pokračovala i v letech 1933–1935, kdy byly vybudovány dvě augmentační 
remízy pro děla a vozy a augmentační skladiště pro oděvy, výzbroj a výstroj pro oba dělo-
střelecké pluky . Dne 4 . 10 . 1934 vydal Obecní úřad v Ruzyni prohlášení o tom, že trhovou 
smlouvou z 5 . 12 . 1931 prodal vojenské správě některé pozemky pro výstavbu Dělostřelec-
kých kasáren v Ruzyni .

Dnem 30 . 10 . 1933 byl III . oddíl Dělostřeleckého pluku č . 1 přemístěn z Ruzyně do Bí-
liny . Poté bylo 28 . 2 . 1934 přesídleno také velitelství I . oddílu Dělostřeleckého pluku č . 101  
s 2 . baterií z Ruzyně do Prahy-Motola . Dne 1 . 10 . 1935 vznikla v Ruzyni u Dělostřeleckého 
pluku č . 101 remontní baterie 1 pro výcvik remont dělostřeleckých pluků č . 1 a 101 (denní 
rozkaz Dělostřeleckého pluku č . 1, r . 1935, č . 208, čl . 10 z 27 . 9 . 1935) .

Dne 27 . 11 . 1936 navštívil Dělostřelecká kasárna v  Ruzyni prezident republiky Edvard 
Beneš . Učinil tak v  doprovodu ministra národní obrany Františka Machníka, generál-
ního inspektora branné moci arm . gen .  Jana Syrového, náčelníka Hlavního štábu MNO  
arm . gen . Ludvíka Krejčího, náčelníka Francouzské vojenské mise v ČSR a poradce ministra 
národní obrany arm . gen . Louise-Eugèna Fauchera, velitele Zemského vojenského velitelství 
v  Praze arm . gen .  Sergeje Vojcechovského, přednosty MNO, II . odboru – dělostřeleckého 
div . gen . Jana Netíka, velitele 1 . polní dělostřelecké brigády plk . děl . Bedřicha Klesnila a dal-
ších velitelů . Při své návštěvě prezident zhlédl ukázky výcviku dělostřelců, bojové techniky 
a jezdeckého výcviku v kryté jízdárně, prohlédl si objekty kasáren a vykonal přehlídku obou 
dělostřeleckých pluků . Plk . děl . Švéda, velitel dělostřeleckého pluku č . 101 „Dr . Edvarda Be-
neše“, poté poděkoval prezidentovi za poctu, že pluk může nést od 30 . 6 . 1936 jeho jméno . 
Před návštěvou obdržel prezident od Vojenské kanceláře prezidenta republiky stručný ná-
stin charakteristiky polního dělostřelectva, a to včetně zařazení obou dělostřeleckých pluků 
do  1 .  polní dělostřelecké brigády a  do  svazku 1 . pěší divize . Nástin byl doplněn složením 
a výzbrojí obou pluků . Čestné označení Dělostřeleckého pluku č . 1 „Jana Žižky z Trocnova“ 
převzal pluk již od svého legionářského předchůdce .

Historie Dělostřeleckého pluku č . 1 je v roce 1936 spojena i s jednou z významných osob-
ností pozdějšího domácího odboje pplk . děl . Josefa Balabána (5 . 6 . 1894 – 3 . 10 . 1941) . Josef Ba-
labán, příslušník čs . legií v Rusku, sloužil právě u Dělostřeleckého pluku č . 1 v Ruzyni . V r . 1936 
zde působil ve funkci velitele II . dělostřeleckého oddílu . Jako velitel a důstojník byl hodnocen 
výtečně . K 15 . 9 . 1936 byl přemístěn k II . odboru – dělostřeleckému na MNO . Při této příleži-
tosti vyšlo rozkazem 1 . polní dělostřelecké brigády (č . 18 z 9 . 10 . 1936) pochvalné uznání za jeho 
práci u pluku . Po r . 1939 se J . Balabán zapojil do domácího odboje, především ve skupině „Svatí 
tři králové“ . Byl však 22 . 4 . 1941 zatčen a 3 . 10 . 1941 popraven právě v Ruzyni .
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Na  den výročí bitvy u  Zborova se konala u  památníku dělostřelcům padlým v  bojích 
na Rusi slavnostní shromáždění obou pluků . K oslavě dne 5 . 7 . 1937 se dochovaly fotografie . 
Je na nich vidět jak text na pomníku ze srpna 1927, tak v pozadí také nově instalované desky 
se jmény padlých legionářů u Zborova . Pomník byl zřejmě zničen za okupace a poté již nebyl 
obnoven . Tato shromáždění k výročí bitvy u Zborova probíhala každý rok, ale fotografie se 
k nim dochovaly pouze z let 1932 a 1937 . Den výročí bitvy u Zborova byl v roce 1928 prohlá-
šen za svátek všech útvarů, ústavů a úřadů čs . branné moci .

V  r . 1938 došlo k několika dislokačním přesunům . Nejprve se I . oddíl dělostřeleckého 
pluku č . 101 dne 19 . 1 . 1938 přemístil z Ruzyně do Brezna nad Hronom, kam ho 28 . 3 . 1938 
následovalo velitelství Dělostřeleckého pluku č . 101 s  II . oddílem, hospodářskou správou, 
technickou správou, náhradním oddílem a spojovací baterií . Dnem 1 . 4 . 1938 byla zřízena 
asanační rota č . 1 u Dělostřeleckého pluku č . 1 v Ruzyni . Velitelství Dělostřeleckého pluku 
č . 1 a I . oddíl byly přemístěny 23 . 5 . 1938 z Ruzyně do Jihlavy . Toho dne se přemístil II . oddíl 
tohoto pluku z Ruzyně do Třebíče, aby se 29 . 6 . 1938 II . oddíl přesunul z Třebíče do Jihlavy . 
Dne 27 . 5 . 1938 se přemístila I . korouhev Dragounského pluku č . 1 „Jana Jiskry z Brandýsa“ 
z Mostu do Ruzyně . V době zářijové mobilizace v r . 1938 byl Dělostřelecký pluk č . 101 dislo-
kován na západním Slovensku pod Velitelstvím sboru VII . Dělostřelecký pluk č . 1 podléhal 
Velitelství skupiny 2 a Dragounský pluk č . 1 působil v rámci Velitelství rychlé divize 1 . Dne 
15 . 11 . 1938 se nově soustředilo velitelství Dělostřeleckého pluku č . 1 s I . a II . oddílem do Ru-
zyně, kde již byl III . oddíl, který sem dorazil v říjnu 1938 z Bíliny .

Ještě za pobytu Dělostřeleckého pluku č . 1 v Jihlavě vyšlo denním rozkazem pluku (č . 181 
z 12 . 8 . 1938) rozhodnutí Velitelství sboru I . o pojmenování Dělostřeleckých kasáren v Ruzy-
ni na „Kasárna Dr . Edvarda Beneše“ .

U příležitosti převzetí kasáren německou vojenskou správou po 15 . 3 . 1939 byl sepsán, 
jako o všech dalších objektech čs . vojenské správy, takzvaný Dotazník o objektu, v němž se 
nacházejí dostupné informace o stavu kasáren, o pořizovací ceně pozemku a objektů a další 
informace . Budovy kasáren převzali příslušníci SS, kteří vyházeli většinu vnitřního zařízení 
kasáren na dvůr, kde ho spálili .
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4.2  VELITELÉ DĚLOSTŘELECKÝCH PLUKŮ 
V DĚLOSTŘELECKÝCH KASÁRNÁCH 
„DR. EDVARDA BENEŠE“ V RUZYNI V LETECH 
1924–1939 

Mgr. Barbora Nováková

VÚA-VHA Praha, fond Dělostřelecký pluk 
č. 1, karton 11, jedna fotografie

VÚA-VHA Praha, fond Dělostřelecký pluk  
č. 1, karton 11, jedna fotografie

b. d. – plk. děl. Machačík, Alois, velitel Dělo-
střeleckého pluku č. 1

b. d. – plk. děl. Šára, Václav, velitel Dělo-
střeleckého pluku č. 1
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Hodnost Jméno Datum 
narození

Místo  
narození Legionářem Velitelem pluku Úmrtí/Odbojová činnost Charakteristika jako velitele pluku

podle kvalifikační listiny

pplk . děl .
plk . děl . (od 1 . 5 . 1928)
brig . gen . (od 21 . 2 . 1933)
div . gen . in memoriam
(od 1 . 5 . 1943)1

MACHAČÍK 
Alois 26 . září 1888

Loukov 
na Moravě (okres 
Holešov) 

Srbská 
dobrovolnická divize
Francouzská legie

28 . únor 1927 – 28 . únor 1929 Dne 1 . 7 . 1941 popraven  
v Berlíně-Plötzensee .

„Pevný a přímý charakter, temperamentní a živý, bystrého 
postřehu; velmi inteligentní, iniciativní a energický. Neobyčejně 
snaživý, pracovitý, svědomitý a důkladný. Žije takřka jen pro službu 
(…). Přímý velitel, který vyžaduje od podřízených naprosto přesné 
plnění povinností, sám však předchází vždy dobrým příkladem. 
(…) Výtečný, naprosto spolehlivý a iniciativní velitel pluku.“

pplk . gšt .
plk . děl . (od 30 . 12 . 1929)
brig . gen . (od 1 . 7 . 1934)
div . gen . in memoriam
(od 1 . 5 . 1941)2

ŠÁRA 
Václav 27 . března 1893 Struhaře u Plzně Ruská legie 28 . únor 1929 – 30 . září 1931 Dne 1 . 10 . 1941 popraven 

gestapem v Praze .

„Přímá, otevřená, loyální povaha. Čilý, inteligentní, velice pilný 
důstojník, v plnění svých služebních povinností velmi svědomitý; 
zápal pro práci, která ho těší a je jí plně oddán; voják tělem i duší. 
Doplňuje své vědomosti pilným studiem.“

plk . gšt .
brig . gen . (od 1 . 7 . 1937)
div . gen . in memoriam
(od 28 . 10 . 1942)3

VOLF 
Václav 17 . ledna 1893 Máslojedy (okr . 

Dvůr Králové)

Srbský pěší pluk č . 1 
Francouzská legie
Italská legie

30 . září 1931 – 30 . září 1933 Dne 24 . 11 . 1942 popraven 
v Berlíně .

„Přímé, vážné, čestné povahy. Velmi svědomitý, pracovitý 
a samostatný; starostlivý vel. pluku. Vždy taktní, spolehlivý 
a iniciativní pracovník. (…) Výborný velitel pluku.“

pplk . gšt .
plk . děl . (od 1 . 7 . 1935)
plk . gšt . (od 1 . 1 . 1936)
brig . gen . (od 1 . 5 . 1939)4

div . gen . (od 28 . 10 . 1942)5

SKLENOVSKÝ 
Bruno 17 . října 1893 Větřkovice (okr . 

Nový Jičín) Ruská legie 1 . říjen 1933 – 16 . březen 1935 Účastnil se zahraničního odboje 
na Západě .

„Vážný, ustálený charakter.  V jednání vždy přímý a otevřený; velmi 
schopný vel. pluku, iniciativní pracovník. Taktní a důsledný.“

pplk . děl . HÁVA 
Otakar 31 . července 1894 Libomyšl (okres 

Hořovice) Ruská legie
16 . březen 19356 – 13 . leden 
1936
(zatímní velitel)

Neznámo . „Úslužný, uctivý, družné a srdečné povahy; projevil poněkud malou 
iniciativu.“

plk . děl .
brig . gen . (od 1 . 10 . 1946) HOLUBEK Albín 29 . května 1895

Teplice-
-Šanov (okr . 
Česká Lípa)

Ruská legie 13 . leden 19367 – 30 . listopad 
1937

Člen domácího odboje . V roce 
1939 zpravodajsky činný pro 
odbojovou skupinu pplk . Balabána . 
Od roku 1942 až do povstání 
zpravodajsky činný pro odbojovou 
skupinu pplk . Steinera-Veselého . 
Od 5 . května 1945 se zúčastnil 
revoluce v Bubenči .

„Velmi pilný, přesný, důsledný. Velmi iniciativní, samostatný. 
Spolehlivý, ukázněný, přímý. Vůči podřízeným přísný, přitom 
spravedlivý a uznalý.“ 
„Houževnatě hájí zájmy pluku. (…) Důstojníky vede 
k soustavnému studiu.  Snaží se ze všech sil, aby jeho pluk byl ten 
nejlepší. Má obsáhlé vědomosti.“

pplk . děl .
plk . (od 1 . 5 . 1942)8

brig . gen . (od 1 . 5 . 1941)9

MAŠÍN  
Josef 26 . srpna 1896 Lošany (okr . 

Kolín) Ruská legie
30 . listopad 193710 – 4 . srpen 
193811 Dne 30 . 6 . 1942 popraven 

gestapem v Praze .

„Naprosto spolehlivý a svědomitý. Velmi iniciativní. Naprosto 
samostatný s velkým smyslem pro odpovědnost, které se nebojí. 
Ukázněný, k podřízeným přísný, nekompromisní, starostlivý 
a spravedlivý.“

plk . děl . HOLUBEK 
Albín 29 . května 1895

Teplice-
-Šanov (okr . 
Česká Lípa)

4 . srpna 193812 – 30 . červenec 
1939

1  Jmenován dekretem prezidenta republiky ze dne 25 . října 1946 s účinností a pořadím od 1 . května 1943 (Osobní věstník – OV 
1203/1946) .

2  Jmenován dekretem prezidenta republiky ze dne 25 . října 1946 s účinností a pořadím od 1 . května 1941 (OV 1203/1946) .
3  Jmenován dekretem prezidenta republiky ze dne 25 . října 1946 s účinností a pořadím od 28 . října 1942 (OV 1203/1946) .
4  Jmenován dekretem prezidenta republiky ze dne 25 . října 1946 s účinností a pořadím od 1 . května 1939 (OV 1227/1946) .
5  Jmenován dekretem prezidenta republiky ze dne 25 . října 1946 s účinností a pořadím od 28 . října 1942 (OV 1227/1946) .
6  Pověřen velením pluku výnosem MNO čj . 7777/dův . II/1 . odděl ., a  to až do  ustanovení definitivního velitele (rozkaz  

z 18 . března 1935 podepsaný velitelem pluku v zastoupení pplk . Františkem Michem .
7  Rozkaz č . 9, čl . 2 ze dne 14 . ledna 1936 .

Velitelé Dělostřeleckého pluku č. 1 v Ruzyni
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Hodnost Jméno Datum 
narození

Místo  
narození Legionářem Velitelem pluku Úmrtí/Odbojová činnost Charakteristika jako velitele pluku

podle kvalifikační listiny

pplk . děl .
plk . děl . (od 1 . 5 . 1928)
brig . gen . (od 21 . 2 . 1933)
div . gen . in memoriam
(od 1 . 5 . 1943)1

MACHAČÍK 
Alois 26 . září 1888

Loukov 
na Moravě (okres 
Holešov) 

Srbská 
dobrovolnická divize
Francouzská legie

28 . únor 1927 – 28 . únor 1929 Dne 1 . 7 . 1941 popraven  
v Berlíně-Plötzensee .

„Pevný a přímý charakter, temperamentní a živý, bystrého 
postřehu; velmi inteligentní, iniciativní a energický. Neobyčejně 
snaživý, pracovitý, svědomitý a důkladný. Žije takřka jen pro službu 
(…). Přímý velitel, který vyžaduje od podřízených naprosto přesné 
plnění povinností, sám však předchází vždy dobrým příkladem. 
(…) Výtečný, naprosto spolehlivý a iniciativní velitel pluku.“

pplk . gšt .
plk . děl . (od 30 . 12 . 1929)
brig . gen . (od 1 . 7 . 1934)
div . gen . in memoriam
(od 1 . 5 . 1941)2

ŠÁRA 
Václav 27 . března 1893 Struhaře u Plzně Ruská legie 28 . únor 1929 – 30 . září 1931 Dne 1 . 10 . 1941 popraven 

gestapem v Praze .

„Přímá, otevřená, loyální povaha. Čilý, inteligentní, velice pilný 
důstojník, v plnění svých služebních povinností velmi svědomitý; 
zápal pro práci, která ho těší a je jí plně oddán; voják tělem i duší. 
Doplňuje své vědomosti pilným studiem.“

plk . gšt .
brig . gen . (od 1 . 7 . 1937)
div . gen . in memoriam
(od 28 . 10 . 1942)3

VOLF 
Václav 17 . ledna 1893 Máslojedy (okr . 

Dvůr Králové)

Srbský pěší pluk č . 1 
Francouzská legie
Italská legie

30 . září 1931 – 30 . září 1933 Dne 24 . 11 . 1942 popraven 
v Berlíně .

„Přímé, vážné, čestné povahy. Velmi svědomitý, pracovitý 
a samostatný; starostlivý vel. pluku. Vždy taktní, spolehlivý 
a iniciativní pracovník. (…) Výborný velitel pluku.“

pplk . gšt .
plk . děl . (od 1 . 7 . 1935)
plk . gšt . (od 1 . 1 . 1936)
brig . gen . (od 1 . 5 . 1939)4

div . gen . (od 28 . 10 . 1942)5

SKLENOVSKÝ 
Bruno 17 . října 1893 Větřkovice (okr . 

Nový Jičín) Ruská legie 1 . říjen 1933 – 16 . březen 1935 Účastnil se zahraničního odboje 
na Západě .

„Vážný, ustálený charakter.  V jednání vždy přímý a otevřený; velmi 
schopný vel. pluku, iniciativní pracovník. Taktní a důsledný.“

pplk . děl . HÁVA 
Otakar 31 . července 1894 Libomyšl (okres 

Hořovice) Ruská legie
16 . březen 19356 – 13 . leden 
1936
(zatímní velitel)

Neznámo . „Úslužný, uctivý, družné a srdečné povahy; projevil poněkud malou 
iniciativu.“

plk . děl .
brig . gen . (od 1 . 10 . 1946) HOLUBEK Albín 29 . května 1895

Teplice-
-Šanov (okr . 
Česká Lípa)

Ruská legie 13 . leden 19367 – 30 . listopad 
1937

Člen domácího odboje . V roce 
1939 zpravodajsky činný pro 
odbojovou skupinu pplk . Balabána . 
Od roku 1942 až do povstání 
zpravodajsky činný pro odbojovou 
skupinu pplk . Steinera-Veselého . 
Od 5 . května 1945 se zúčastnil 
revoluce v Bubenči .

„Velmi pilný, přesný, důsledný. Velmi iniciativní, samostatný. 
Spolehlivý, ukázněný, přímý. Vůči podřízeným přísný, přitom 
spravedlivý a uznalý.“ 
„Houževnatě hájí zájmy pluku. (…) Důstojníky vede 
k soustavnému studiu.  Snaží se ze všech sil, aby jeho pluk byl ten 
nejlepší. Má obsáhlé vědomosti.“

pplk . děl .
plk . (od 1 . 5 . 1942)8

brig . gen . (od 1 . 5 . 1941)9

MAŠÍN  
Josef 26 . srpna 1896 Lošany (okr . 

Kolín) Ruská legie
30 . listopad 193710 – 4 . srpen 
193811 Dne 30 . 6 . 1942 popraven 

gestapem v Praze .

„Naprosto spolehlivý a svědomitý. Velmi iniciativní. Naprosto 
samostatný s velkým smyslem pro odpovědnost, které se nebojí. 
Ukázněný, k podřízeným přísný, nekompromisní, starostlivý 
a spravedlivý.“

plk . děl . HOLUBEK 
Albín 29 . května 1895

Teplice-
-Šanov (okr . 
Česká Lípa)

4 . srpna 193812 – 30 . červenec 
1939

1  Jmenován dekretem prezidenta republiky ze dne 25 . října 1946 s účinností a pořadím od 1 . května 1943 (Osobní věstník – OV 
1203/1946) .

2  Jmenován dekretem prezidenta republiky ze dne 25 . října 1946 s účinností a pořadím od 1 . května 1941 (OV 1203/1946) .
3  Jmenován dekretem prezidenta republiky ze dne 25 . října 1946 s účinností a pořadím od 28 . října 1942 (OV 1203/1946) .
4  Jmenován dekretem prezidenta republiky ze dne 25 . října 1946 s účinností a pořadím od 1 . května 1939 (OV 1227/1946) .
5  Jmenován dekretem prezidenta republiky ze dne 25 . října 1946 s účinností a pořadím od 28 . října 1942 (OV 1227/1946) .
6  Pověřen velením pluku výnosem MNO čj . 7777/dův . II/1 . odděl ., a  to až do  ustanovení definitivního velitele (rozkaz  

z 18 . března 1935 podepsaný velitelem pluku v zastoupení pplk . Františkem Michem .
7  Rozkaz č . 9, čl . 2 ze dne 14 . ledna 1936 .

8  Jmenován dekretem prezidenta republiky ze dne 25 . října 1946 s účinností a pořadím od 1 . května 1942 (OV 101/1946) .
9  Jmenován dekretem prezidenta republiky ze dne 19 . února 1947 s účinnosti a pořadím od 1 . května 1941 (OV 20/1947) .
10   Pověřen velením pluku výnosem MNO čj . 18830, Dův . II/1 . odděl . 1937, a to z důvodu povolání plk . Holubka do kurzu pro vyšší 

velitele .
11  Ode dne 7 . května 1938 (rozkaz č . 105) již Mašín není titulován jako velitel pluku v zastoupení, nýbrž jako velitel pluku .
12   Plk .  Holubek nastoupil službu u  pluku dne 30 . června 1938 (rozkaz č . 146 ze dne 30 . června 1938), od  7 . července  

do 3 . srpna pobýval na dovolené (rozkaz č . 149 ze dne 4 . července 1938) . Velení pluku převzal opět dne 4 . srpna (rozkaz č . 174 
ze dne 4 . srpna 1938) .
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Velitelé Dělostřeleckého pluku č. 101 v Ruzyni

Hodnost Jméno Datum 
narození

Místo 
narození Legionářem Velitelem pluku Úmrtí/Odbojová činnost Charakteristika jako velitele pluku  

podle kvalifikační listiny

pplk . děl .
plk . děl (od 1 . 5 . 1928) 

KONNJA 
Ervín 4 . dubna 1882 Hradec Králové Nebyl . 1 . červen 192513 – 28 . květen 

193114
Dne 27 . 7 . 1932 ve všeobecné nemocnici 
v Chomutově .

„Charakter pevný a přímý, rozvážný, klidný, 
svědomitý a velmi pilný. Inteligentní. 
Čestný, gentleman, ke svým podřízeným taktní 
a otcovsky starostlivý. Sám dobrý kamarád pěstuje 
kamarádství též ve svém pluku.“
Posudek z období od 1 . října 1930 do 
30 . září 1931: „V důsledku své těžké žaludeční 
choroby jest silně nervosní (…) následky této 
nemoci ovlivňují do jisté míry jeho výkonnost.“

pplk . děl . SPÁLENÝ 
Antonín 25 . května 1889 Mladá Boleslav

Dne 10 . 12 . 
1918 se přihlásil 
do čs . domobrany 
v Itálii .

28 . květen 1931 – 14 . říjen 1931

Nebyl v žádném organizovaném podzemním 
hnutí . Od 23 . 3 . 1939 byl MNO ustanoven 
styčným důstojníkem u německé skupiny 
gen . Moro, kde získával zprávy, které pak 
předával gen . Netíkovi a pplk . Balabánovi . 
Tuto pozici zastával až do července 1940 . 
Od 5 . 5 . 1945 se účastnil povstání ve 
Stříbrné Skalici .

„Upřímný, mírný, uhlazeného chování, velmi 
pilný; starostlivý a iniciativní.“

plk . děl . KONNJA 
Ervín 4 . dubna 1882 Hradec Králové 14 . říjen 1931 – 26 . červenec 

1932

pplk . děl . SPÁLENÝ 
Antonín 25 . května 1889 Mladá Boleslav červenec 193215 – červenec 1933

pplk . děl .
plk . děl . (od 1 . 7 . 1934)
brig . gen . (od 1 . 4 . 1947)

ŠVÉDA 
František 7 . února 1894

Šubířov u Jeníčka
(okr . Moravská 
Třebová)

Ruská legie červenec 193316 – 30 . listopad 
1936

Slabá odbojová činnost od podzimu 1939, 
přerušovaná pro těžkou chorobu . Průměrná 
účast na Pražském povstání .

„Velmi svědomitý a pilný, důsledný, iniciativní 
a samostatný. (…) Osobním příkladem, 
vědomostmi, jednáním získává úctu a vážnost 
u svých podřízených. Důstojnický sbor vede 
na mravní, odborné i společenské výši. Do celého 
pluku přináší klid, rozumnou a účelnou práci.“

pplk . gšt .
plk . gšt . (od 1 . 1 . 1937)
brig . gen . in memoriam  
(od 1 . 5 . 1942)

CHURAVÝ 
Josef 27 . října 1894 Olomouc Ruská legie 30 . listopad 193617 – 29 . září 

1937
Dne 30 . 6 . 1942 popraven v Praze 
na Pankráci .

„Velmi pilný, poctivý, svědomitý, starostlivý, 
iniciativní, samostatný. Spolehlivý, ukázněný. Vůči 
podřízeným uznalý, taktní, spravedlivý.“

pplk . děl .
plk . děl . (od 1 . 7 . 1938)
brig . gen . in memoriam  
(od 1 . 5 . 1945)

KOC 
Pavel 10 . září 1896 Psáře

(okr . Benešov u Prahy)

Srbská dobrovolnická 
divize 
Ruská legie

30 . září 1937 – 28 . březen 193818
Dne 10 . 5 . 1945 zemřel v lazaretu v Terezíně 
v Malé pevnosti následkem útrap 
z koncentračního věznění .

„Přímý, taktní, disktrétní, rázný, citlivý. Naprosto 
spolehlivý. Má velmi dobré dělostřelecké znalosti 
a umí je vhodně uplatniti. Je iniciativní.“

13   K  pluku přidělen dne 1 . května 1925 (OV 173/1925), velitelem ustanoven až o  měsíc později dne 1 . června 1925 (OV 
201/1925) .

14   Od 28 . května 1931 nemocen se žaludečními vředy . Pokud by se uzdravil, měl by být shledán způsobilým jako velitel pluku .
15   V kvalifikační listině je uvedeno, že velením pluku byl pověřen na základě výnosu MNO čj . 2339 dův . II/1 1932, datum pře-

vzetí velení je však až 15 . září 1932 . Tento výnos se nedochoval . Jelikož v osobním věstníku 1932 není jeho jméno uvedeno 
a denní rozkazy Dělostřeleckého pluku 101 se nedochovaly, nelze stanovit přesné datum nástupu na pozici velitele pluku .
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Velitelé Dělostřeleckého pluku č. 101 v Ruzyni

Hodnost Jméno Datum 
narození

Místo 
narození Legionářem Velitelem pluku Úmrtí/Odbojová činnost Charakteristika jako velitele pluku  

podle kvalifikační listiny

pplk . děl .
plk . děl (od 1 . 5 . 1928) 

KONNJA 
Ervín 4 . dubna 1882 Hradec Králové Nebyl . 1 . červen 192513 – 28 . květen 

193114
Dne 27 . 7 . 1932 ve všeobecné nemocnici 
v Chomutově .

„Charakter pevný a přímý, rozvážný, klidný, 
svědomitý a velmi pilný. Inteligentní. 
Čestný, gentleman, ke svým podřízeným taktní 
a otcovsky starostlivý. Sám dobrý kamarád pěstuje 
kamarádství též ve svém pluku.“
Posudek z období od 1 . října 1930 do 
30 . září 1931: „V důsledku své těžké žaludeční 
choroby jest silně nervosní (…) následky této 
nemoci ovlivňují do jisté míry jeho výkonnost.“

pplk . děl . SPÁLENÝ 
Antonín 25 . května 1889 Mladá Boleslav

Dne 10 . 12 . 
1918 se přihlásil 
do čs . domobrany 
v Itálii .

28 . květen 1931 – 14 . říjen 1931

Nebyl v žádném organizovaném podzemním 
hnutí . Od 23 . 3 . 1939 byl MNO ustanoven 
styčným důstojníkem u německé skupiny 
gen . Moro, kde získával zprávy, které pak 
předával gen . Netíkovi a pplk . Balabánovi . 
Tuto pozici zastával až do července 1940 . 
Od 5 . 5 . 1945 se účastnil povstání ve 
Stříbrné Skalici .

„Upřímný, mírný, uhlazeného chování, velmi 
pilný; starostlivý a iniciativní.“

plk . děl . KONNJA 
Ervín 4 . dubna 1882 Hradec Králové 14 . říjen 1931 – 26 . červenec 

1932

pplk . děl . SPÁLENÝ 
Antonín 25 . května 1889 Mladá Boleslav červenec 193215 – červenec 1933

pplk . děl .
plk . děl . (od 1 . 7 . 1934)
brig . gen . (od 1 . 4 . 1947)

ŠVÉDA 
František 7 . února 1894

Šubířov u Jeníčka
(okr . Moravská 
Třebová)

Ruská legie červenec 193316 – 30 . listopad 
1936

Slabá odbojová činnost od podzimu 1939, 
přerušovaná pro těžkou chorobu . Průměrná 
účast na Pražském povstání .

„Velmi svědomitý a pilný, důsledný, iniciativní 
a samostatný. (…) Osobním příkladem, 
vědomostmi, jednáním získává úctu a vážnost 
u svých podřízených. Důstojnický sbor vede 
na mravní, odborné i společenské výši. Do celého 
pluku přináší klid, rozumnou a účelnou práci.“

pplk . gšt .
plk . gšt . (od 1 . 1 . 1937)
brig . gen . in memoriam  
(od 1 . 5 . 1942)

CHURAVÝ 
Josef 27 . října 1894 Olomouc Ruská legie 30 . listopad 193617 – 29 . září 

1937
Dne 30 . 6 . 1942 popraven v Praze 
na Pankráci .

„Velmi pilný, poctivý, svědomitý, starostlivý, 
iniciativní, samostatný. Spolehlivý, ukázněný. Vůči 
podřízeným uznalý, taktní, spravedlivý.“

pplk . děl .
plk . děl . (od 1 . 7 . 1938)
brig . gen . in memoriam  
(od 1 . 5 . 1945)

KOC 
Pavel 10 . září 1896 Psáře

(okr . Benešov u Prahy)

Srbská dobrovolnická 
divize 
Ruská legie

30 . září 1937 – 28 . březen 193818
Dne 10 . 5 . 1945 zemřel v lazaretu v Terezíně 
v Malé pevnosti následkem útrap 
z koncentračního věznění .

„Přímý, taktní, disktrétní, rázný, citlivý. Naprosto 
spolehlivý. Má velmi dobré dělostřelecké znalosti 
a umí je vhodně uplatniti. Je iniciativní.“

13   K  pluku přidělen dne 1 . května 1925 (OV 173/1925), velitelem ustanoven až o  měsíc později dne 1 . června 1925 (OV 
201/1925) .

14   Od 28 . května 1931 nemocen se žaludečními vředy . Pokud by se uzdravil, měl by být shledán způsobilým jako velitel pluku .
15   V kvalifikační listině je uvedeno, že velením pluku byl pověřen na základě výnosu MNO čj . 2339 dův . II/1 1932, datum pře-

vzetí velení je však až 15 . září 1932 . Tento výnos se nedochoval . Jelikož v osobním věstníku 1932 není jeho jméno uvedeno 
a denní rozkazy Dělostřeleckého pluku 101 se nedochovaly, nelze stanovit přesné datum nástupu na pozici velitele pluku .

16  Ustanoven velitelem 15 . října 1932 (OV 46/1932), službu u pluku však nastoupil až v červenci 1933 .
17   V kvalifikační listině je uvedeno, že velením pluku byl pověřen na základě výnosu MNO č . 13288 dův . II/1 . odd . 1936 . Tento 

výnos se nedochoval . Z důvodu absence denních rozkazů Dělostřeleckého pluku 101 nelze stanovit přesné datum .
18  Znovu během mobilizace od 25 . září 1938 .
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Velitelé Dragounského pluku č. 1

Hodnost Jméno Datum 
narození

Místo 
narození Legionářem Velitelem pluku Úmrtí/Odbojová činnost Charakteristika jako velitele pluku 

podle kvalifikační listiny

plk . jezd . ŠKVOR 
Jiří 3 . srpna 1890 Praha Ruská legie

Francouzská legie 15 . ledna 1933 – 15 . září 1938

Na podzim 1944 se zapojil přes 
skupinu „Světlo denní“ na skupinu 
„Trávnici“ a zúčastnil se všech 
přípravných akcí . Od 5 . do 9 . 5 . 1945 
se se skupinou „Trávnici“ účastnil 
povstání .

„Klidná, málo průbojná a spíše pasivní povaha. 
Inteligentní, má sice přiměřené taktické vědomosti, 
ale schází mu naprosto velitelská sebedůvěra, 
myšlenková čilost a ohebnost (…). Taktické 
rozhodování  i v jednodušších situacích činí mu zvláštní 
potíže a jeho nerozhodnost vede až k ohrožení vlastní 
autority, poněvadž v úzkostech vyhledává pomoc a radu 
u svých podřízených. Jako veliteli jezdeckého pluku 
schází mu představivost, předvídavost, širší rozhled, 
iniciativa, samostatnost a hlavně rozhodnost. Svůj 
pluk nemá ještě v dobrém pořádku a to jak po stránce 
bojového výcviku, tak i po stránce hospodářské 
a administrativní.“19

plk . gšt . VRZÁČEK 
Josef 29 . srpna 1894 Hoješín (okr . 

Chotěboř) Ruská legie 15 . září 1938 – 1939 Účastnil se zahraničního odboje 
na Západě .

„Svědomitý, iniciativní, nebojí se odpovědnosti, pracovitý 
a spolehlivý. K představeným přímý, k podřízeným někdy 
laskavý, někdy přísný, jinak o ně starostlivý. (…) Velmi 
dobrý náčelník sboru.“

19  Posudek z období od 1 . října 1934 do 30 . září 1935 .

b. d. – plk. děl. Holubek, Albín, velitel Dělostřeleckého pluku č. 1

VÚA-VHA Praha, fotoarchiv, jedna fotografie
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Velitelé Dragounského pluku č. 1

Hodnost Jméno Datum 
narození

Místo 
narození Legionářem Velitelem pluku Úmrtí/Odbojová činnost Charakteristika jako velitele pluku 

podle kvalifikační listiny

plk . jezd . ŠKVOR 
Jiří 3 . srpna 1890 Praha Ruská legie

Francouzská legie 15 . ledna 1933 – 15 . září 1938

Na podzim 1944 se zapojil přes 
skupinu „Světlo denní“ na skupinu 
„Trávnici“ a zúčastnil se všech 
přípravných akcí . Od 5 . do 9 . 5 . 1945 
se se skupinou „Trávnici“ účastnil 
povstání .

„Klidná, málo průbojná a spíše pasivní povaha. 
Inteligentní, má sice přiměřené taktické vědomosti, 
ale schází mu naprosto velitelská sebedůvěra, 
myšlenková čilost a ohebnost (…). Taktické 
rozhodování  i v jednodušších situacích činí mu zvláštní 
potíže a jeho nerozhodnost vede až k ohrožení vlastní 
autority, poněvadž v úzkostech vyhledává pomoc a radu 
u svých podřízených. Jako veliteli jezdeckého pluku 
schází mu představivost, předvídavost, širší rozhled, 
iniciativa, samostatnost a hlavně rozhodnost. Svůj 
pluk nemá ještě v dobrém pořádku a to jak po stránce 
bojového výcviku, tak i po stránce hospodářské 
a administrativní.“19

plk . gšt . VRZÁČEK 
Josef 29 . srpna 1894 Hoješín (okr . 

Chotěboř) Ruská legie 15 . září 1938 – 1939 Účastnil se zahraničního odboje 
na Západě .

„Svědomitý, iniciativní, nebojí se odpovědnosti, pracovitý 
a spolehlivý. K představeným přímý, k podřízeným někdy 
laskavý, někdy přísný, jinak o ně starostlivý. (…) Velmi 
dobrý náčelník sboru.“

19  Posudek z období od 1 . října 1934 do 30 . září 1935 .

b. d. – pplk. děl. Mašín, Josef, velitel Dělostřeleckého pluku č. 1

VÚA-VHA Praha, fotoarchiv, jedna fotografie
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b. d. – plk. gšt. Volf, Václav, velitel Dělostřeleckého pluku č. 1

VÚA-VHA Praha, fond Dělostřelecký pluk 
č. 1, karton 11, jedna fotografie

b. d. – pplk. gšt. Sklenovský, Bruno, velitel Dělostřeleckého pluku č. 1

VÚA-VHA Praha, fotoarchiv, jedna fotografie

Vojenský  historický  archiv
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b. d. – plk. gšt. Churavý, Josef, velitel Dělostřeleckého pluku č. 101

VÚA-VHA Praha, fotoarchiv, jedna 
fotografie
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4.3  VÝBĚR DOKUMENTŮ K HISTORII 
DĚLOSTŘELECKÝCH KASÁREN 
„DR. EDVARDA BENEŠE“  
V RUZYNI V LETECH 1924–1939 

Mgr. Ivan Urminský, Mgr. Jan Zámečník

1924, 22. únor, Praha – Zápis komise o vyhlédnutí stavebního místa pro Dělostřelecká 
kasárna v Ruzyni

Vojenský  historický  archiv



47

Vojenský  historický  archiv



48

Vojenský  historický  archiv



49

VÚA-VHA Praha, fond MNO, technický odbor, 32. stavební oddělení, karton 4048,  
sign. 62 5/148 5, strojopis, 4 s. 

Vojenský  historický  archiv
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1924, 8. březen, Praha – Stavební návrh na výstavbu kasáren v Ruzyni u Prahy

Vojenský  historický  archiv



51

Vojenský  historický  archiv



52

Vojenský  historický  archiv



53

Vojenský  historický  archiv



54

Vojenský  historický  archiv



55

Vojenský  historický  archiv



56

VÚA-VHA Praha, fond MNO, technický odbor, 32. stavební oddělení, karton 4048, 
sign. 62 5/148 10, strojopis a rukopis, 7 s.

1924, 22. březen, Praha – Dodatek k stavebnímu návrhu pro rok 1925

Vojenský  historický  archiv



57

VÚA-VHA Praha, fond MNO, technický odbor, 32. stavební oddělení, karton 4048,  
sign. 62 5/148 12, rukopis, 2 s.

Vojenský  historický  archiv



58

1924, 16. únor, Praha – Vyplacení odměny pracovníkům vojenské projektové kanceláře 
za projekt kasáren v Ruzyni

VÚA-VHA Praha, fond MNO, technický odbor, 32. stavební oddělení, karton 4048.,  
sign. 62 5/148 2, rukopis, 1 s.

Vojenský  historický  archiv



59

1924, 31. březen, Praha – Nabídka stavební firmy Viktor Beneš, Královské Vinohrady 
na výstavbu Dělostřeleckých kasáren v Ruzyni

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 23, opis, tisk a rukopis, 1 s.

Vojenský  historický  archiv



60

1924, 29. březen, Praha – Rekapitulace součtu rozpočtu na výstavbu Dělostřeleckých ka-
sáren v Ruzyni

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 23, opis, strojopis, 1 s.

Vojenský  historický  archiv



61

1924, 25. duben, Praha – Protokol o zadávacím řízení na stavbu Dělostřeleckých kasáren 
v Ruzyni. Zachycuje rozdělení práce mezi firmu Bratři Němcové, Smíchov, a firmu Viktor 
Beneš, Královské Vinohrady.Vojenský  historický  archiv



62

Vojenský  historický  archiv



63

VÚA-VHA Praha, fond MNO, technický odbor, 32. stavební oddělení, karton 4048, sign. 
62 5/148 19, rukopis, 3 s.

Vojenský  historický  archiv



64

1924, 21. červenec, Praha – Sdělení MNO o  podrobném výsledku nabídkového řízení 
a zadání staveb. Rozdělení práce a financí mezi firmu Bratři Němcové, Smíchov a firmu 
Viktor Beneš, Královské Vinohrady.Vojenský  historický  archiv



65

Vojenský  historický  archiv



66

VÚA-VHA Praha, fond MNO, technický odbor, 32. stavební oddělení, karton 4048,  
sign. 62 5/148 27, rukopis, 3 s.

Vojenský  historický  archiv



67

1924, 31. březen a  21. červenec, Praha – Informace o  vyřízení stížnosti svazu staveb-
ních živností v Praze na regulérnost veřejné soutěže na stavbu Dělostřeleckých kasáren 
v Ruzyni

VÚA-VHA Praha, fond MNO, technický odbor, 32. stavební oddělení, karton 4048,  
sign. 62 5/148 27, rukopis, 1 s.

Vojenský  historický  archiv



68

1924, 6. květen a  21. červenec, Praha – Vyjádření Ministerstva veřejných prací ČSR 
ke stavbě Dělostřeleckých kasáren v Ruzyni. Kritika zvolené architektury. Reakce MNO.

Vojenský  historický  archiv



69

Vojenský  historický  archiv



70

Vojenský  historický  archiv



71

Vojenský  historický  archiv



72

VÚA-VHA Praha, fond MNO, technický odbor, 32. stavební oddělení, karton 4048,  
sign. 62 5/148 27, strojopis a rukopis, 5 s.

Vojenský  historický  archiv



73

1924, 31. květen a  31. červenec, Praha – Schvalovací výměr na  stavbu Dělostřeleckých 
kasáren v Ruzyni

Vojenský  historický  archiv



74

Vojenský  historický  archiv



75

Vojenský  historický  archiv



76

Vojenský  historický  archiv



77

Vojenský  historický  archiv



78

Vojenský  historický  archiv



79

Vojenský  historický  archiv



80

Vojenský  historický  archiv



81

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 17, strojopis, 9 s.

Vojenský  historický  archiv



82

1924, 2. červen, Praha – Smlouva s firmou Viktor Beneš, Královské Vinohrady o provede-
ní částečné výstavby Dělostřeleckých kasáren v Ruzyni

Vojenský  historický  archiv



83

Vojenský  historický  archiv



84

Vojenský  historický  archiv



85

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 17, strojopis, 4 s.

Vojenský  historický  archiv



86

1924, 14. říjen, Praha – Stavba velitelské budovy v Dělostřeleckých kasárnách v Ruzyni

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 19, dvě fotografie

Vojenský  historický  archiv



87

1924, 17. říjen, Praha – Žádost stavební firmy Bratři Němcové, Smíchov o  příplatek 
na jednotlivé ceny oproti sjednané smlouvě

VÚA-VHA Praha, fond MNO, technický odbor, 32. stavební oddělení, karton 4048,  
sign. 62 5/148 41, strojopis, 1 s.

Vojenský  historický  archiv



88

1925, 12. leden, Praha – Technická zpráva k projektu přístavby pavilonů mužstva Dělo-
střeleckých kasáren v Ruzyni

Vojenský  historický  archiv



89

Vojenský  historický  archiv



90

Vojenský  historický  archiv



91

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 23, strojopis, 4 s.

Vojenský  historický  archiv



92

1925, 6. březen, Praha – Smlouva s firmou Viktor Beneš, Královské Vinohrady o přístav-
bě dvou budov pro mužstvo v Dělostřeleckých kasárnách v Ruzyni

Vojenský  historický  archiv



93

Vojenský  historický  archiv



94

Vojenský  historický  archiv



95

Vojenský  historický  archiv



96

Vojenský  historický  archiv



97

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 17, strojopis, 4 s.

Vojenský  historický  archiv



98

1925, 27. březen, Praha – Odejmutí stavby Dělostřeleckých kasáren v Ruzyni firmě Bratři 
Němcové a přidělení firmě Viktor Beneš

Vojenský  historický  archiv



99

Vojenský  historický  archiv



100

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 17, opis, strojopis, 2 s.

Vojenský  historický  archiv



101

1927, 15. duben, Praha – Zpráva o komisionálním řízení v nových Dělostřeleckých kasár-
nách v Ruzyni o přidělení jednotlivých objektů

Vojenský  historický  archiv



102

Vojenský  historický  archiv



103

Vojenský  historický  archiv



104

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 21, strojopis, 4 s.

Vojenský  historický  archiv



105

1927, 3. říjen, Praha – Úřadování velitelství Dělostřeleckého pluku č. 1 v Ruzyni

VÚA-VHA Praha, fond Dělostřelecký pluk č. 1, karton 5, denní rozkazy 1927, číslo 218,  
článek 2, strojopis, 1 s.

Vojenský  historický  archiv



106

1928, 20. září, Praha – Změny v ubytování Dělostřeleckého pluku č. 101

VÚA-VHA Praha, Věcný věstník MNO 1928, číslo 65, článek 807, tisk, 1 s.

Vojenský  historický  archiv



107

1931, 4. červenec, Praha – Povolení o užívání vydané Okresním úřadem Praha-Venkov 
pro Dělostřelecká kasárna a čtyři domky gážistů

Vojenský  historický  archiv



108

Vojenský  historický  archiv



109

Vojenský  historický  archiv



110

Vojenský  historický  archiv



111

Vojenský  historický  archiv



112

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 17, strojopis, 5 s.

Vojenský  historický  archiv



113

1933, 30. říjen, Praha – Přemístění III. oddílu Dělostřeleckého pluku č. 1 z  Ruzyně 
do Bíliny

VÚA-VHA Praha, Sborník důvěrných výnosů MNO 1934, číslo 1, článek 3, tisk, 1 s.

Vojenský  historický  archiv



114

1934, 28. únor, Praha – Přesídlení velitelství I. oddílu dělostřeleckého pluku č. 101  
s 2. baterií z Ruzyně do Prahy-Motola

VÚA-VHA Praha, Sborník důvěrných výnosů MNO 1934, číslo 3, článek 29, tisk, 1 s.

Vojenský  historický  archiv



115

1934, 4. říjen – Prohlášení Obecního úřadu v Ruzyni o prodeji parcel pro stavbu Dělo-
střeleckých kasáren

Vojenský  historický  archiv



116

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 17, strojopis, 2 s.

Vojenský  historický  archiv



117

1935, 1. říjen, Praha – Zřízení remontní baterie 1 u Dělostřeleckého pluku č. 101 v Ruzyni

VÚA-VHA Praha, fond Dělostřelecký pluk č. 1, karton 9, denní rozkazy 1935, číslo 208,  
bod 10, strojopis, 1 s.

Vojenský  historický  archiv



118

1936, 27. listopad, Praha – Návštěva prezidenta republiky Edvarda Beneše v Dělostřelec-
kých kasárnách v Ruzyni

Vojenský  historický  archiv



119

Vojenský  historický  archiv



120

Vojenský  historický  archiv



121

Vojenský  historický  archiv



122

Vojenský  historický  archiv



123

Vojenský  historický  archiv



124

Vojenský  historický  archiv



125

Vojenský  historický  archiv



126

Vojenský  historický  archiv



127

Vojenský  historický  archiv



128

Vojenský  historický  archiv



129

Vojenský  historický  archiv



130

Vojenský  historický  archiv



131

VÚA-VHA Praha, Vojenská kancelář prezidenta republiky, 1937, karton 158, čj. 1996, všeob., 
strojopis, 11 s. Fotoarchiv, devět fotografií

Vojenský  historický  archiv



132

b. d. – Kvalifikační listina pplk. děl. Josef Balabána

Vojenský  historický  archiv



133

Vojenský  historický  archiv



134

Vojenský  historický  archiv



135

Vojenský  historický  archiv



136

Vojenský  historický  archiv



137

Vojenský  historický  archiv



138

Vojenský  historický  archiv



139

Vojenský  historický  archiv



140

Vojenský  historický  archiv



141

VÚA-VHA Praha, fond Dělostřelecký pluk č. 1, karton 11, jedna fotografie

1932, červenec, Praha – Slavnostní shromáždění k výročí bitvy u Zborova, v pozadí budo-
va č. 2 s malým přístavkem u vrátnice

Vojenský  historický  archiv



142

1937, 5. červenec, Praha – Odhalení pamětních desek se jmény padlých čs. legionářů v bi-
tvě u Zborova

Vojenský  historický  archiv



143

VÚA-VHA Praha, fotoarchiv, fotoalbum Dělostřeleckého pluku č. 1, tři fotografie

Vojenský  historický  archiv



144

1938, 19. leden, Praha – Přemístění I. oddílu dělostřeleckého pluku č. 101 z  Ruzyně 
do Brezna nad Hronom

VÚA-VHA Praha, Sborník důvěrných výnosů MNO 1938, číslo 4, článek 29, tisk, 1 s.

Vojenský  historický  archiv



145

1938, 28. březen, Praha – Přemístění velitelství Dělostřeleckého pluku č. 101, II. oddílu 
pluku a dalších částí pluku z Ruzyně do Brezna nad Hronom

VÚA-VHA Praha, Sborník důvěrných výnosů MNO 1938, číslo 6, článek 55, tisk, 1 s.

Vojenský  historický  archiv



146

1938, 1. duben, Praha – Zřízení asanační roty č. 1 u Dělostřeleckého pluku č. 1 v Ruzyni

Vojenský  historický  archiv



147

VÚA-VHA Praha, fond Dělostřelecký pluk č. 1, karton 10, denní rozkazy 1938, číslo 78, bod 7, 
strojopis, 2 s.

Vojenský  historický  archiv



148

1938, 23. květen, Praha – Přemístění velitelství dělostřeleckého pluku č. 1 a I. oddílu z Ru-
zyně do Jihlavy. Přemístění II. oddílu z Ruzyně do Třebíče

1938, 27. květen, Praha – Přemístění I. korouhve dragounského pluku č. 1 z  Mostu 
do Ruzyně

VÚA-VHA Praha, Sborník důvěrných výnosů MNO 1938, číslo 9, článek 90, tisk, 1 s.
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1938, 29. červen, Praha – Přemístění II. oddílu dělostřeleckého pluku č. 1 z  Třebíče 
do Jihlavy

VÚA-VHA Praha, Sborník důvěrných výnosů MNO 1938, číslo 11, článek 110, tisk, 1 s.
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1938, 15. listopad, Praha – Přemístění velitelství dělostřeleckého pluku č. 1 s I. a II. od-
dílem do Ruzyně

VÚA-VHA Praha, Sborník důvěrných výnosů MNO 1938, číslo 20, článek 182, tisk, 1 s.
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1938, 12. srpen, Praha – Změna názvu kasáren v Ruzyni
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VÚA-VHA Praha, fond Dělostřelecký pluk č. 1, karton 10, denní rozkazy 1938, číslo 181,  
článek 14, strojopis, 2 s.

Vojenský  historický  archiv



153

1939, Praha – Dotazník o  objektu v  souvislosti s  předáním kasáren německé vojenské 
správě
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VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství 1939, karton 8, strojopis, 5 s.
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b. d. – Standarta Dělostřeleckého pluku č. 1 – rub a líc

VÚA-VHA Praha, fotoarchiv, dvě fotografie

b. d. – Standarta Dělostřeleckého pluku č. 101 – rub a líc

VÚA-VHA Praha, fotoarchiv, dvě fotografie
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Plány 

1926, listopad, Praha – Situační plán pro převod parcel pod kasárnami

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 17
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b. d. – Situační plán Ruzyně a kasáren se zakresleným návrhem odvodnění

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 14
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1924, únor, Praha – Situační plán Dělostřeleckých kasáren, na němž je vyznačena první 
fáze výstavby a předpokládané dostavby areálu.

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 23
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1923, prosinec, Praha – Plán velké jízdárny – půdorys a bokorys

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 14
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1924, srpen, Praha – Plán budovy velitelství – východní (zadní) strana

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 14
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1924, leden, Praha – Plán budovy kasáren lehkého dělostřeleckého pluku č. 1 pro muž-
stvo I. oddílu (jižní budova), řez schodištěm a (dnes již neexistujícím) přístavkem

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 20
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1924, listopad, Praha – Půdorys přístavby druhého patra východní části I. budovy muž-
stva (jižní)

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 14

Vojenský  historický  archiv



166

1927, červen, Praha – Nárys a pohled zezadu na přístavbu I. budovy mužstva (jižní) a řez 
schodištěm v přístavbě

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 21
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1924, listopad, Praha – Plán stavby II. budovy mužstva (severní), pohled zezadu na se-
verní stranu

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 20
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1924, listopad, Praha – Plán stavby II. budovy mužstva (severní), řezy budovou

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 20
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1924, listopad, Praha – Plán stavby II. budovy mužstva (severní), řez hlavním schodištěm

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 20
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1926, květen, Praha – Situační plán kasáren po dokončení přístaveb (druhé fáze výstavby) 
s vizualizací plánu dalšího rozvoje (například přístavba třetí budovy mužstva)

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 16
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1926, červen, Praha – Plán domu s byty pro důstojníky, který byl umístěn mimo areál 
kasáren.

VÚA-VHA Praha, fond Velitelství sboru I. – stavební ředitelství, karton 18
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4.4  DĚLOSTŘELECKÁ KASÁRNA V RUZYNI 
V LETECH 1939–1945

Mgr. Pavel Heřmánek, Th.D., Mgr. Barbora Nováková,  
Mgr. Jiří Flégl, Mgr. Miroslav Jelen

Ruzyňská dělostřelecká kasárna jsou v historickém povědomí českých obyvatel spjata pře-
devším s exekucí českých vysokoškolských studentů v listopadu 1939 a také s popravami čel-
ných příslušníků domácí odbojové organizace Obrana národa na přelomu září a října 1941 . 
Činnost této odbojové organizace je v dosavadním historickém bádání dostatečně popsána 
a i podrobně edičně zpřístupněna . Co však není příliš zmiňováno, je pohled druhé strany, 
tedy jak Obranu národa vnímali představitelé okupační moci a německé justice . V této sou-
vislosti je ve VHA Praha uložena cenná kopie obžalovacího trestního spisu Lidového soudu 
v Berlíně proti některým příslušníkům Obrany národa (Franěk, Adler, Miklenda, Raus a dal-
ší) . Přesněji řečeno původcem spisu je vrchní právní zástupce u Lidového soudu v Berlíně 
(Der Oberrechtsanwalt beim Volksgericht Berlin) . Spis z  října 1941 je uložen ve  fondu Ně-
mecké soudy vojenské, policejní a civilní (1939–1945) . Tento soudní spis čítá přes devadesát 
stran a jeho součástí je i obecná charakteristika Obrany národa v širším rámci dějin po roce 
1918 . První, co čtenáře na důkladné analýze zaujme, je, jak podrobně Němci do struktury 
velení, složení jednotek a smyslu činnosti Obrany národa pronikli a jak dobře byli o českém 
domácím odboji informováni . Druhou stránkou věci je již zmiňovaný úhel pohledu . Členové 
Obrany národa ve spise ztělesňují pro Němce nebezpečný československý šovinismus, jenž se 
snaží pomocí bývalých špiček armádního velení o znovuobnovení dřívějšího státu . Součástí 
spiknutí mělo být i povstání vyvolané do dvou dnů, kterým chtěli Češi vytrhnout své území 
z náruče Velkoněmecké říše .

V tomto smyslu nepřekvapí, že represe okupační moci mířily nejen proti aktivním vy-
sokoškolským studentům (z  nichž devět bylo právě v  Ruzyni 17 . listopadu 1939 zastřele-
no), ale také proti Obraně národa . V rámci prvního stanného práva po nástupu Reinharda 
Heydricha v září 1941 byla zlikvidována druhá generace velení této organizace . Významní 
příslušníci Obrany národa byli popraveni v  jízdárně ruzyňských kasáren ve dnech 28 . září 
až 3 . října 1941 . Pro ilustraci uvádí jeden z příspěvku ročenky (podkapitola 4 .6) přehled per-
sonálií těchto důstojníků, jež jsou uloženy ve VHA . Jejich jména jsou dodnes zaznamenána 
na  památeční desce v  kasárnách před budovou Vojenského ústředního archivu . Z  hledis-
ka okupační správy můžeme jmenný seznam důstojníků činných v  Obraně národa dopl-
nit číselnou evidencí o popravách vedenou Strážním praporem SS „Böhmen und Mähren“  
(SS – Wachbataillon „Böhmen und Mähren“) . Právě exekuční komando tohoto praporu pro-
vádělo popravy odsouzených českých občanů, a tedy i příslušníků Obrany národa . Zde k nám 
mluví svou mrazivou řečí jen čísla bez odkazu na jména a osudy popravených . Strážní pra-
por působil v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1941–1943 . Jeho velitelství se nacházelo 
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v Brně a jednotka byla kromě provádění poprav určena zejména ke střežení objektů a úřa-
dů SS a k hlídání politických vězňů .

V závěrečných dnech války během Pražského povstání probíhaly v okolí ruzyňských ka-
sáren boje . Určité informace o těchto bojích se lze dozvědět z fondu VHA Revoluční gardy . 
V blízkosti ruzyňských kasáren obývaných příslušníky SS a německé Luftwaffe působil oddíl 
Revolučních gard nazvaný Bílá Hora, podúsek Ruzyně . Ten spadal pod vrchní vojenské ve-
litelství Bartoš . Podrobný popis situace mezi 5 . a 9 . květnem 1945, který je zde také předklá-
dán, byl sepsán na počátku června 1945 účastníky bojů štábním kapitánem pěchoty Františ-
kem Vosátkou a vrchním tajemníkem Jindřichem Kaiserem .
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4.5  VÝBĚR DOKUMENTŮ K HISTORII 
DĚLOSTŘELECKÝCH KASÁREN V RUZYNI 
V LETECH 1939–1945 

Mgr. Pavel Heřmánek, Mgr. Jiří Flégl, Mgr. Miroslav Jelen

1941, říjen, Berlín – Vznik, výstavba a smysl Obrany národa, část trestního obžalovacího 
spisu Lidového soudu v Berlíně proti některým členům Obrany národa
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VÚA-VHA Praha, fond Německé vojenské, policejní a civilní soudy (Militär-, Polizei- und Zi-
vilgerichte (1939–1945), Der Oberrechtsanwalt beim Volksgericht Berlin, karton 12, inv. č. 86, 
signatura 1, kopie strojopisu, 10 s.
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1941, 27. srpen – 2. prosinec, Praha – Záznam o popravách ve válečném deníku Strážního 
praporu SS „Böhmen und Mähren“
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VÚA-VHA Praha, fond Strážní prapor SS „Böhmen und Mähren“ (SS – Wachbataillon 
„Böhmen und Mähren“), Válečný deník (Kriegstagebuch), korespondence tajná (odeslaná), kar-
ton 3, inv. č. 10, rukopis, 4 s.
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1945, 5. červen, Praha – Popis činnosti Revolučních gard v oblasti Bílá Hora, podúsek 
Ruzyně, ve dnech 5. – 9. května 1945
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VÚA-VHA Praha, fond Revoluční gardy, karton 26, inv. č. 180, signatura 180/C IV/8/26, stro-
jopis, 5 s.
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4.6  HRDINOVÉ Z PAMÁTNÍKU VE FONDECH, 
SBÍRKÁCH A EVIDENCÍCH VHA 

PŘEHLED PERSONÁLIÍ DŮSTOJNÍKŮ POPRAVENÝCH V  JÍZDÁRNĚ DĚLOSTŘE-
LECKÝCH KASÁREN V  RUZYNI ULOŽENÝCH VE  VOJENSKÉM HISTORICKÉM 
ARCHIVU

Mgr. Miroslav Jelen

Plk. Josef Balabán  
(5. 6. 1894 Obory – popraven 3. 10. 1941)
  záznam v kartotéce ruských legionářů
  poslužný (osobní) spis legionáře
  kmenový list (jako součást vojenského 

osobního spisu)
  kvalifikační listina
   vojenský osobní spis
  záznam v kartotéce vyznamenaných osob
  osobní spis účastníka národního boje 

za osvobození podle zákona č . 255/46 Sb .

Arm. gen. Josef Bílý  
(30. 6. 1872 Ochoz – popraven 28. 9. 1941)
  kmenový list
  kvalifikační listina
  záznam v kartotéce vyznamenaných osob
  osobní fond (rozsah tři kartony)
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Titulní strana kmenového listu Josefa Bílého

VÚA-VHA, sbírka kmenových listů, ročník 1872, Bílý, Josef
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Pplk. František Coufal (7. 1. 1892 Radotice u Jilemnice – popraven 1. 10. 1941)
  kvalifikační listina
  záznam v kartotéce vyznamenaných osob
  dokumenty ve Sbírce podkladů k uděleným vyznamenáním
  osobní spis účastníka národního boje za osvobození podle zákona č . 255/46 Sb .

Pplk. František Dědič (6. 8. 1890 Louny – popraven 1. 10. 1941)
  kvalifikační listina
  vojenský osobní spis
  záznam v kartotéce vyznamenaných osob
  dotazník ve sbírce Dotazníky o domácím odboji
  osobní spis účastníka národního boje za osvobození podle zákona č . 255/46 Sb .

Brig. gen.  Mikuláš Doležal (6. 12. 1889 
Vlásenice – popraven 1. 10. 1941)
  záznam v kartotéce ruských legionářů
  poslužný (osobní) spis legionáře
  kmenový list (jako součást vojenského 

osobního spisu)
  kvalifikační listina
  vojenský osobní spis
  záznam v  kartotéce vyznamenaných 

osob
  dokumenty ve Sbírce podkladů k uděle-

ným vyznamenáním
  dotazník ve  sbírce Dotazníky o domá-

cím odboji s přílohou
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Osobní spis účastníka národního boje za osvobození podle zákona č. 255/1946 Sb. Fran-
tiška Dědiče, obálka

VÚA-VHA, sbírka osobních spisů účastníka národního boje za  osvobození podle zákona  
č. 255/46 Sb., čj. 99077/47 – Dědič, František
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Záznam Mikuláše Doležala v kartotéce ruských legionářů

VÚA-VHA, kartotéka ruských legionářů, karta Doležal, Mikuláš

Plk. Josef Dvořák  
(20. 12. 1891 Bořitov – popraven 1. 10. 1941)
  záznam v kartotéce ruských legionářů
  poslužný (osobní) spis legionáře
  kmenový list (jako součást vojenského 

osobního spisu)
  kvalifikační listina
  vojenský osobní spis
  záznam v kartotéce vyznamenaných osob
  dokumenty ve Sbírce podkladů k uděleným 

vyznamenáním
  osobní spis účastníka národního boje 

za osvobození podle zákona č . 255/46 Sb .
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Návrh na povýšení Josefa Dvořáka na brigádního generála in memoriam

VÚA-VHA, sbírka vojenských osobních spisů, ročník 1891, spis Dvořák, Josef
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Brig. gen. František Horáček
(29. 8. 1891 Sezemice – 
popraven 29. 9. 1941)
  záznam v  kartotéce francouzských 

legionářů
  poslužný (osobní) spis legionáře
  kmenový list (jako součást vojenské-

ho osobního spisu)
  kvalifikační listina
  vojenský osobní spis
  záznam v  kartotéce vyznamenaných 

osob
  dokumenty ve  Sbírce podkladů 

k uděleným vyznamenáním
  osobní spis účastníka národního 

boje za  osvobození podle zákona 
č . 255/46 Sb .

Pplk. Theodor (Bohdan) Kasper 
(6. 7. 1891 Staré Sedlo – popraven 1. 10. 1941)
  záznam v kartotéce italských legionářů
  poslužný (osobní) spis legionáře
  kvalifikační listina
  záznam v kartotéce vyznamenaných osob
  dokumenty ve Sbírce podkladů k uděleným vyznamenáním
  dotazník ve sbírce Dotazníky o domácím odboji
  osobní spis účastníka národního boje za osvobození podle zákona č . 255/46 Sb .
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Kvalifikační listina Františka Horáčka, titulní strana

VÚA-VHA, sbírka kvalifikačních listin, ročník 1891, Horáček, František
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Dotazník o domácím odboji Theodora (Bohdana) Kaspera, titulní strana

VÚA-VHA, sbírka Dotazníky o  domácím odboji, IV. řada – popravení a  zemřelí, Kasper, 
Bohdan
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Plk. Josef Malý 
(3. 2. 1893 Radlovice – popraven 1. 10. 1941)
  záznam v kartotéce ruských legionářů
  poslužný (osobní) spis legionáře
  kvalifikační listina
  záznam v kartotéce vyznamenaných osob
  dokumenty ve Sbírce podkladů k uděleným vyznamenáním
  dotazník ve sbírce Dotazníky o domácím odboji
  osobní spis účastníka národního boje za osvobození podle zákona č . 255/46 Sb .

Záznam Josefa Malého v kartotéce vyznamenaných osob

VÚA-VHA, kartotéka vyznamenaných osob, karta Malý, Josef

Mjr. Jan Petera +

(18. 8. 1881 Bílá Třemešná – popraven 1. 10. 1941)
  záznam v kartotéce italských legionářů
  poslužný (osobní) spis legionáře
  kmenový list
  kvalifikační listina
  záznam v kartotéce vyznamenaných osob

+ na památníku uveden chybně jako „Peters“
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Záznam Jana Petery v kartotéce italských legionářů

VÚA-VHA, kartotéka italských legionářů, karta Petera, Jan

Mjr. František Pohunek 
(17. 2. 1896 Praha – popraven 1. 10. 1941)
  záznam v kartotéce ruských legionářů
  záznam v kartotéce francouzských legionářů 
  poslužný (osobní) spis legionáře
  kvalifikační listina
  vojenský osobní spis
  záznam v kartotéce vyznamenaných osob
  dotazník ve sbírce Dotazníky o domácím odboji
  osobní spis účastníka národního boje za osvobození 
     podle zákona č . 255/46 Sb .

Pplk. Ladislav Preininger  
(2. 7. 1895 Královské Vinohrady – popraven 1. 10. 1941)
  záznam v kartotéce francouzských legionářů
  poslužný (osobní) spis legionáře
  kvalifikační listina
  záznam v kartotéce vyznamenaných osob
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  dokumenty ve Sbírce podkladů k uděleným vyznamenáním
  dotazník ve sbírce Dotazníky o domácím odboji
  osobní spis účastníka národního boje za osvobození podle zákona č . 255/46 Sb .
  osobní fond (rozsah pět kartonů)

Záznam Ladislava Preiningera v kartotéce francouzských legionářů

VÚA-VHA, kartotéka francouzských legionářů, karta Preininger, Ladislav
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Brig. gen. Oleg (Josef) Svátek 
(3. 2. 1888 Domoradice – popraven 1. 10. 1941)
  záznam v kartotéce ruských legionářů
  poslužný (osobní) spis legionáře
  kvalifikační listina
  vojenský osobní spis
  záznam v kartotéce vyznamenaných osob
  dokumenty ve  Sbírce podkladů k  uděleným 

vyznamenáním
  osobní spis účastníka národního boje za osvobo-

zení podle zákona č . 255/46 Sb .
  osobní fond (rozsah tři kartony)

Pochod „Generál Svátek“, titulní strana, notový zápis

VÚA-VHA, fond Svátek, Oleg, karton č. 3, inv. č. d2
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Brig. gen. Václav Šára
(27. 3. 1893 Struhaře – popraven 1. 10. 1941)
  záznam v kartotéce ruských legionářů
  poslužný (osobní) spis legionáře
  kvalifikační listina
  záznam v kartotéce vyznamenaných osob
  dokumenty ve  Sbírce podkladů k  uděleným 

vyznamenáním

Div. gen. Hugo Vojta 
(11. 4. 1885 Tábor – popraven 28. 9. 1941)
  záznam v kartotéce ruských legionářů
  poslužný (osobní) spis legionáře
  kmenový list
  kvalifikační listina
  záznam v kartotéce vyznamenaných osob
  dokumenty ve  Sbírce podkladů k  uděleným 

vyznamenáním
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Poslužný spis legionáře Václava Šáry, titulní strana

VÚA-VHA, sbírka poslužných (osobních) spisů legionářů, spis Šára, Václav
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Žádost matky popraveného H. Vojty Marie Vojtové o udělení Čs. válečného kříže 1939 
in memoriam

VÚA-VHA, Sbírka podkladů k uděleným vyznamenáním, ročník 1945, OV 42/45, složka Vojta, 
Hugo
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5.  ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 
ZAMĚSTNANCŮ VHA

5.1  ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY – 
ÖSTERREICHISCHES  
STAATSARCHIV – KRIEGSARCHIV 

Mgr. Jan Zámečník

Podle plánu zahraničních cest pracovníků Vojenského ústředního archivu-Vojenského 
historického archivu pro rok 2018 byla ve dnech 21 . 5 . – 25 . 5 . 2018 realizována pracovní ces-
ta Mgr . Jana Zámečníka, Mgr . Barbory Novákové, Mgr . Eriky Mrhalové a prom . hist . Aleny 
Jiráskové do Rakouského státního archivu – Válečného archivu ve Vídni (Österreichisches 
Staatsarchiv – Kriegsarchiv; dále jen OeStA) .

Cesta byla realizována v předem naplánovaném termínu . Základní účel této cesty, tedy 
studium dokumentů z provenience vojenské správy rakousko-uherské monarchie, bohemik 
a dokumentů týkajících se odborného zájmu pracovníků VÚA-VHA ve vztahu k vojenským 

Budova vídeňského Arzenálu, dnes sídlo vojenského muzea
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dějinám České republiky, byl splněn a všich-
ni archiváři mohli prostudovat část z  pře-
dem navržených a vybraných pramenů .

Vzhledem k  rozsahu dochovaného ma-
teriálu a šíři tématu nebylo přirozeně mož-
né prostudovat celé fondy a sbírky, ale pou-
ze část dokumentů . Ze strany OeStA nebyly 
kladeny žádné výrazné překážky, ale je třeba 
přiznat, že z  hlediska komunikace a  pří-
padné rešerše ve  fondech bývá badatelům 
z  vědeckých institucí, respektive archivů, 
obzvláště zahraničních, ve  VÚA-VHA vě-
nována větší pozornost i vstřícnost .

Mgr . Zámečník měl zájem o studium do-
kumentů z provenience rakousko-uherské-
ho ministerstva války a archivů vojenských 
soudů, ale vzhledem k tomu, že bylo nutné 
nejprve objednat dobové pomocné knihy (rejstříky) a až na základě jejich analýzy pak vybrat 
konkrétnější signatury k prostudování, byl celý proces velmi zdlouhavý a nebylo jej možné 
nijak urychlit . Částečně je to zapříčiněno personálními nedostatky v OeStA, protože pozi-
ce referenta pro archivy vojenských soudů není obsazena . I  tak by však postoj pracovníků  
OeStA mohl být poněkud vstřícnější .

Mgr . Nováková se při svém studiu v OeStA plánovala zaměřit na seznámení se s fondy 
a sbírkami vojenské personální dokumentace uloženými v OeStA . V tomto směru byl pracov-
níkům VÚA-VHA poskytnut dostatečný čas pro konzultaci stavu se správkyní dokumentů 
personální evidence Renatou Domnanich, která vysvětlila jak stupeň zpracování těchto ar-
chivních souborů, tak jejich strukturu, jež se z historických důvodů částečně liší od struktury 
zavedené ve VÚA-VHA . Dále seznámila pracovníky se způsoby vyhledávání v  těchto ma-
teriálech – objasnila jim možnosti bližšího dohledání kartonů na stránkách OeStA i přímo 
materiálu v kartonech . Oblastí odborného zájmu Mgr . Novákové je období 2 . světové války 
a příslušníci české sekundogenitury německého šlechtického rodu Schaumburg-Lippe, proto 
bylo seznámení se zmíněnými archivními soubory prováděno na příkladu příslušníků zmí-
něného rodu a jejich vojenské služby v rakousko-uherské armádě .

Mgr . Mrhalová se také zabývala dokumenty vojenské personální evidence, a tak i zde pro-
bíhala jednání, respektive konzultace s Renatou Domnanich, především se však soustředila 
na otázku vojenského působení útvarů rakousko-uherské armády doplňovaných z českých 
zemí na frontách první světové války . V této problematice věnovala svou pozornost grafické 
a  fotografické pozůstalosti jednotlivých útvarů a obrazové sbírce OeStA, především doku-
mentům (pohlednicím a  podobně) vydávaným na  podporu Červeného kříže a  válečných 

Hans Larwin v roce 1917 namaloval obraz Voják a Smrt 
vystavený v Arzenálu
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invalidů (Kriegshilfs-Büro, Kriegsfürsorge-Amt) a skicám ze sočské fronty a zajateckých tá-
borů, v nichž byli drženi i vojáci české národnosti .

Prom . hist . Jirásková, která ve  VÚA-VHA zabezpečuje provoz badatelny, věnovala při 
návštěvě OeStA přirozeně největší pozornost fungování tamní badatelny . Také v této oblas-
ti nalezla řadu odlišností . Největším takovým rozdílem z hlediska archivářů je skutečnost, 
že v OeStA nejsou badatelům předkládány jednotliviny . Zavedení tohoto pravidla by také 
ve VÚA-VHA ušetřilo velkou část pracovního času archivářů, protože příprava jednotliviny 
je časově náročnější než kartonu (v současné době je nadto ve VÚA-VHA limit jednotlivin 
na badatele a den více než trojnásobný oproti kartonům) . Dalším rozdílem bylo, že se žádos-
ti badatelů jen výjimečně vyřizují prostřednictvím pošty, dokonce nejsou podle vyjádření 
Renaty Domnanich vůbec zasílány kopie dokumentů ani výpisy a je třeba dostavit se vždy 
do badatelny OeStA . V badatelně OeStA je ovšem na vyšší úrovni využívání moderní tech-
niky (vyplňování badatelských listů přímo v  počítači, samoobslužné zpoplatněné skenery, 
kamerový systém zajišťující bezpečnostní dohled nad každým stolem), které výrazně usnad-
ňují práci tamních archivářů . Provoz badatelny je pak v OeStA zajišťován vždy pracovníky 
jednotlivých oddělení, kteří zde mají službu asi jednou za dva týdny .

Vedle uvedené činnosti v  OeStA 
se pracovníkům VÚA-VHA podaři-
lo setkat také s  pracovníky maďarské 
archivní delegace při OeStA, kteří 
zajišťují využívání dokumentů jinak 
náležejících Maďarsku, které zůstaly 
uložené v OeStA . Jedná se především 
o  materiály vojenské personální do-
kumentace osob narozených na území 
dnešního Maďarska před první svě-
tovou válkou, které podle mírových 
smluv náleží Maďarsku, ale na zákla-
dě archivní rozluky byly deponovány 
ve Vídni .

Kromě vlastního studia v badatelně 
se naši pracovníci věnovali i  dalšímu 
vzdělávání v oblasti vojenské historie . 
Navštívili rakouské vojenské muzeum 
(Heeresmuseum) sídlící v  původně 
pro vojenské účely postaveném kom-
plexu Arzenálu nebo věž protiletecké 
obrany z druhé světové války .Německý Flaktürme čili protiletadlová radarová věž z druhé 

světové války, jež dnes slouží jako horolezecká stěna a akvárium.
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Mgr. Dubánek a Ing. Kadlec na badatelně 
VHA v Bratislavě

5.2  ZPRÁVA O PRACOVNÍ CESTĚ DO VHA 
BRATISLAVA 

Mgr. Martin Dubánek, Mgr. Martin Flosman, Ph.D., Ing. Petr Kadlec

Ve dnech 8 . až 12 . října 2018 vykonali zaměstnanci Vojenského historického archivu-Vo-
jenského ústředního archivu Praha pracovní cestu do Vojenského historického archivu v Brati-
slavě . Za Oddělení novodobých fondů a sbírek VHA se cesty zúčastnili Mgr . Martin Dubánek 
a Ing . Petr Kadlec, za Oddělení odborných činností vedoucí oddělení Mgr . Martin Flosman, 
Ph .D . Jejím cílem bylo získat informace z historických archivních fondů delimitovaných v rám-
ci protokolu MO ČR a MO SR z roku 1995 na Slovensko .

Mgr. Martin Dubánek prostudoval deset kartonů fondu Zemské vojenské velitelství Bra-
tislava z let 1930–1938 . Podařilo se vyhledat zejména směrnice tehdejšího Ředitelství opevňo-
vacích prací k výstavbě pevnůstek lehkého opevnění . Dokumenty měly zásadní význam pro 
správné určení názvosloví, kdy v případě známých řopíků stále ještě přetrvává nesprávné ozna-
čení „lehké objekty vz . 37“, ale v době svého vzniku se pevnůstka mimo jiné nazývala „lehké 
kulometné stanoviště“ . Součástí byly i dosud nepublikované návrhy nerealizovaných překážek 
v liniích těchto objektů . Dále se podařilo vyhledat informace o výstavbě takzvaných zvláštních 
zařízení pro uzavření komunikací na hranicích v působnosti Zemského vojenského velitelství 
Bratislava (dále ZVV) . Dokumenty též obsahovaly hlášení o jejich nedostatcích i z jiných úseků . 
Tento fond dále obsahoval cenné údaje o organizaci CPO (Civilní protiletadlové obrany) a ZPO 
(Závodní protiletadlové obrany), které se v pohnutých letech 1937 a 1938 začaly pracně vytvářet 
a zjevně jim nebyla stejně jako v současné době věnována patřičná pozornost . Ve zmíněném 
fondu ZVV Bratislava se dále podařilo nalézt i  informace o cvičných střelbách českosloven-
ského protiletadlového dělostřelectva v Království SHS na střelnici v boce Kotorské . Zde byl 
zároveň dočasně zřizován čs .  letecký detachement pro vlek rukávových terčů . Pozoruhodné 
jsou však zejména zkoušky baterie 8cm lehkého kanonu vz . 30 a povelového přístroje T6 k pro-
tiletadlové palbě v roce 1935 . Konstrukce lafety zbraně včetně podkladového kola totiž palbu 
běžného polního kanonu sice umož-
ňovala, ale reálné výsledky byly ne-
valné, a tak by se plánované posílení 
vojskové protiletadlové obrany stalo 
v letech 1935–1938 spíše iluzí . Mimo 
to byly nalezeny střípky informací 
o plánovaných pokusech s obrněnou 
technikou (LT-35, OA vz . 30) při 
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průjezdu zamořeným terénem a několik kuriozit, například o plánovaném nasazení hlídkové 
lodi President Masaryk pro ceremoniální účely při avizované, ale posléze zrušené státní návště-
vě admirála Horthyho v Německu . Mgr . Martinu Dubánkovi se rovněž podařilo prostudovat 
několik kartonů slovenského MNO z let 1939–1940, které přibližovaly dobu zániku Českoslo-
venska a formování armády Slovenského státu . Vedle objednávek tankového materiálu (včetně 
tankové kanonové a kulometné výzbroje) se podařilo zaznamenat i přehled a rozmístění 3,7cm 
KPÚV vz . 34 a  vz . 37 včetně objednávek chybějících součástí zbraní a  objednávek munice 
v Protektorátu Čechy a Morava . Při studiu personálních spisů se podařilo vyhledat pouze jeden 
spis na jméno Adolf Nývlt, jenž byl příslušníkem ženijního pluku č . 4 v Bratislavě . Pro rozšíření 
znalostí z druhého odboje byly prověřeny písemnosti partyzánské skupiny Kanalenko . Ta měla 
podle dobových seznamů mít přes 300 členů, ale po důkladnějším studiu tehdejších správních 
orgánů se v roce 1972 ukázalo, že zřejmě vůbec neexistovala .

Ing. Petr Kadlec prostudoval kmenové listy příslušníků čs . zahraniční armády v rámci spo-
lupráce se Státním okresním archivem Praha-západ na projektu Příslušníci zahraničního od-
boje okresu Praha-západ . Dále se zaměřil na spisy slovenských vojenských soudů (1939–1945), 
které se týkaly projevů odporu vůči novým poměrům především v prvním roce Slovenského 
státu . Studium těchto spisů je dlouhodobější proces, který pokud to okolnosti umožní, by měl 
smysl i v následujících letech .

Mgr. Martin Flosman, Ph.D., ve Vojenském historickém archivu Bratislava prostudoval 
kmenové listy vojáků narozených v letech 1911–1920 (osm kusů) a 23 kartonů fondu MNO 
1939–1945 . Jako vedoucí badatelny VHA se rovněž seznámil s fungováním a některými odliš-
nými specifiky provozu badatelny bratislavského VHA, což vedlo k vzájemné výměně zkuše-
ností . Jistým úskalím se ukázaly být zastaralé typy pomůcek, které ztěžovaly objednávku archi-
válií . Pro příští návštěvu ve slovenském Vojenském historickém archivu tak vyplynulo poučení, 
že bude třeba věnovat pečlivější přípravu objednávce archivních dokumentů již před odjezdem 
s podstatně větším předstihem . Ve středu 10 . října navštívil Mgr . Martin Flosman, Ph .D ., Vojen-
ský archív – Centrální registratúru v Trnavě . Zde prostudoval kmenové listy důstojníků (celkem 
16 kusů) a ve čtvrtek 11 . října se věnoval návštěvě Státního archivu v Bratislavě . Zde studoval 
z fondu Státní soud justiční dokumentaci z let 1949–1950 vztahující se k perzekuci bývalých dů-
stojníků československé armády . I zde zaznamenal novou zkušenost, když se v praxi seznámil 
se slovenským archivním zákonem, podle něhož je nutné uhradit poplatek za použití vlastního 
fotoaparátu v částce 13,27 eura za den .

Služební cesta splnila podle našeho názoru svůj účel, když umožnila vyhledání potřebných 
archivních podkladů a přispěla k prohloubení znalostí o konkrétních historických tématech, 
které budou použity při odborné publikační činnosti zúčastněných zaměstnanců VÚA-VHA 
Praha . Zároveň musíme ocenit maximální vstřícnost pracovnic badatelny VHÚ-VHA Bratisla-
va, kterým tímto děkujeme .
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6.  PŘÍRŮSTKY DO PŘÍRUČNÍ 
KNIHOVNY BADATELNY VHA 
V ROCE 2018

Mgr. Jan Chleboun

BAIER, Werner (ed): Dopisy z  koncentračního tábora Sachsenhausen Oswalda Jillicha 
do Žacléře a Josefa Čapka do Prahy. Trutnov: Vlastním nákladem, 2016, 110 s . Vkusně sesta-
vená publikace sleduje prostřednictvím dopisů, osobních dokumentů a fotografií pobyt němec-
kého antifašisty a českého umělce v koncentračním táboře . Obsahuje faksimile dopisů včetně 
jejich překladů a též výňatky z táborových řádů .

BOISSERIE, Étienne: Les Tchèques dans ľAutriche-Hongrie en Guerre. Paris: Institute de 
l’Études slaves, 2017, 400 s . Francouzský historik se v knize zabývá nejen problematikou pa-
triotismu českých vojáků v rakouské armádě a jeho proměnami, ale i vývojem domácího života 
v českých zemích a následného hledání východisek .

BORZA, Peter: Dejiny Gréckokatolickej církvi na Slovensku v rokoch 1939–1945. Prešov: Pe-
tra 2018, 180 s . Vedle pokusu o shrnutí dějin řeckokatolické církve přináší seznam škod ve far-
nostech na konci 2 . světové války a seznamy duchovenstva . Vychází z hlubokého archivního 
výzkumu .

Češsko-slovackij korpus 1914–1917. Tom 1. Moskva: Novalis, 2013, 1 012 s . První edice pra-
menů nabízí výběr důležitých dokumentů z historie čs . legií v Rusku do konce roku 1917 . Vedle 
materiálů ruských archivů tvoří nezanedbatelnou část dokumenty VHA .

FENCL, Jiří: Kulomety Zbrojovky Brno. Praha: Mladá fronta, 2017, 180 s . Kniha představuje 
čtenáři kulomety a s nimi související výrobu spolu s historií brněnských zbrojních závodů, a to 
s vysokou mírou odbornosti, detailů a statistik . Třetinu knihy tvoří obrazová příloha s množ-
stvím unikátních fotek a výkresů .

FIDLER, Jiří: Okupace 1968. Praha: Knižní klub, 2018, 224 s . Přehlednou slovníkovou for-
mou je čtenáři nabídnut průběh okupace ve  všech významnějších vojenských posádkách 
na čs . území . Výběr hesel obsahuje rovněž vojska okupační, a to včetně osob .
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FLOSMAN, Martin: S  orlem a  lvem 1. díl. Příběhy českých vojenských duchovních 
od 17. století do první světové války. Epocha: Praha, 2018, 421 s . První díl knihy našeho pra-
covníka seznamuje čtenáře s historií duchovní služby v rakousko-uherské a československé 
armádě od starších dob až do roku 1919 . Vedle struktury, organizace a předpisů přináší rov-
něž náhledy do každodenního života vojenských kněží a celá kapitola je věnovaná portrétům 
legionářských duchovních .

FRANCEV, Vladimir: Padesát 
příběhů exponátů. Cheb: Svět 
křídel, 2018, 191 s .  Publikace 
sleduje historii padesáti exponá-
tů Vojenského technického mu-
zea v  Lešanech . Jde především 
o techniku využívanou rakousko-
-uherskou a čs . armádou, v menší 
míře o  čs .  výrobky v  zahraničí . 
První část je věnovaná dělostře-
lectvu, druhá automobilům a těž-
ké bojové technice od  osobních 
velitelských vozů Praga a  Škoda 
až po těžké tanky ze 70 . let .

FRANCEV, Vladimír – KO-
PECKÝ, Milan: Soviet armoured 
vehicles in services of the Czecho-
slovak army 1943–1951. Praha: 
Capricorn, 2018, 174 s . Obrazová 
publikace představuje sovětská 
vozidla ve  službách Svobodovy 
i poválečné čs . armády . Částečně 
vychází z materiálů VHA a vedle unikátních fotografií předkládá čtenáři i nákresy a dvojja-
zyčný vysvětlující text k nejdůležitějším kapitolám tohoto tématu . Zajímavostí je evidence 
jednotlivých vozidel s jejich osudy .

FRANCEV, Vladimír: LT vz. 38. Tank, který se povedl – rodinný portrét. Praha: Minister-
stvo obrany ČR – VHÚ, 2017, 232 s . Autor dává nahlédnout do vývoje a výroby tanků v ČKD, 
přičemž se zaměřuje především na nejúspěšnější předválečný čs . tank, hojně využívaný v za-
hraničí . První kapitola je věnována předválečné činnosti ČKD v této oblasti, druhá působení 
těchto obrněnců za 2 . světové války a třetí jejich využití v poválečné čs . armádě . Technické 
údaje jsou přehledně prezentovány v tabulkách, nechybí množství fotografií a výkresy .
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FRÝBA Jiří: Tatra 813. Historie, takticko-technická data, modifikace. Praha: Grada, 2018, 
160 s . Autor přibližuje čtenáři historii, vývoj a využití vozidla, v přílohách se věnuje motorům 
a přídavným zařízením . Obsahuje množství fotek mimo jiné také z VHA .

HÁJEK, Josef a kol: Cihly v historické architektuře Prahy. Praha: Národní památkový ústav, 
2017, 240 s . Kniha se věnuje pražským cihlovým stavbám, především však historii pražských 
cihelen . Jednotlivé budovy cihelen jsou podrobně popsány a  doplněny dobovými nákresy 
a mapami .

HAVLOVÁ, Eliška: František Kupka. Legionář a vlastenec. Praha: Museum Kampa a další, 
2018, 140 s . Katalog výstavy jednoho z nejvýznamnějších českých umělců představuje méně 
známé období jeho tvorby . Dává nahlédnout do prostředí čs . odboje ve Francii a vzniku ČSR, 
přičemž hojně využívá materiálů VHA . Řada archiválií a  dokumentů je zveřejněna vůbec 
poprvé .

HNĚLIČKA, Stanislav – ŠEBELKA, Jan: Byl jsem tobruckou krysou. Klub vojenské historie 
Tobruk-Dunkerque, 2018, 210 s . Rozhovor Jana Šebelky s veteránem tobruckých bojů detail-
ně přibližuje zajímavé i všední dění nejen během 2 . světové války .

HORČICA, Ludvík: PhDr. Kudela Josef: Legionář, spisovatel, novinář, bojovník proti na-
cismu. Brno: Šimon Ryšavý, 2017, 133 s . Na základě dobových pramenů představuje autor ži-
votní osudy Josefa Kudely . Od dětství, přes světovou válku a sibiřskou anabázi, až po tragický 
konec v koncentračním táboře . Třetinu publikace tvoří fotografická a dokumentární příloha .

CHORVÁT, Peter: Veľká vojna v malom meste. Banská Bystrica v období prvej svetovej 
vojny. Bratislava: VHÚ, 2018, 182 s . Kniha je sondou do každodenního života městské po-
sádky během 1 . světové války . Na základě archivních dokumentů se věnuje i zajatcům a jedna 
z kapitol sleduje též dopad vojenské přítomnosti na městské hospodářství .

JANČAR, Miroslav: Legionáři Chomutovska a  ti druzí. Chomutov: Akord, 2018, 174 
s . Rozšíření původní publikace z roku 2000 stručně představuje nejen chomutovské rodáky 
v řadách čs .  legií . Do značné míry vychází z archiválií VHA i dokumentů Československé 
obce sokolské .

JOUZOVÁ, Miroslava – JOUZA, Ladislav (ed.): Děti hledaly děti. Osudy židovských dětí 
na Kolínsku za holocaustu. Město Kolín: 2018, 270 s . Publikace s pomocí soudobých foto-
grafií a dalších dokumentů především ze SOkA Kolín odhaluje osudy židovských děti z Ko-
línska . Na jejím vzniku se podíleli učitelé a žáci různých kolínských škol a jednotlivým oso-
bám či rodinám jsou věnovány samostatné kapitoly .
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KADLEC, Petr: Struhařov – 620 
let historie v  obrazech, doku-
mentech a  vzpomínkách. Díl  I. 
1397–1945. Struhařov: Obec 
Struhařov, 2017, 143 s . Pracovník 
VHA popisuje historii středočes-
ké obce od první písemné zmín-
ky v  roce 1397 do  roku 1945 . 
Výpravná celobarevná obrazová 
publikace kromě informací ob-
sažených v  textu ilustruje ději-
ny Struhařova prostřednictvím 
mnoha fotografií, obrázků a fak-
similií historických dokumentů .

KADLEC, Petr: Dvakrát ukra-
dený Dobříš. Letní sídlo říšských 
protektorů 1942–45. Knihy Ka-
dlec, 2017, 148 s . Kniha se zabývá 

historií zámku Dobříš v období protektorátu, kdy sloužil jako sídlo protektorů a projevovaly 
o něj zájem i další říšské úřady . Nahlíží do života rodin protektorů a každodennosti života 
na zámku . Tímto směrem je zaměřena i bohatá fotogalerie .

KAREŠ, Marcel – RAJLICH, Jiří: Curych 1937. Účast československých letců na IV. mezi-
národním leteckém mítinku v Curychu v roce 1937. Praha: Mladá fronta, 2017, 408 s . Kniha 
se ohlíží za úspěšnou účastí československých letců na leteckém mítinku od příprav až po sa-
motné vystoupení . Den po  dni popisuje průběh akce a  taktéž prostřednictvím dobových 
fotografií přibližuje atmosféru, piloty i leteckou techniku . V závěru pak sleduje další osudy 
čs . účastníků .

KASÍKOVÁ, Jana: Ať mohou přijeti. Organizace poválečné repatriace a návratů 1942–1947. 
Praha: Academia, 2017, 293 s . Pramenně bohatá práce Jany Kasíkové přehledně a systema-
ticky rozebírá případy repatriantů, které z domovů vyhnala světová válka . Snaží se mapovat 
pohyb repatriovaných osob a přístup československých i zahraničních úřadů a organizací .

KMOCH, Pavel: Operace Anthropoid. Atentát na Reinharda Heydricha ve světle dobových 
pramenů. Praha: Academia, 2018, 267 s . Kniha shrnuje aktuální znalosti k operaci Anthro-
poid . Analyzuje jak samotné události a jejich vyšetřování, tak také jejich pozdější mediální 
obraz a umělecká ztvárnění . Ty konfrontuje s dobovými dokumenty .

Vojenský  historický  archiv



218

Kolektiv autorů: Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěv-
níka. Praha: Scriptorium, 2013, 912 s . Publikace seznamuje zájemce s fondy a archiváliemi 
týkajícími se historie českých zemí . Z  hlediska vojenských dějin je nejzajímavější kapitola 
věnovaná vídeňskému Válečnému archivu .

KOS, Petr (ed.): Nauka o pušce vz. 24. Služební předpis čs. branné moci D-XIII-1b z roku 
1927 v  původním znění s  opravami a  doplňky z  let 1932–1935 . Praha: Brigadýr, 2018,  
81 s . Doplněk k titulu Pušky a bodáky vz. 24 ve výzbroji československé, německé a rumun-
ské armády. Nové vydání původní vojenské příručky doprovází předmluva, úvod a fotografie 
čs . pěchoty .

KOS, Petr (ed.): Zastřené úkryty pro kulomety. Výkresy dřevozemních palebných stanovišť 
čs. polního opevnění pro překlopný těžký kulomet vz. 24 a kulomet vz. 26. Praha, Brigadýr, 
2017, 36 s . Osmý svazek edice Bílá místa historie přináší sérii výkresů palebných stanovišť 
doplněnou fotogalerií čs . pěchoty .

KRATOCHVÍL, Jan a kol.: 1968–1969, 50. výročí okupace Československa vojsky Varšav-
ské smlouvy. Brno: Jan a Sabina Kratochvílovi a další, 2018, 317 s . Velkoryse pojatá, převážně 
obrazová publikace kombinuje fotografie s  historickými dokumenty . V  kapitolách rozdě-
lených podle měst tak najdeme například seznamy obětí či doklady o činnosti čs . armády 
i vojsk Varšavské smlouvy během srpnové invaze .

KRSEK, Martin: Neznámí hrdinové mluvili i  německy. Praha: Česká televize a  Albatros, 
2018, 214 s .  Autor seznamuje čtenáře s  mnohdy zapomenutými osudy osmi německých 
mužů a žen, kteří neváhali riskovat životy v boji s fašismem a při záchraně bližních .

LAKOSIL, Jan – SVOBODA, To-
máš: Československé opevnění 
1938. Velká obrazová kniha. Praha: 
Mladá fronta, 2016, 280 s . K 80 . vý-
ročí zahájení stavby lehkého opev-
nění nového typu vznikla tato roz-
sáhlá obrazová publikace obsahující 
dosud nepublikované dobové foto-
grafie z  archivních i  soukromých 
zdrojů . Zařazeny jsou do  kapitol 
podle regionů a doplněny informa-
cemi o  výstavbě a  dalších osudech 
zmíněných objektů .
 

Vojenský  historický  archiv



219

LAPÁČEK, Jiří: František Rasch a vzpoura v boce Kotorské. Přerov: nákladem města, 2017, 
126 s .  Na  stránkách knihy se prolíná příběh námořního poddůstojníka a  historie známé 
vzpoury . Kromě samotného popisu události se autor zabývá rovněž jejím odkazem . Součástí 
je množství dobových pohlednic, fotografií a map .

LÁŠEK, Radan: Ztracené varty. Strážci šumavské 
hranice. Praha: Codyprint, 2018, 248 s .  Publikace 
popisuje události roku 1938 v  oblasti od  Železné 
Rudy po Vyšší Brod . První část se zabývá přípravou 
jednotek Stráže obrany státu, druhá střety v  mni-
chovských dnech a ústupem z pohraničí .

KREJČÍ, Ludvík: Já se generálem nenarodil: Z pí-
semností hlavního velitele čs. armády nejen o roce 
1938. Praha: Codyprint, 2018, 248 s . Radan Lášek 
a Pavel Šrámek využili rozsáhlých a ucelených pa-
mětí, které v  rodinném archivu zanechal armádní 
generál Ludvík Krejčí, hlavní velitel čs . branné moci . 
Byť byl jedním z nejúspěšnějších legionářských ve-
litelů, je jeho jméno spojeno především s přípravou 
obrany ČSR proti Německu, jež byla završena mo-
bilizací v září 1938 .

MICHÁLEK, Slavomír a kol.: Muži diploma-
cie. Slováci na  významných postoch českoslo-
venskej zahraničnej služby. Liptovský Mikuláš: 
Spolek Martina Rázusa, 2018, 574 s . Přehledná 
práce kolektivu autorů sleduje osudy jedenácti 
slovenských diplomatů, je doplněna seznamem 
všech Slováků v čs . diplomatické službě a řadou 
fotografií .

MAJER, Jiří: Československo 1944–1945.  
Zakarpatská Ukrajina. Europrinty, 2008, 157  s .   
Specializovaný katalog přibližuje široké filateli-
stické veřejnosti podobu a specifika karpatorus-
kých poštovních známek a dalších cenin z ob-
dobí po příchodu sovětských vojsk .
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MAREK, Jindřich – BENEŠ, Jaroslav. Uloupená hranice. Nefilmoví hrdinové Krušných 
hor v dramatickém roce 1938. Cheb: Svět křídel, 2018 . 253 s . Práce inspirovaná Weissovým 
filmem se na základě osobních příběhů snaží hlouběji proniknout do jím znázorněné proble-
matiky, tedy do bouřlivého mobilizačního období v době ohrožení československých hranic .

MATIÁŠEK, František: Očima prostého legionáře. Z historie 7. roty 1. střeleckého pluku 
M. J. Husi od roku 1917 do roku 1920. Pelhřimov, SOA Třeboň a další: 2018, 229 s . Deník 
ruského legionáře zachycuje období od odjezdu z Ukrajiny až po návrat do vlasti . Podrobně 
a s detaily bojů líčí pouť autora i 7 . roty ruskou občanskou válkou .

NARBUT-LUCZYŃSKI, Aleksandr Jerzy. Historia wojenna Legiónow Polskich. Powstanie 
i  dzialalność bojowa Oddzialu Józefa Pilsudskogo (VIII–XI 1914). Kraków – Warszawa: 
CAW, 2014, 552 s . Pramenně bohatá publikace seznamuje čtenáře s historií Pilsudského od-
dílu v prvním roce Velké války . Velký prostor je věnován dobovým dokumentům zachycují-
cím organizační a operační záležitosti, a to dokonce i v rámci jednotlivých praporů .

NOVÁKOVÁ, Barbora – HEŘMÁNEK, Pavel (eds.). Bohuslav Hála: Dvě ofensivy. Praha: 
Epocha, 2018, 340 s . Kniha zaměstnanců VHA je edicí a interpretací válečných pamětí Bohu-
slava Hály, jež jsou uloženy v naší instituci . Hála v nich popisuje své působení na italské frontě 
během Velké války . Komplexní obraz je dotvářen množstvím fotografií a dalších unikátních 
dokumentů včetně Hálových vlastních kreseb .

PAKOSTA, Oldřich: Československý letec 
plukovník Václav Vlček (1895–1974). Li-
tomyšl: SOA Zámrsk, 2018, 70 s .  Publikace 
sleduje osudy příslušníka rakousko-uherské 
a letce československé armády . Přehledná bio-
grafie s množstvím fotografií vychází ze stu-
dia archivních pramenů včetně těch z VHA . 

PLACHÝ, Jiří: Emil Boček. Strach jsem si 
nepřipouštěl. Brno: Jota, 2018, 152 s .  Kniha 
přináší životní příběh a svědectví gen . Emila 
Bočka, letce RAF a účastníka bojů ve Francii . 
Kromě úvodu, kde autor shrnuje Bočkovu 
účast v  západním odboji, má kniha formu 
osobní výpovědi, napsané na  základě série 
rozhovorů autora s gen . Bočkem i dřívějších 
výpovědí a  vzpomínek . Součástí je 32 stran 
příloh včetně barevných fotografií .
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PRAVDOVÁ, Anna – THEINGARDT, Markéta: Kupka. Praha: Národní galerie, 2018,  
240 s . Velkoryse pojatá publikace k příležitosti série umělcových výstav . Obsahuje množství 
dosud nepublikovaných děl především z období Velké války a vzniku ČSR včetně těch ulo-
žených ve VHA .

RÁDL, Michal: Českobudějovický legionář a archivář, podplukovník dělostřelectva Alois 
Hartman. Česká Lípa: vlastním nákladem, 2018, 28 s . Útlá brožura rekonstruuje na základě 
dokumentů a vzpomínek Hartmanovy životní osudy, především průběh vojenské kariéry .

RAIL, Jan – RAIL, Zdeněk: Přes překážky ke hvězdám. Příběhy letců z Kladského pomezí 
v letech 1914–1817 a v letech 1939–1945. Náchod: vlastním nákladem, 2018 . 328 s . Kniha 
seznamuje čtenáře s příběhy náchodských, jaroměřských a úpických letců působících v obou 
světových válkách . Přehledné, abecedně řazené portréty jednotlivých aktérů jsou doplněny 
množstvím fotografií a faksimilií archivních dokumentů .

SEGEŠ, Vladimír – SEĎOVÁ, Božena: Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/2. Bra-
tislava: VHÚ, 2017, 255 s . Edice předkládá vybrané prameny z období let 1649–1711 týkající 
se především kuruckých a protitureckých válek .

SMÍŠEK, Martin: Supersabry nad Československem. Americká letecká špionáž v českoslo-
venském vzdušném prostoru versus československé stíhací letectvo v roce 1955. Bratislava: 
Magnet Press, 2018, 158 s . Kniha popisuje podoby vzdušného boje a špionáže na čs . území 
začátkem studené války . Součástí jsou bohaté přílohy včetně fotografií, nákresů letadel a ta-
bulek s jejich označením a lokací útvarů .

SUDEK, Josef: Topografie sutin/The Topography of Ruins. Praha: Artefactum, 2018,  
221 s . Katalog výstavy věnované Sudkovým fotografiím z Prahy poškozené bombardováním 
v roce 1945 . Publikace je dvoujazyčná a vznikala i s přispěním pracovníků a archiválií VHA .

SUCHÁNEK, Jiří – BENEŠ, Jaroslav: Mobilizace ve fotografii. Armáda a Stráž obrany stá-
tu v letech 1938–1939. Brno: Extra publishing, 2018, 224 s . Tento soubor unikátních, často 
dosud nepublikovaných fotografií a s nimi spojených příběhů přibližuje atmosféru tehdejšího 
Československa a odhodlání vojáků, četníků a dalších k obraně státu .

ŠVEC, Daniel: Jsme napadeni… Blovice: Muzeum jižního Plzeňska, 2017, 160 s . Autor se 
věnuje životním osudům letce RAF Karla Bečváře, který zahynul během bojového nasazení . 
Vlastní vyprávění střídá s autentickými výpověďmi a deníkovými zápasy . Nechybí fotografie 
a dokumenty .

Vojenský  historický  archiv



222

TRÁVNÍČEK, František: (Ne)Zapomenutí legionářští „bráškové“ – Kloboucko. Spolek vo-
jenské historie Valtice, 2018, 302 s . Kniha představuje 140 legionářů z regionu Kloboucka, 
přináší jejich biografie, částečně i fotografie, výňatky z deníků a rovněž dokumenty, z nichž 
většina pochází z VHA .

VIKTOŘÍK, Michael: Hinter den Wällen der Festungsstadt. České Budějovice: Veduta, 
2018, 192 s . Na příkladu Olomouce se kniha zabývá fenoménem pevnostních měst v 19 . sto-
letí . Zaměřuje se na každodenní život obyvatel a posádky, jeho specifika a limity, stejně jako 
na vzájemné vztahy civilní a vojenské sféry . Součástí bohaté přílohy je množství dobových 
ilustrací a map .

ZONA, Pavel: Češi a  Slováci v  bývalé Jugoslávii a  jejich zapojení do  bojů ve  II. světové 
válce a obnovy poválečného Československa. Praha: Powerprint, 2018 . 100 s . Kniha sleduje 
činnost československých občanů na bývalém jugoslávském území . Je bohatě doplněna do-
bovými dokumenty a plakáty .

Židé v Čechách 6. Praha: Židovské muzeum, 2017, 212 s . Sborník příspěvků z 6 . semináře 
o dějinách Židů v Čechách pořádaného ve spolupráci se SOA Litoměřice a SOkA Chomutov . 
Velká pozornost je zaměřena na období holocaustu, mimo jiné se také zabývá problematikou 
židovských pečetí a hebrejsky psaných pramenů .
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