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1. ÚVODEM

V úvodní části hodnocení roku 2019 ve 
Vojenském ústředním archivu bych se, ob-
dobně jako před rokem, dotknul prosazová-
ní modernizačních prvků do jeho činnosti. 
Z původních plánů se nám podařilo realizo-
vat v plném rozsahu pouze přestavbu Elek-
tronického správního archivu (ESA). Dnes 
již tato nová schopnost pro oblast elektro-
nického systému spisové služby dokáže 
posoudit a  následně převzít desítky tisíc 
dokumentů od původců, jednotlivých orga-
nizačních celků Ministerstva obrany a  Ar-
mády ČR. I v uplynulém roce jsme se museli potýkat při provozování ESA 
s problémy spojenými s provázaností elektronického systému spisové služby 
a touto novou schopností. Celá problematika byla konzultována i s odpověd-
nými odborníky z  Národního archivu. Ale ani jejich doporučení nemohla 
problémy vyřešit. Spíše se ukazuje, že problém je v oblasti, kterou nemůže náš 
archiv ovlivnit.

Na činnost ESA logicky měla navazovat nová schopnost i pro oblast digi-
tálního archivnictví v podobě Digitálního archivu MO. Bohužel v důsledku 
neočekávaných vnějších vlivů se celý projekt posunul o několik měsíců a jeho 
realizace nakonec přešla do roku 2020. Tím se otevírá zásadní otázka jak jeho 
financování, tak i  dalšího posuzování této IT zakázky. Jediným výrazným 
úspěchem a základem pro realizaci projektu Digitálního archivu je získání tří 
tabulkových míst pro IT pracovníky od 1. 1. 2020. Pevně doufám, že k reali-
zaci projektu dojde nakonec v roce 2020. Od 1. 1. 2021 má VÚA šanci získat 
pro tento nový archiv ještě dva až tři nové archiváře.

Mělo se pokračovat i  v  modernizaci činností ve Správním archivu AČR 
v Olomouci. Zde se podařilo nejdříve úspěšně odstranit kalamitu, kterou na 
střechách depotních bloků v Bystrovanech způsobilo krupobití. Pokročit v re-
konstrukci dalších objektů v  tomto areálu, a  vytvořit tak předpoklady pro 
sestěhování celého správního archivu, se ale nakonec nepodařilo. Neustálé 
odkládání plánů spolu s  navyšováním požadavků na finanční prostředky 
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způsobily, že dnes je jejich realizace odložena minimálně o pět let. Pevně dou-
fám, že něco obdobného nás nepotká v případě projektů v pražské Ruzyni.

První polovina uplynulého roku se nesla hlavně v duchu příprav a vlastní-
ho průběhu slavnostního připomenutí 100. výročí zřízení prvních vojenských 
archivních institucí v ČSR. Úspěšně byla dokončena publikace, jež měla při-
pomenout toto stoleté období dnešních vojenských archivů i jejich předchůd-
ců. Vzniklo vynikající kolektivní dílo, na jehož dokončení měli hlavní zásluhu 
dr. P. Minařík a dr. J. Baláž. Tito dva následně připravili i pěknou a přehled-
nou panelovou výstavku k výročí. Jak kniha, tak i výstavka byly prezentovány 
na slavnostním připomenutí výročí, které proběhlo 23. května 2019 v Domě 
armády Praha. Oslavy proběhly v  důstojné atmosféře. Samotná publikace 
měla a má veliký ohlas. Výstavka byla následně instalována v prostorách VÚA 
v Ruzyni.

I v roce 2019 probíhala dezinfekce archiválií (cca 9 000 kartonů) ve speci-
ální komoře v Národním archivu. Tato činnost bude pokračovat ještě v roce 
2020 a  bude doplněna plošnými stěry ve všech depotních částech archivu 
na zjištění případného výskytu plísní. S vyhodnocením stěrů nám pomůže 
Národní archiv. V  restaurátorské dílně archivu se intenzivněji pokračovalo 
v restaurování degradací poznamenaných archiválií z  fondu Stavebního ře-
ditelství Terezín. Zásadní vliv na fyzický stav archiválií má provozování tech-
nologických částí archivního objektu. V roce 2019 s jejich provozem nebyly 
větší potíže. Projevilo se to i v celoroční statistice naměřených hodnot teplot 
a vlhkostí v archivních depech. Naměřené hodnoty se držely normy.

Pracovníci 2. oddělení VHA v součinnosti s Bezpečnostním archivem MO 
a oběma správními archivy aktivně zabezpečovali odborné archivní dohle-
dy u organizačních celků Ministerstva obrany a Generálního štábu (celkem 
u 22 celků). Archivní dohledy zabezpečovali i v samotných resortních správ-
ních archivech. Zde proběhlo i přebírání vybraných archiválií ze Správního 
archivu MO (například ročník 1989 fondu MNO). Kapacitní nedostatky 
v depech VHA v rámci archivní budovy VÚA v Ruzyni zatím zvládáme řešit. 
Bohužel problém nastává ve vztahu ke Správnímu archivu AČR v Olomouci. 
Přebírání vybraných archiválií z Olomouce do Prahy může v dohledné době 
vyřešit pouze výstavba nového depotního bloku.

V oblasti zpřístupňování archiválií došlo k mírnému zlepšení. I bez pří-
slušného počítačového programu vznikly nové manipulační seznamy 2. typu 
i  inventáře, vytvářené podle takzvaných „Základních pravidel…“ vydaných 
Ministerstvem vnitra. Bylo zpracováno také několik interních soupisů archi-
válií, využívaných pro vlastní potřeby. Pevně doufám, že po získání nového 
zpřístupňovacího programu v  rámci modernizace archivních činností se 
spolu s postupným snižováním úřední agendy vytvoří předpoklady pro další 
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rozvoj i této významné oblasti odborných činností. Archiv pokračoval v digi-
talizaci archivních fondů Hlavní štáb 1919–1939 a Ředitelství opevňovacích 
prací. Byla dokončena digitalizace evidenčních karet příslušníků Vládního 
vojska (1939–1945). Veřejnosti bude zpřístupněna na portálu nového Digi-
tálního archivu spolu s vojenskými matrikami. V případě matrik jsou zatím 
dostupné přes webové stránky archivu pouze úmrtní matriky pěších pluků 
z 1. světové války (cca 230 kusů). Ke konci se blíží projekt tvorby databáze 
padlých v 1. světové válce (z takzvané zelené kartotéky padlých). K 1. 1. 2019 
obsahovala cca 175 000 záznamů. Práce na této databázi by se měly ukončit 
v roce 2020 a s  jejím zveřejněním počítáme na portálu nového Digitálního 
archivu.

Časově nejnáročnější odbornou činností i  v  roce 2019 bylo vyřizování 
úřední a  badatelské agendy. Úřední agendy ve srovnání s  předchozími léty 
výrazně ubylo. Tento klesající trend je patrný již tři roky. Pokud bude pokra-
čovat, vytvoří se prostor pro další odborné činnosti (například zpřístupňová-
ní). Rozsah badatelské agendy neklesá, je srovnatelný s rokem 2018. Zájem 
o studium vojenské historie je stálý a platí to i o zájmu genealogů o studium 
vojenských osobních spisů. Klesl zájem o studium ve VHA ze strany zahra-
ničních badatelů. Projevuje se hlavně ve snížení zájmu o studium takzvaných 
trofejních fondů jednotek SS z období 2. světové války. Z cizích zemí převlá-
dají jednoznačně badatelé ze Slovenské republiky.

V  oblasti mezinárodních vztahů udržujeme nadále nadstandardní vzta-
hy se slovenskými vojenskými archivy a  maďarským vojenským archivem. 
V roce 2019 se nově o spolupráci s naším archivem zajímaly vojenské archivy 
z Ukrajiny, ale také archivy Sverdlovské oblasti z Ruska.

V roce 2020 očekávám větší zájem o sbírkové materiály (plakáty, ale hlavně 
fotografie). Vedle toho předpokládám neutuchající zájem o studium archiválií 
ve VHA. Tento zájem by měl souviset s půlkulatým, 75. výročím ukončení 
2. světové války. Velkou nadějí pro modernizaci archivních činností ve VHA 
však zůstává pořízení Digitálního archivu v roce 2020. Jeho zřízení by zna-
menalo počátek nové etapy archivních činností ve VHA. Byl by to zásadní 
krok do budoucna. Přineslo by to nejen nové metody v práci archivářů (již 
v  součinnosti s pracovníky IT), ale také nové možnosti přístupu veřejnosti 
k archiváliím. Vznikla by také nová schopnost zachovat informace pro příští 
generace, a rozšířit tak možnosti Vojenského historického archivu naplňovat 
naše heslo: Sine praeteritis futura nulla.

      Mgr. Josef Žikeš,
            ředitel VÚA
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2.  VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 
VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO 
ARCHIVU ZA ROK 2019

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 (VHA) je organi-
začně začleněn do Vojenského ústředního archivu (VÚA). VÚA je podřízen řediteli odboru 
bezpečnosti MO.
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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 akreditaci (§ 61 zákona).

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 
(do 15. 9. 2019 se jednalo o tabulku 
Mgr. J. JELENOVÉ. Ta se dnem 
16. 9. 2019 vrátila z mateřské dovolené 
na uvolněnou tabulku 
po Mgr. J. ZÁMEČNÍKOVI)

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 

(30. 6. 2019 ukončila pracovní poměr, 
dne 1. 7. 2019 na uvolněné místo 
nastoupil Mgr. Martin GAMBA)

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 

(31. 8. 2019 ukončil pracovní poměr, 
dne 16. září 2019 se na poloviční 
úvazek na jeho místo vrátila z mateřské 
dovolené Mgr. Jana JELENOVÁ. Druhá 
polovina úvazku byla od 1. 9. 2019 
obsazená Mgr. Martinem LUNDÁKEM)

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
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Archivářka 3. odd. VHA promovaná historička 
Alena JIRÁSKOVÁ 
Do 30. 6. 2019 na polovičním úvazku. 
Od 1. 7. 2019 je tabulkové místo plně 
obsazeno Mgr. Janem CHLEBOUNEM, 
fondy a sbírky 1. čs. odboje, evidence 
archiválií a archivních souborů VHA 
(NAD)

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

Archivář 3. odd. VHA Mgr. Jan CHLEBOUN 
Na polovičním úvazku do 30. 6. 2019, 
od 1. 7. 2019 na plném úvazku.

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

Počet systematizovaných míst ve VHA  – 16; skutečný stav pracovníků VHA 
k 31. 12. 2019 – 17. Jedno místo je rozděleno na dva poloviční úvazky.

V roce 2019 došlo v personální oblasti k několika změnám. K 30. 6. 2019 ukončila pracov-
ní poměr (odchodem do důchodu) prom. hist. Alena Jirásková. Od 1. 7. 2019 je na badatelně 
VHA zaměstnán na plný úvazek Mgr. Jan Chleboun. Ke dni 30. 6. 2019 ukončila pracovní 
poměr také Bc. Eva Dvořáková. Nahradil ji Mgr. Martin Gamba. K 31. srpnu 2019 ukončil 
pracovní poměr Mgr. Jan Zámečník. Na uvolněnou tabulku se vrátila dnem 16. září 2019 na 
poloviční úvazek Mgr. Jana Jelenová. Druhá polovina úvazku byla od 1. 9. 2019 obsazena 
Mgr. Martinem Lundákem.

Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle zařazení (viz výše), například badatelské 
služby, archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií, jejich zpracování a správu atd. 
Činnosti spojené s ekonomikou, personalistikou, správou budovy, autoprovozem a informa-
tikou jsou zabezpečovány jinými složkami, jež jsou podřízeny řediteli Vojenského ústředního 
archivu. V případě konzervace a restaurování je toto pracoviště podřízeno řediteli Správního 
archivu MO.
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II.  PŘEHLEDY O CELKOVÉM MNOŽSTVÍ, 
FYZICKÉM STAVU A ZMĚNÁCH U ARCHIVÁLIÍ 
ULOŽENÝCH VE VHAVojenský  historický  archiv
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III.  VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ 
ARCHIVÁLIÍ

1)  Předarchivní péče – odborné archivní dohledy u organizačních celků 
MO a ve správních archivech VÚA, skartační řízení ve správních 
archivech VÚA:

V  této oblasti pokračoval VHA i  v  roce 2019 v  naplňování resortního spisového řádu 
a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (hlavně § 52, povinnosti speciali-
zovaného archivu). Úkoly byly v této oblasti plněny v součinnosti se součástmi VÚA, tedy 
s Bezpečnostním archivem MO a také Správním archivem MO a Správním archivem AČR.

Odborné archivní prohlídky v  SA MO a  SA AČR se vykonávaly průběžně po celý 
rok. V SA MO (jednalo se o  ročníky MO 2002 a 2003, zejména Kabinet MO a odbor le-
gislativně právní) byly zabezpečovány o. z. Šlosarem a o. z. Dvořákovou (částečně ji po od-
chodu nahradil o. z. Gamba). Tito pracovníci 2. odd. VHA zabezpečili i odborné archivní 
dohledy v  SA MO na tzv. zahraniční dokumentaci (celkem sedmkrát  – dokumentace 12. 
kontingentu KFOR (31.  1.–1.  2.), 13. kontingentu KFOR (10.  4.–11.  4.), 11. kontingentu 
KFOR (19. 6.–20. 6.), 15. kontingentu KFOR (22. 8.), ISAF Afghánistán 2007/2008 (24. 10.).  
V SA AČR byli na odborných archivních dohledech celkem čtyřikrát o. z. Dubánek a o. z. 
Kadlec. Z toho třikrát šlo o spisovou dokumentaci (7. 3.–9. 3. ; 10. 4.–12. 4. ; 19. 6.–21. 6.) 
a jednou o justiční dokumentaci (25. 9.–27. 9.). Dohledy ve správních archivech probíhaly 
jednak operativně na vyžádání jednotlivých archivů, jednak na základě plánů správních ar-
chivů obsažených v plánu odborných činností VÚA na rok 2019.

Odborný archivní dohled na spisovou službu v resortu MO, tedy u organizačních celků 
tohoto resortu, se vykonával v součinnosti se správními archivy po celý rok 2019. Bylo tomu 
tak na základě plánu odborných dohledů obsaženého v resortním plánu odborných činností 
v  roce 2019. Po dohodě VHA se správními archivy byli pracovníci VHA nadále přítomni 
odborným archivním dohledům pouze u vybraných organizačních celků MO. Neocenitelnou 
pomoc a součinnost v  této oblasti poskytuje 2. oddělení VHA, které tyto činnosti v rámci 
VHA zabezpečuje, dr. Pavel Minařík, CSc., vedoucí Bezpečnostního archivu MO. Musíme 
vyzvednout dobrou součinnost při zabezpečování odborných dohledů u organizačních celků 
i se správními archivy. V roce 2019 tomu tak bylo ve 22 případech:

sekce rozvoje a plánování (27. – 28. března), Společné operační centrum (9. – 10. září); 
sekce dozoru a kontroly (30.  ledna); ředitelství zahraničních aktivit (19. února), Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem Praha (6. září), Velitelství pozemních sil (11. března); 
Agentura logistiky (25. dubna); Agentura personalistiky (18. září), Velitelství vzdušných sil 
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(13. března); sekce obranné politiky a strategie (10. – 11. června); sekce vyzbrojování a ak-
vizic (13.  – 14.  března); Velení Armády ČR (12.  června); sekce ekonomická a  majetková 
(27. – 28. června); Kabinet MO (28. – 30. srpna); sekce státního tajemníka MO (23. – 24. září); 
VTÚ (VTLÚ) Kbely (31. října), Vojenská kancelář prezidenta republiky (20. srpna), Hradní 
stráž (23. října), 26. pluk velení, řízení a průzkumu (29. května), 13. dp Jince (28. května), 
sekce vojskového průzkumu a elektronického boje (15. – 16. května), 4. brn (5. června).

2) Evidence archiválií a archivních pomůcek

Největší změnu v evidenci fondů v roce 2019 znamenalo převzetí dokumentace ze správ-
ních archivů (například fond MNO 1989 v březnu 2019, celkem 399 kartonů). Dále se pokra-
čovalo v upřesňování a kontrole všech vnějších a vnitřních změn v evidenci archiválií. Sou-
viselo to hlavně s posouzením dokumentace Civilní obrany komisí Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru. Následně totiž docházelo k přesunům archiválií mezi VHA 
a Bezpečnostním archivem MO. Samotných vnějších změn bylo 17 (13 přírůstků a 4 úbytky, 
+191,54 bm). Vnitřních změn bylo celkem 7 (+0,36 bm). Po předání archiválií došlo k přema-
nipulování obsahu jednotlivých kartonů, tím pádem i k úpravě evidence archiválií a archiv-
ních souborů na příslušných kartách NAD (národní archivní dědictví). Více méně se jednalo 
o dokumentaci uloženou na 2. oddělení VHA.
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3)  Vytváření počítačových databází z personálních spisů  
uložených ve VHA

Vytvářela se již pouze databáze padlých v 1. světové válce. V roce 2019 se do této databáze 
vybíraly z příslušné kartotéky (tzv. zelená kartotéka) čtyři kategorie osob: padlí v roce 1917, 
v roce 1918, padlí a zemřelí po válce a tzv. neurčení. Do databáze přibylo 24 110 nových zá-
znamů. K 1. 1. 2019 bylo v databázi celkem 150 890 záznamů. K 31. 12. 2019 to bylo 175 000 
záznamů. Očekává se, že tvorba této databáze bude koncem roku 2020 ukončena.
  Vedle výše uvedených databází se na 2. oddělení VHA vytváří interní databáze jednotli-

vých transportů v rámci organizovaného odsunu německého obyvatelstva z ČSR podle 
lokalit a sídelních útvarů, z nichž tito obyvatelé pocházeli.

  Vznikla také interní databáze příslušníků armády, kterým byla v letech 1949–1953 ode-
brána hodnost nebo byli propuštěni z armády, má 18 381 položek.

4) Zpřístupňování archivních fondů a sbírek

Na 2. oddělení VHA se v roce 2018 nerealizovala klasická inventarizace fondů. Hlavní 
důraz byl postaven na vytváření interních soupisů a databází (vytvářených i v souvislosti s re-
konstrukcí fondů a jejich evidence, které nastaly ve vztahu k BA MO po posouzení některých 
archivních souborů). Velký důraz se na oddělení kladl na odborné archivní dohledy. Pro 
potřeby badatelů bylo pracovníky 2. oddělení i v roce 2019, hlavně s přispěním pracovníka 
na „dohodu“, vyznačeno na 77 360 stránkách archiválií (509 kartonů) zrušení stupně utajení 
(podle RMO č. 22/1999 a metodického pokynu Národního bezpečnostního úřadu).

Na 1. oddělení VHA se v roce 2019 pokračovalo ve vytváření prvních manipulačních se-
znamů 2. typu podle tzv. „Základních pravidel…“. Hlavním důvodem, proč se inventarizace 
nerozvinula v celém VHA, je nadále chybějící příslušný inventarizační počítačový program. 
Dalším důvodem byl i rozsah tzv. úřední agendy, zde však již několik let dochází k  jejímu 
poklesu (viz dále). Na 1. oddělení byly dokončeny tyto manipulační seznamy 2. typu: Sb. his-
torických prací, Sb. vojenské nadace, pokračovalo se práci na fondu DS (DG) Terezín 1915, 
pořádala se sbírka kmenových listů 1873 a ukončil se soupis KML čs. letců v RAF. V prů-
běhu roku 2019 se pokračovalo i v úpravách vojenských matrik tak, aby mohly být postupně 
umisťovány na internetovém portálu Studovna MO (kramerius.army.cz). K 31. 12. 2019 bylo 
na portálu umístěno 207 matrik (dalších 13 matrik bylo připravených k odeslání). Tato čin-
nost se v roce 2020 po zpracování vybrané kategorie matrik ukončí.

3. oddělení – digitalizační pracoviště provedlo v roce 2019 digitalizaci 164 644 stran ar-
chiválií. Byl také zpracován inventář (podle „Základních pravidel…“) k osobnímu fondu Jo-
sefa Logaje.
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Přehled zpracovanosti archivních fondů a sbírek VHA v podobě grafu

5) Využívání archiválií

Úřední a badatelská agenda: Badatelna archivu pracovala v roce 2019 pro veřejnost, až 
na technickou přestávku v červenci, v plném rozsahu. Svoje služby poskytovala standardně 
v duchu Badatelského řádu VÚA, Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb. (ve znění Vyhlášky MV 
ČR č. 213/2012 Sb.) a zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákona z dub-
na 2019). Oproti roku 2018 došlo k výraznému snížení v oblasti vyřizování úřední agendy. 
K mírnému snížení došlo i v oblasti badatelské agendy. Naopak počet evidovaných badatelů 
(ze zahraničí celková návštěvnost opět klesla) byl v roce 2019 přibližně na stejné úrovni jako 
v roce 2018. V případě fotoarchivu došlo i v roce 2019 k poklesu agend.

V roce 2019 se úřední agenda vyřizovala neomezeně. Žádosti o rešerše směřovaly dále 
hlavně k  padlým v  1. světové válce, genealogickým informacím z  osobních spisů vojáků 
a i z osobní evidence čs. legionářů. V roce 2019 se z agend vyplývajících z konkrétního zá-
kona nadále vyřizovala ta vztahující se k 3. čs. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.), výjimečně ke 
službě v PTP a agendě spojené se zákonem 255/1946 Sb. nebo ke 2. čs. odboji. Archiv vyřídil 
32 žádostí o informace k zákonu č. 262/2012 Sb. a šest ke službě v PTP.
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V roce 2019 vyřídili pracovníci VHA 5 004 žádanek pro badatele a 3 305 dopisů, z toho 
499 rešerší pro instituce a úřady, 2 575 bylo soukromých podání. 231 podání bylo vzato na vě-
domí bez nároku na rešerši nebo posloužilo jako objednávka archivního materiálu na bada-
telnu (blíže viz tabulky). Před předložením žadatelům bylo prohlédnuto z hlediska zabezpe-
čení ochrany osobních údajů 2 190 (38 660 listů) vojenských osobních spisů a spisů k vydání 
osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.

6) Činnost badatelny a fotoarchivu

Činnost badatelny v roce 2019:
a) počet přihlášených badatelů: 671 (ČR – 613, zahraničí – 58)
b) počet badatelských návštěv: 2 038 (ČR – 1 881, zahraničí – 157)
c)  vyúčtované peníze za kopie a další služby provedené archivem: rešerše – 147 700 Kč; 

příjem za kopie pořízené archivem na badatelně – 1 775 Kč

Činnost fotoarchivu:
a) počet přihlášených badatelů: 34 badatelů (ČR – 32, zahraničí – 2)
b) počet badatelských návštěv: 70 badatelských návštěv (ČR – 66, zahraničí – 4)
c) počet naskenovaných snímků: 385
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Úroveň poskytování služeb badatelnou VHA byla v  roce 2019 na velmi dobré úrovni. 
Důsledně se dbalo na dodržování badatelského řádu (vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., ve 
znění vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.). Zájem o vojenskou historii a také příjemné prostředí 
v nové badatelně přispěly k udržení rozsahu badatelských činností veřejnosti na úrovni roku 
2018. Počet badatelů byl přibližně stejný, badatelských návštěv i počtu žádanek o předlože-
ní archiválií ke studiu mírně ubylo. V průběhu roku byla na badatelně nadále poskytována 
služba v podobě možnosti studia digitalizovaných archiválií na k tomuto účelu instalovaných 
počítačích. Chránil se tím fyzický stav archiválií, které se nyní v originálu (v případě digita-
lizovaných archiválií) předkládají již jen výjimečně a pouze se souhlasem ředitele archivu. 
Služby pro badatelskou veřejnost byly rozšířeny. K již zveřejněným inventářům VHA spolu se 
soupisem žádostí o osvědčení podle zákona 255/1946 sb., bílé kartotéce padlých v 1. světové 
válce a vojenským knížkám strážných v KT (příslušníků SS) přibyly nově na internetových 
stránkách VÚA karty čs. příslušníků RAF za 2. světové války a byly zpřístupněné i další již 
digitalizované vojenské matriky (na portálu Studovny MO – kramerius.army.cz). V roce 2019 
bylo digitalizováno 164 644 stran archiválií.

Úroveň poskytovaných služeb ve fotoarchivu byla v roce 2019 také na velmi dobré úrovni. 
Celkově však zde i v roce 2019 došlo k výraznému poklesu počtu badatelů a badatelských ná-
vštěv. Otevřel se ale prostor pro pořádání a inventarizaci fotografických sbírek. V souvislosti 
s pořízením Digitálního archivu se počítá i s digitalizací tohoto archivu.
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IV. STAV ARCHIVÁLIÍ

1) Fyzická ochrana archiválií:

V roce 2019 se pokračovalo v provádění dezinfekce vybraných archivních souborů v Ná-
rodním archivu (2. 4., 21. 5.–22. 5., 9. 7., 20. 8.–21. 8., 8. 10.–9. 10., 3. 12.–4. 12., cca 9 000 
kartonů). Probíhala rekonstrukce poškozených archiválií v knihařské a konzervátorské dílně 
VÚA (hlavně u fondu Stavební ředitelství Terezín), byla zabezpečena součinnost při odstra-
ňování zjištěného výskytu plísní ve druhém nadzemním patře. Nadále se také pokračovalo 
u vybraných archivních souborů ve výměně starých kartonů a tvrdých desek s tkaničkami. 
Vedle toho se prováděla kontrola teploty a vlhkosti v depech. Nastavené parametry ve skla-
dech nyní již kontroluje počítač. Kvůli zpětné vazbě se ale stav ve skladech ověřoval i přímou 
kontrolou.

Naměřené hodnoty teplot a vlhkosti byly po celý rok relativně stálé a v normě. Nejniž-
ší teploty byly naměřeny celoročně ve skladu č. 303 (rekord je z prosince 2019 – 13,6 °C). 
Celoročně se zde teplota pohybovala v rozmezí 14 až 16 °C. Nejvyšší naměřené teploty byly 
opět ve skladech č. 205 a č. 224. Pochází z období od června do srpna a kolísaly mezi 19 až  
20,5 °C. Nejnižší relativní vlhkost byla naměřena ve skladu č. 224 (30 %). Hodnoty v ostatních 
skladech byly celoročně v normě. Pouze ve skladu č. 224 byla na krátkou dobu zaznamenána 
v srpnu 2019 vlhkost 56 %. Regulací systému vzduchotechniky se všechny odchylky od sta-
novených norem podařilo v krátké době vrátit do normálu.

Ukázka dokumentace z restaurovaného fondu Stavební ředitelství Terezín
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2) Stěhování archiválií:

V roce 2019 došlo k většímu stěhování archiválií pouze v souvislosti s dezinfekcí cca 9 000 
kartonů v Národním archivu. V budově VÚA v Ruzyni došlo ještě ke stěhování při převzetí 
vybraných archiválií ze Správního archivu MO.

3) Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 31. 12. 2019):

V roce 2019 nedošlo k žádné změně na fyzickém stavu archivních kulturních památek 
(AKP). Bezpečnostní kopie AKP byly od listopadu  2013 uloženy v  nové archivní budově 
v Ruzyni. Po ukončení stěhování archivu byly z Ruzyně převezeny do Správního archivu AČR 
v Olomouci. Tyto kopie byly v roce 2015 doplněny o bezpečnostní kopie (mikrofilm) nových 
AKP z února roku 2015. Originály všech AKP jsou od jara 2018 uloženy v trezoru v míst-
nosti 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.

a) Manifest českých spisovatelů z května 1917 (evidenční číslo AKP – 42, z roku 1980)
– má rozsah jedné složky (čtyři listy v obalu), fyzický stav je velmi dobrý;
– nebyl proveden konzervační zásah ani se neplánuje;
–  originál spolu s  jednou studijní kopií (ta je založena i v příslušném fondu) je uložen 

v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114;
–  v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3×), jedna je ve fondu, ostatní jsou 

od září 2014 uloženy ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

b)  Válečný deník 1. čs. polního praporu v SSSR z doby 29. 1. – 19. 4. 1943 (evidenční číslo 
AKP – 43, z roku 1980)
– AKP má rozsah jednoho sešitu o 51 listech, její fyzický stav je dobrý;
–  nebyl dosud proveden konzervační zásah, časem bude ale nutný, protože deník byl na-

psaný obyčejnou tužkou;
–  originál spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i  v  příslušném fondu) je 

v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114;
–  v případě této AKP je pořízen mikrofilm (1×) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako 

studijní kopie (jedna ve fondu a jedna u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm i fo-
tokopie) 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;
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– nebyl proveden konzervační zásah;
–  originálu spolu se  studijní kopií (studijní kopie je založena i  v  příslušném fondu) je 

v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114;
–  v  případě této AKP je pořízen mikrofilm (2×) jako bezpečnostní kopie a  fotokopie 

jako studijní kopie (jedna ve fondu a  jedna 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 doku-

mentů má natržené okraje;
– u většiny dokumentů se plánuje zásah na konzervátorské dílně VÚA;
–  originál (studijní kopie je založena v příslušném fondu) je v označené krabici (písmeny 

KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114;
–  v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2×) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako 

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

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

KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114;
–  v  případě této AKP je pořízen mikrofilm (2×) jako bezpečnostní kopie a  xerokopie 

jako studijní kopie (jedna 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 provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy;
–  originál (studijní kopie je založena v příslušném fondu) je v označené krabici (písmeny 

KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114;
–  u této AKP byl pořízen mikrofilm (2×) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako studij-

ní kopie (jedna ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR Olomouc, 
kopie jsou v dobrém stavu.
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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 provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy;
-  originál (studijní kopie je založena v příslušném fondu) je v označené krabici (písmeny 

KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114;
-  u této AKP byl pořízen mikrofilm (2×) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako stu-

dijní kopie (1× ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR Olomouc, 
kopie jsou v dobrém stavu.
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V.  ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 
ARCHIVU (VÝBĚR)

  činnost pracovníků VHA v  jednotlivých komisích určených v  rozkaze Ř-VÚA  
č. 1/2017 (VHA);

  zabezpečení přijetí ředitele Archivní správy Sverdlovské oblasti A. A. Kapustina ve 
VÚA a VHA, 28. 1. 2019 (o. z. Baláž);

Zimní scenerie u budovy VÚA z počátku roku 2019. Poslední zimu jsme ji již nepoznali.

 součinnost při zabezpečení pořízení Digitálního archivu MO (o. z. Baláž);
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 účast na vyhodnocení roku 25. 2. 2019, Komorní Hrádek (VHA);
 vyhodnocení pracovního roku 2018 v Komorním Hrádku;
  zabezpečení přednášky Svatořečení Jana Nepomuckého, 21.  3.  2019, Pražský hrad  

(o. z. Heřmánek);
  účast na sportovním dnu, návštěva nově rekonstruovaného Národního muzea, 

1. 3. 2019 (VHA);

Exkurze zaměstnanců VÚA-VHA Praha do nově rekonstruované budovy Národního muzea

  zahraniční pracovní cesta do Válečného archivu ve Vídni, 25.  3. – 29.  3.  2019 
(o. z. Zámečník, o. z. Nováková);

  účast na oslavách 100. výročí čs. vojenského archivnictví, 23. 5. 2019 (VHA);
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Ilustrační záběry z průběhu oslav 100. výročí čs. vojenského archivnictví v DAP
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Zahraniční hosty oslav výročí vojenského archivnictví přijal genmjr. J. Kaše, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta 
republiky.
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Při příležitosti oslav 100. výročí čs. vojenského archivnictví byl uspořádán mezinárodní seminář.

  zabezpečení exkurze členů České genealogické společnosti ve VHA, 17. 5. 2019 (o. z. 
Zámečník, o. z. Heřmánek, o. z. Baláž);

  příprava výstavy 100 let vojenského archivnictví v Domě armády Praha a ve VÚA Ru-
zyně (o. z. Minařík, o. z. Baláž);
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  přednáška na konferenci Kardinál Beran a jeho doba pořádané Ústavem pro studium 
totalitních režimů a  Arcibiskupstvím pražským, Praha, 16.  – 17.  května  2019 (o. z. 
Flosman);

  účast na konferenci Nejisté mandáty, Národní archiv Praha, 5. 6. 2019 (o. z. Zámečník);
  účast na konferenci s  referátem Ozbrojené síly a  čs. stát, Univerzita obrany Brno, 

18. 6. – 19. 6. 2019 (o. z. Zámečník);
  účast na konferenci Sovětský svaz a  Mnichov 1938, Metropolitní univerzita Praha, 

16. 9. 2019 (o. z. Baláž, o. z. Minařík – BA MO);
  zabezpečení exkurze střední školy informačních služeb ve VHA, 27.  6.  2019 (o. z. 

Baláž);
  podíl na přípravě výstavy Kasárna Karlín 1848–2019 v  karlínských kasárnách, čer-

ven 2019 (o. z. Heřmánek);
  zabezpečení exkurze pracovníků Archivu bezpečnostních složek ve VHA, 17. 6. 2019 

(VHA);
  zabezpečení účasti na exkurzi pracovníků VHA v  Archivu bezpečnostních složek 

a v budově Invalidovny, 20. 9. 2019 (VHA);
  převzetí ocenění ministra vnitra Za zásluhy o české archivnictví Mgr. I. Urminským 

a dr. V. Šlosarem 3. října 2019;

Mgr. Ivan Urminský přebírá ocenění ministra vnitra Za zásluhy o české archivnictví
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Dr. VLadimír Šlosar při převzetí ocenění ministra vnitra Za zásluhy o české archivnictví

  zahraniční pracovní cesta do slovenských vojenských archivů, Bratislava, 
7. 10. – 11. 10. 2019 (o. z. Kadlec, o. z. Dubánek);

  zabezpečení exkurze ve VHA pro studenty Gymnázia Na Kavalírce v  Praze 5, 
20. 11. 2019 (o. z. Baláž);

  zabezpečení exkurze studentů z Ústavu pro české dějiny Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy ve VHA, 26. 11. 2019 (o. z. Baláž, o. z. Heřmánek, o. z. Lundák);

  zabezpečení exkurze studentů SPŠPT Praha 2 ve VHA, 27. 11. 2019 (o. z. Baláž).

Mezinárodní spolupráce

  jednání o  spolupráci a  výměně zkušeností s  představiteli vojenských archivů Slo-
venska a  Maďarska při příležitosti oslav 100. výročí čs. vojenského archivnictví, 
23. 5. – 24. 5. 2019 (o. z. Baláž);

  pracovní návštěva Vojenského archivu – centrální registratury v Trnavě, výměna zku-
šeností, 4. 9. – 6. 9. 2019 (o. z. Baláž).
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VI. HLAVNÍ ÚKOLY ARCHIVU V ROCE 2020

  Uplatňování zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně někte-
rých 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 ba-
datelské činnosti pro oprávněné žadatele na badatelně a ve fotoarchivu.

  Poskytování požadovaných informací pro úřední potřeby a správní úkony resortu MO 
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 organizačních celků svého 
zřizovatele a ve vojenských správních archivech, výběr archiválií.

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

  Vědecký výzkum a publikační činnost, hlavně v oblasti dějin vojenské správy a vojen-
ských dějin.

  Zpracování edic archivních pramenů, vědeckých statí, odborných publikací, rešerší 
apod.

  Vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHA.
  Vydání ročenky VHA za rok 2019, příprava nové ročenky za rok 2020.
  Výběr a příprava archiválií na výstavy k 75. výročí ukončení 2. světové války.
  Podílet se na činnostech souvisejících s výstavbou Digitálního archivu MO.
  Digitalizace archivních fondů VHA.
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3.  VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 
BEZPEČNOSTNÍHO ARCHIVU 
MINISTERSTVA OBRANY  
ZA ROK 2019

RSDr. Pavel Minařík, CSc., vedoucí BA MO

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

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

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

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

Akreditace podle zákona: Udělena rozhodnutím Ministerstva vnitra  – odboru archivní 
správy čj. MV-165050-5/AS-2016, sp. zp. 898.1, dnem 1. února 2017 pro výkon působnosti 
veřejného bezpečnostního archivu podle ustanovení § 53 zákona č. 499/2004 Sb.

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

b) celkové množství uložených archiválií
V archivu je uloženo 49 archivních souborů v celkovém rozsahu 111,00 bm a 925 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 2019 se pracovník BA MO ve spolupráci se Správním archivem MO podílel 
na 12 archivních dohledech u součástí integrovaného MO ČR a ve spolupráci se 
Správním archivem AČR na šesti archivních dohledech u součástí AČR.

•	 Výběr archiválií: Do BA MO byl převzat jeden přírůstek od  VÚA-VHA Praha 
v celkovém rozsahu 3,36 bm.

•	 Zpracování archiválií: Během roku 2019 probíhalo archivní zpracování dvou ar-
chivních souborů (jeden formou inventáře, druhý formou manipulačního sezna-
mu 2. typu), které bude pokračovat i v roce 2020.

•	 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 stu-
peň utajení, byly delimitovány zpět do VÚA-VHA 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.  VÝBĚR DOKUMENTŮ VHA – 
ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA 
A SPORT NA PŘELOMU  
40. A 50. LET

Mgr. Martin Dubánek, Ing. Petr Kadlec

Sport a  tělovýchova jsou staré jako lidstvo samo a  jejich vznik zjevně souvisel s vojen-
stvím, respektive potřebou výcviku válečníků armád prvních státních útvarů. Sportovní čin-
nost pak vyústila v nejrůznější hry a soutěže zaměřené na zdokonalení bojových dovedností 
a zejména na fyzickou odolnost. V antickém Řecku byla fyzická zdatnost zároveň považována 
za nedílnou součást lidské dokonalosti. Tak vznikly první sportovní disciplíny jako zápas, 
lukostřelba, hod oštěpem, hod diskem a jízda na koni. V souvislosti s rituálními, respektive 
náboženskými obřady se v Řecku od 8. století do přelomu 5. a 4. století před naším letopo-
čtem začaly pořádat v Olympii legendární sportovní soutěže městských států, které upevňo-
valy národní jednotu Řeků. Obdobně se z  nábožensko-rituálních důvodů masová cvičení 
jako předchůdce dnešní gymnastiky objevila také na druhém konci světa v Číně a ze stejných 
důvodů vznikly i mayské míčové hry na americkém kontinentu.

V novověku pak sport dostal nový nádech – ne náhodou je toto slovo odvozeno od výrazu 
disport, který je anglosaského původu a znamenal obveselení či rozptýlení. Ve druhé polovi-
ně 19. století začala ve Velké Británii vznikat první sportovní sdružení (například Fotbalová 
asociace 1863) a vytvářely se tradice – z prvního pořádaného mistrovství v tenisu (1877) se 
vyvinul turnaj ve Wimbledonu. V českých zemích spadajících tehdy do Rakousko-Uherska 
pak měl pro rozvoj sportu a tělovýchovy obrovský význam vznik sokolského hnutí. Spolek 
Sokol 16. února 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner.

Na konci 19. století v  roce 1896 měla celosvětově převratný význam pro rozvoj sportu 
myšlenka Pierra de Coubertina na obnovení olympijských her. Sport se od té doby stal i po-
litickým fenoménem. Ze sportovních zápasů nadšených jednotlivců (amatérů) se rychle stala 
sportovní soupeření států, což doprovodily neblahé jevy jako propaganda a později i doping. 
Bohužel, čistá idea sportu se dala velice snadno politicky zneužít, jak ostatně naplno před-
vedla olympiáda pořádaná od 1. do 16.  srpna 1936 v Berlíně. Konání dalších dvou olym-
piád zabránila druhá světová válka a do prvních poválečných olympijských her v Londýně 
(29.  7. – 14.  8.  1948) se již promítla právě počínající studená válka. Vedle neúčasti SSSR 
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z ideologických důvodů se jí jako trest tehdy nesměli zúčastnit ani sportovci Německa a Ja-
ponska. ČSR tehdy vyslala 69 sportovců (z toho 14 žen) a získala 11 medailí, čímž ze zúčast-
něných států skončila na 8. místě. Jenže již brzy byl v Československu sport ve velké míře 
zneužit komunistickým režimem, neboť po roce 1948 za změněné politické situace ČSR jako 
sovětský spojenec patřila do opačného tábora bipolárně rozděleného světa.

Na přípravě vrcholových sportovců se ve velké míře podílela Československá armáda (od 
1954 ČSLA) a na její vliv jsme chtěli poukázat v letošní ročence. Již jsme zmínili zneužívá-
ní sportu v dobové komunistické propagandě, proto jsme se rozhodli soustředit na období 
1945–1956 a představit nejzajímavější momenty z historie československé vojenské tělový-
chovy a sportu. Jednalo se o přelomové období, kdy v prvních poválečných letech převažova-
la ještě snaha o návrat k předválečného stavu založenému na demokratických principech. Po 
únoru 1948 však KSČ, reprezentovaná v armádě především Hlavní správou osvěty a výchovy, 
prosadila i v oblasti sportu a tělovýchovy sovětskou cestu a změnila vrcholový sport v nástroj 
své propagandy. Symbolickým mezníkem pro toto období je nepochybně první spartakiáda 
uskutečněná roku 1955. Nicméně my jsme se rozhodli zvolit jako předěl až rok 1956, kdy 
bylo kvůli rozporům se zájmy civilních sportovních oddílů rozhodnuto o decentralizaci ar-
mádního vrcholového sportu a v říjnu toho roku vznikly vojenské sportovní oddíly Dukla. 
K vlastním spartakiádám se zachovalo značné množství písemností, a tak se snad v blízké 
budoucnosti bude tomuto tématu věnovat některá z příštích ročenek VHA.

Písemnosti uložené ve fondech a sbírkách Vojenského ústředního archivu – Vojenského 
historického archivu Praha se z hlediska informací o sportu dají rozdělit do čtyř základních 
skupin. Nejvíce informací o organizaci sportovních oddílů lze čerpat v jednotlivých ročnících 
jednotného archivního fondu MNO 1945–1956. Ve sbírce vojenských služebních předpisů po 
roce 1945 bylo do roku 2002 uloženo 17 předpisů skupiny Těl, které měly sloužit pro zlepšení 
fyzické připravenosti vojáků, usnadnění organizace tělesné přípravy a  sportu a k odborné 
přípravě velitelů, zejména z hlediska jednotného řízení a velení. Dále organizovaly sportovní 
činnosti ve volném čase i ve sportovních oddílech výkonnostního sportu. Povodně z roku 
2002 přečkalo, byť s poškozeními, 15 z nich. Většina tělovýchovných předpisů uvedených ve 
sbírce byla vydána zřejmě právě v 50. letech 20. století. Sportovní činnost lze však okrajově 
nalézt i v dalších skupinách vojenských služebních předpisů jako Pěch, Pom-Pěch, Všeob, 
Vševojsk a Zákl. Byť se jimi nebudeme přímo zabývat, volná místa v edici dokumentů za-
plní pro ukázku právě ilustrace nebo titulní stránky předpisů skupiny Těl. Další možností, 
odkud lze čerpat informace o tehdejších sportovcích, jsou personální spisy. V rámci fondů 
a sbírek VÚA-VHA Praha se jedná o kvalifikační listiny důstojníků, kmenové listy vojáků 
a také osobní spisy účastníků národního boje za osvobození podle zákona č. 255/1946 Sb. Pro 
úplnost dodáváme, že řada mladších personálních spisů důstojníků (např. plk. Emil Zátopek) 
je uložena ve VÚA-Správním archivu AČR v Olomouci. Kmenové listy od ročníku naroze-
ní 1911 se nacházejí ve VHÚ/VHA Bratislava, respektive ve Vojenském archivu – centrální 
registratuře v Trnavě. Pravděpodobně poslední možností, kde najít informace o vojenském 
sportu a  tělovýchově, jsou tzv. zrušené útvary. Mezi ně patří například Správa vojenských 
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tělovýchovných objektů Praha (archivní fond 2295) z  let 1952–1958 nebo sportovní oddíl 
Křídla vlasti (archivní fond 1347) z let 1952–1955. Ty však v této ročence nebudeme využívat.

Obrazové přílohy se dají čerpat zejména ve fotoarchivu VHA. Ten však obsahuje spíše 
starší fotografie z období první republiky. Několik ilustračních fotografií přesto zařazujeme 
do jednotlivých úvodů.

Z hlediska obsahu jsme tento příspěvek rozdělili na tři tematické celky. Za nejdůležitější 
pokládáme organizační členění vrcholných tělovýchovných orgánů v tehdejší českosloven-
ské armádě, jemuž je věnován všeobecný úvod (kapitola 4.1) a poté následuje vlastní výběr 
dokumentů (kapitola 4.2). Ve druhé části (úvod 4.3 a dokumenty 4.4) představíme ostatní 
zajímavé písemnosti k tělovýchově a sportu z popisovaného období, které se týkají například 
hledání a navracení za války ztraceného majetku, pozvání sovětských tělovýchovných porad-
ců, vývoji nejrůznějšího sportovního náčiní a několika kuriozitám. V poslední části (kapitola 
4.5) jsme se pokusili představit osobní dokumentaci nejvýznamnějších průkopníků (nejen) 
českého sportu.
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4.1  ARMÁDNÍ VRCHOLOVÝ A VÝKONNOSTNÍ 
SPORT V LETECH 1945–1956

RSDr. Pavel Minařík, CSc.

Kořeny armádního vrcholového sportu 
lze nalézt již v  meziválečném Českoslo-
vensku. Tělesná příprava se stala důležitou 
součástí výcviku vojáků a při jejím rozvíjení 
bylo možno navazovat na výsledky dlouho-
dobého úsilí České (respektive Českoslo-
venské) obce sokolské, která byla založena 
již roku 1862. Proto se také přednostou Od-
boru péče tělesné a mravní na nově zříze-
ném Ministerstvu národní obrany stal v lis-
topadu 1918 náčelník sokolské obce JUDr. 
Jindřich Vaníček. Jako součást uvedeného 
odboru, jehož název se v  následujících le-

tech několikrát změnil, působilo oddělení 
pro tělesnou výchovu, zredukované v lednu 
1927 na skupinu tělesné a  mravní výcho-
vy 5.  oddělení (školského a  výcvikového) 
Hlavního štábu čs. branné moci. Po celou 
dobu činnost oddělení pro tělesnou výcho-
vu řídil vrchní rada Bohumil Havel. Z  ini-
ciativy dr. Vaníčka byl jako základ vojenské 
tělovýchovy přijat sokolský tělocvik a v říj-
nu 1920 vznikla Vojenská škola pro těles-
nou výchovu v Praze. Úkolem nově zřízené 
vzdělávací instituce bylo vychovávat v něko-
likaměsíčních kurzech instruktory vojenské 
tělesné a mravní výchovy z řad důstojníků 
pro potřeby vojenských útvarů. Ve škole se 
kladl důraz na všeobecnou tělesnou výcho-
vu a  výcvik v  šermu, přičemž se rozvíjely 
i další vybrané druhy sportů. Škola působila 
do roku 1933 a  poté byly jednotlivé kurzy 

Armádní tělovýchova (rok 1951, VÚA-VHA Praha)

Lyžařský výcvik čs. armády ve Vysokých Tatrách (1951, 
VÚA-VHA Praha)
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zřizované 5. oddělením Hlavního štábu přičleněny 
do materiální péče pražské Vysoké školy válečné. 
V  březnu 1922 vzniklo v  Hodoníně Učiliště pro 
jezdectvo, které se později přestěhovalo do Pardu-
bic a  změnilo pojmenování na Vojenské jezdecké 
učiliště. Právě u  této instituce se rozvíjel armádní 
jezdecký sport, přičemž jeden z jeho učitelů – škpt. 
František Ventura  – získal zlatou medaili na let-
ních olympijských hrách v  Amsterodamu v  roce 
1928. Na stejném klání vybojoval stříbrné ocenění 
gymnasta Josef Effenberger. Další olympijské zlato 
přivezl z  Berlína v  roce 1936 kanoista Jan Brzák. 
Vůbec první olympijskou medaili získal pro ČSR 
ovšem tenista Ladislav Žemla za 3. místo na hrách 
v  Antverpách již v  roce 1920. Rozvoj armádního 

sportu přerušila nacistická okupace a  násle-
dující válečná léta.

Navázat na prvorepublikové úspěchy ar-
mádních sportovců bylo po skončení 2. svě-
tové války poměrně obtížné. Prioritou se stala 
obnova národního hospodářství a sportovci, 
kteří nastoupili prezenční službu, byli až pod-
le možností uvolňováni na jednotlivé soutěže 
civilních oddílů. Tělesnou výchovu a  sport 
v armádě od srpna 1945 řídila Hlavní správa 
výchovy a osvěty (HSVO), respektive její od-

dělení branné a tělesné výchovy. V archivu se 
však objevují i nejrůznější návrhy na organi-
zaci vojenské tělovýchovy z řad široké veřej-
nosti. Jako příklad za všechny uveďme návrh 
Jaroslava Nováka, zaslaný Vojenské kanceláři 
prezidenta republiky již 8.  června  1945 (zů-
stal pochopitelně nerealizován).

Ministr národní obrany armádní generál 
Alexej Čepička s bulharským ministrem 
obrany generálem Pančevským při utkání 
československých a bulharských sportovců na 
Strahově (1952, VÚA-VHA Praha)

Návrat olympioniků z Helsinek v roce 1952 (VÚA-VHA 
Praha)
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V  květnu 1947 bylo vedením vojenské 
tělovýchovy pověřeno 1. (operační) oddělení 
Hlavního štábu, k  němuž přešla dosavadní 
skupina tělovýchovy 5.  oddělení HSVO. Již 
počátkem prosince téhož roku byla ale zmí-
něná skupina začleněna do složení 3. (výcvi-
kového) oddělení Hlavního štábu. Armádní 
sportovci byli postupně soustřeďováni u Po-
sádkového velitelství Velká Praha, v  jehož 
podřízenosti vytvořili sportovní četu, která 
v  listopadu  1946 přešla k  Učilišti vojenské 
tělovýchovy v  Praze jako Ústřední tělový-
chovný oddíl, jehož velením byl pověřen 
škpt. Adolf Dosoudil. Učiliště působilo již 
od roku 1945 a  připravovalo tělovýchovné 

důstojníky útvarů, případně organizovalo horolezecké, lyžařské či plavecké kurzy. Následně 
byl vydán pokyn, aby od února 1947 vznikaly obdobné oddíly v sídlech velitelství vojenských 
oblastí v Táboře, Brně a Bratislavě. Úkolem sportovců v uvedených oddílech bylo především 
podílet se na tělesné výchově příslušníků mateřských útvarů a vést je jako cvičitelé ve vybra-
ných druzích sportu. Kromě toho si měli soustavným cvičením udržovat sportovní kondi-
ci. Účast na veřejných vystoupeních a závodech byla podmíněna souhlasem HSVO. I přes 
nepříliš příznivé podmínky pro reprezentaci se armádní sportovci v  roce 1948 mimo jiné 
zúčastnili prvních poválečných letních olympijských her v Londýně, přičemž zakládající člen 
pražského oddílu legendární atlet Emil Zátopek si přivezl zlatou medaili z běhu na 10 000 
metrů a stříbro z běhu na 5 000 
metrů. Olympijské zlato získali 
kanoista František Čapek a  bo-
xer Július Torma z trenčínského 
sportovního oddílu. Bronzové 
ocenění vybojoval gymnasta Leo 
Sotorník.

Úsilí o  podchycení sportov-
ních aktivit v armádě vedlo v říj-
nu 1948 k vytvoření Armádního 
tělovýchovného svazu, jehož 
čestným předsedou se stal ná-
čelník Hlavního štábu, zatímco 
úřadujícím předsedou byl plk. 
gšt. Vilém Sacher. Svaz byl po 
krátké době přejmenován na 

Fotbalové mužstvo ATK Praha (VÚA-VHA Praha)

Mistrovské utkání fotbalistů ÚDA s Dynamem (Slavií) Praha. Pluskal 
a Hledík v souboji s Bicanem. (pravděpodobně 1953–1955, VÚA-VHA 
Praha)

Vojenský  historický  archiv



47

Armádní sokolský výbor a jeho poslání spočívalo 
v metodickém řízení zájmového i závodního tě-
locviku v armádě. Jak již název napovídá, „svaz“ 
navazoval na civilní tělovýchovnou organizaci 
Sokol a  sdružoval vojenské tělocvičné jednoty 
(vojenské sokolské oddíly) provozující více než 
dvě desítky sportů. Svoji činnost ukončil v dubnu 
1950, kdy od něj řízení tělovýchovné a sportovní 
činnosti v armádě opětovně převzala HSVO.

Snaha o  vytvoření co nejlepších podmínek 
pro výkony armádních vrcholových sportovců 
vedla v  říjnu 1948 k  centralizaci jejich přípra-
vy v  nově zřízeném Armádním tělocvičném 
klubu (ATK), někdy nazývaném též Vojenský 
tělovýchovný oddíl v  Praze, který působil jako 
ústřední výkonná složka vojenského zájmového 
a závodního tělocviku v širším rámci Ústředního 
domu armády. Z branců nastupujících do armády 

se tak postupně vytvořily tři roty sou-
střeďující více než dvě stovky sportovců 
rozdělených mezi dvě desítky sportov-
ních odvětví (dobově pojmenovaných 
jako „odbor“). Civilní sportovci si tak 
i  v  armádě mohli rozvíjet své schop-
nosti, takže z  ní odcházeli s  mnohem 
vyšší výkonností. Dvě roty byly i s ve-
litelstvím ubytovány v zámečku (bývalé 
invalidovně) v  Malé Chuchli, zatímco 
třetí rota našla svůj příbytek na tri-
bunách Státního Masarykova stadionu 
na Strahově. Dočasně bylo od dubna 
do prosince  1949 využíváno i  ubyto-
vání na Zbraslavi. V následujícím roce 
se všechny součásti ATK soustředily ve 
svépomocí vybudovaném barákovém 
táboře vedle zmíněného stadionu. Pro 
trénování sportovci využívali přede-
vším stadion na Strahově, tenisové 
dvorce u  Prašného mostu, vojenskou 

Ragbisté ÚDA Praha (nedatováno, VÚA-VHA 
Praha)

Utkání basketbalistů ATK s maďarským mužstvem 
(1952, VÚA-VHA Praha)
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plovárnu na Klárově, jízdárnu na Pohořelci či cvičiště na Bílé hoře a  v  Motole. Ve velení 
„klubu“ se postupně vystřídali pplk. Josef Novák (1948), mjr. Josef Malík (1949) a škpt. Josef 
Janíček (1950). Ze sportovních odvětví byly v „klubu“ zastoupeny především fotbal, ragby, 
lední a pozemní hokej, házená, box, vzpírání, šerm a veslování. Z dosažených úspěchů lze 
uvést stříbrnou medaili veslařů z mistrovství Evropy v roce 1949 v Amsterodamu, titul evrop-
ského šampiona pro boxera Júlia Tormu v témže roce z Osla, dvě zlaté Emila Zátopka v běhu 
na 10 000 a 5 000 metrů z evropského šampionátu v Bruselu v roce 1950 a  tři zlaté našich 
kanoistů na mistrovství světa v Kodani v témže roce. Při prvních oslavách Dne čs. armády 
v  říjnu 1950 proběhl turnaj našich vojenských fotbalistů s  jejich kolegy z  Moskvy, Varša-
vy, Budapešti, Sofie a Tirany. Postupnou profesionalizací se měnilo složení příslušníků ATK 
a z jednotlivých oddílů se stávaly reprezentační celky. Pro svoji potřebu využívaly zejména 
strahovský stadion, který od léta 1950 oficiálně nesl název Stadion československé armády. 
Zásadní změny v dalším rozvoji armádního vrcholového sportu přinesl následující rok.

Dnem 1. října 1951 Armádní tělocvičný klub zanikl a jeho nástupcem se stal Útvar ar-
mádní tělesné přípravy (ÚATP) podléhající Správě bojové přípravy (SBP) MNO, respekti-
ve jejímu oddělení tělesné přípravy a sportu. Na veřejnosti jeho příslušníci vystupovali pod 
označením Ústředního domu armády. Jádrem ÚATP se stal tzv. Oddíl reprezentantů se spor-
tovci rozdělenými do pěti rot  – gymnastů, lehkých atletů, sportovních her, těžkých atletů 
a zimních sportů. Každý oddíl měl čtyři čety diferencované podle jednotlivých druhů sportů. 
Protože útvar převzal rovněž úkoly zaniklého Učiliště vojenské tělovýchovy, jeho součástí 
byl i školní oddíl zajišťující odbornou výuku náčelníků a cvičitelů tělesné přípravy u vojsk. 
Velitelem ÚATP se stal kpt. Bohdan Konáš.

Od počátku října následujícího roku byli sportovní reprezentanti přerozděleni do dvou 
organizačních celků. ÚATP byl přejmenován na Armádní tělovýchovný útvar, umístěn 
v táboře vedle strahovského stadionu, nadále podřízen SBP MNO a zůstaly v něm dvě roty 
vojáků prezenční služby. Vojenští profesionálové společně s občanskými zaměstnanci vojen-
ské správy přešli do nově zřízeného Sportovního a  tělovýchovného svazu, který působil 
při Ústředním domu armády a sídlil v kasárnách na Pohořelci. Týmy armádních sportovců 
tak nadále vystupovaly pod dvojím označením. Pražští vojenští sportovci využívali nejenom 
stadion na Strahově, ale i tenisové hřiště u Prašného mostu, loděnici na Císařské louce nebo 
letní i zimní plovárnu s tělocvičnou na Klárově. Péčí o uvedená sportoviště, ale i některá další 
jako třeba Tabulové boudy v Krkonoších, byla pověřena Správa vojenských tělovýchovných 
objektů MNO se sídlem v Praze. Pro výchovu tělovýchovných náčelníků a cvičitelů u vojsk 
bylo opětovně zřízeno Vojenské učiliště tělesné přípravy.

Masový rozvoj armádního vrcholového sportu vedl k  zakládání dalších sportovních 
oddílů. V  září  1952 vznikl v  Olomouci sportovní oddíl Křídla vlasti podléhající Velitel-
ství letectva MNO a reprezentující armádu ve fotbale a hokeji. K 1.  listopadu 1952 vznikl  
ATK – motoristický odbor, který měl reprezentovat armádu v automobilových a motocyklo-
vých soutěžích. Původní navržený název DAZ (Družstvo armádních závodníků) byl označen 
za nevhodný, a jelikož měli být jeho příslušníci bez ohledu na začlenění součástí ATK-ÚDA, 
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měl být takto upraven i jeho název. Nakonec byl začleněn do 1. autopraporu Praha podříze-
ného MNO (Automobilní a traktorové správě). O rok později se vytvořil v Praze hokejový 
oddíl Tankista zřízený, jak již název napovídá, Velitelstvím tankového a mechanizovaného 
vojska Ministerstva národní obrany.

Armádní sportovci se v letech 1951 až 1953 mohli pochlubit celou řadu úspěchů. Mimo 
jiné byli příslušníky reprezentačních družstev ve fotbalu, ledním hokeji a házené. Na letních 
olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952 vybojoval Emil Zátopek v běžeckých disciplí-
nách dokonce tři zlaté medaile. Další úspěchy na olympiádě znamenalo zlato boxera Jána 
Zachary, stříbro atleta Josefa Doležala v chůzi na 50 km a bronz kanoisty Alfréda Jindry.

V roce 1953 došlo k další změně v organizaci armádního vrcholového sportu a v rámci 
snah o jeho centralizaci byli všichni pražští sportovci od 1. června soustředěni do nově zříze-
ného Oddílu reprezentantů Ústředního domu armády. Velitelem oddílu se stal mjr. Nikolaj 
Hrib a sportovci byli rozděleni do pěti rot. Později vznikla i šestá rota sdružující armádní 
sportovkyně. Oddíl reprezentantů nalezl zázemí v kasárnách na Pohořelci a jeho příslušníci 
využívali k tréninku kromě stadionu na Strahově rovněž sportoviště Ústředního domu ar-
mády u Prašného mostu a na Klárově, případně civilní zimní stadion na Štvanici, tělocvičnu 

Sportovci ÚDA Praha v prvomájovém průvodu (1956, VÚA-VHA Praha)
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a bazén tělovýchovné jednoty Bohemians v Riegrových sadech, které si podle potřeby pro-
najímali. Oddíl reprezentantů svým příslušníkům poskytoval lepší podmínky, přičemž byly 
využívány i moderní tréninkové metody či spolupráce s  lékaři. Některá sportovní odvětví 
zanikla, jako např. pozemní hokej, ragby či krasojízda, a naopak v roce 1954 vzniklo jezdecké 
družstvo. O špičkové sportovní úrovni svědčí i dosahované výsledky jeho příslušníků, kteří 
v  letech 1953 až 1956 překonali 19 světových a 11 evropských rekordů. Příslušníci Oddílu 
reprezentantů důstojně zastupovali svoji vlast na řadě sportovních kláních. V roce 1953 naši 
veslaři získali zlatou medaili na evropské soutěži čtyřveslic v Kodani, vzpěrač Václav Pšenička 
vybojoval na mistrovství Evropy stříbro a obdobné ocenění si přivezl boxer Bedřich Koutný 
z klání ve Varšavě. Na mistrovství Evropy v roce 1954 v Bernu získali 1. místo Emil Zátopek 
v běhu na 10 000 metrů, koulař Jiří Skobla a chodec Josef Doležal, zatímco běžec Stanislav 
Jungwirth přivezl bronz ze závodu na 1 500 metrů. Mistrem světa se na závodech v Římě stal 
gymnasta Leo Sotorník. Ve stejném roce se evropskou mistryní stala oštěpařka Dana Zátop-
ková. V roce 1955 si stříbrné ocenění z mistrovství Evropy přivezla krasobruslařská dvojice 
Věra Suchánková a  Zdeněk Doležal. V  roce 1956 se na olympiádě v  Melbourne podařilo 
gymnastce Evě Bosákové získat stříbrnou medaili při cvičení na kladině a atlet Jiří Skobla 
vybojoval bronz ve vrhu koulí, zatímco osádka osmiveslice si dojela pro evropské prvenství 
na mistrovství v Jugoslávii. V letech 1954 až 1956 si třikrát vybojoval bronz na mistrovství 
Evropy v Bolzanu, Budapešti a Paříži krasobruslař Karol Divín.

Oddíl reprezentantů Ústředního domu armády působil do podzimu 1956, kdy bylo vzhle-
dem k rozporům se zájmy civilních sportovních oddílů rozhodnuto o decentralizaci armád-
ního vrcholového sportu. Všechny armádní sportovní kolektivy nesly od října uvedeného 
roku pojmenování Dukla a  působily jako takzvaná armádní sportovní družstva (ASD) 
zpravidla u řadových vojenských útvarů v různých posádkách po celé republice (kromě Pra-
hy například v Brně, Liberci, Hodoníně, Plzni, Pardubicích, Kroměříži, Kolíně, Terezíně či 
Košicích). V Praze se ASD Dukla stalo součástí Vojenského učiliště pro tělesnou přípravu 
Miroslava Tyrše, které se transformovalo na Vojenskou tělovýchovnou školu Miroslava Ty-
rše. Zmíněné učiliště bylo nástupcem původního Učiliště vojenské tělovýchovy a na základě 
rozhodnutí prezidenta republiky mohlo od 9. května 1955 nést jméno tohoto zakladatele so-
kolského hnutí. Již na podzim 1955 ukončil svou činnost sportovní oddíl Křídla vlasti v Olo-
mouci a v létě 1956 zanikl pražský oddíl Tankista.
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4.2  Výběr dokumentů k organizaci armádního 
vrcholového a výkonnostního sportu  
v letech 1945–1956

Mgr. Martin Dubánek, Ing. Petr Kadlec

1945, 8. června, Praha – Návrh nových směrnic pro sportovce a brannou výchovu od Ja-
roslava Nováka

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945, karton 76, sig. 86/5/1/2, strojopis
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1946, 28. srpna, Praha – Nabídka na spolupráci Klubu českých turistů s naší armádou. 
Zástupci armády na nabídku odpověděli 23. září 1946 kladně.

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1946, karton 88, sig. 68/3/27, strojopis
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1946, 19. října, Praha – Vznik Ústředního tělovýchovného oddílu z čety nejlepších spor-
tovců soustředěných u Posádkového velitelství Velké Prahy

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1946, karton 88, sig. 69/1/2/5, strojopis
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1947, 27. ledna – Reorganizace Ústředního tělovýchovného oddílu jako jednotky vojen-
ské tělovýchovy 1. oblasti a vznik jednotek vojenské tělovýchovy v sídlech 2., 3. a 4. oblasti
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1946, karton 88, sig. 69/1/2/7, strojopis
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1947, 25. února, Praha – Návrh úpravy poměru vojenské tělovýchovy se sportovními svazy
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1947, karton 299B, sig. 69/9/5/6, strojopis
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1947, 16. dubna, Bratislava – Návrh na organizaci a chod služby roty vojenské tělovýchovy
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1947, karton 299A, sig. 69/1/6/9, strojopis
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1948, 8. března, Praha – Zajištění budovy zámečku (bývalé invalidovny) v Malé Chuchli 
pro sportovní rotu Učiliště vojenské tělovýchovy
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1948, karton 46, čj. 1490, strojopis
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1948, 15. března, Praha – Jmenování zástupců vojenské tělesné výchovy do Českosloven-
ského olympijského výboru
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1948, karton 49, čj. 10869, strojopis

Vojenský  historický  archiv



69

1948, 4. září – Úprava vojenského zájmového a závodního tělocviku
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Obrázek 27, 28

VÚA-VHA, Sbírky rozkazů a nařízení, Věcní věstník MNO, článek 555

1948, 7. října Praha – Směrnice pro zakládání vojenských sokolských jednot v posádce 
Praha

Obrázek 29, 30, 31, 32, 33

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1948, karton 42, sig. 68/2/2, strojopis

1948, 21. října Praha – Nedodržování zákazu účasti vojenských osob v činné službě na 
civilním sportovním životě

Obrázek 34, 35

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1948, karton 174, sig. 69/1/9, strojopis

1948, 17. listopadu Praha – Nové přičlenění Učiliště vojenské tělovýchovy

Obrázek 36, 37

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1948, karton 154, čj. 4150, strojopis

1949, 24.  ledna Praha  – Poměr Vojenské sokolské jednoty a  Armádního tělocvičného 
klubu

Obrázek 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1949, karton 74, čj. 346, strojopis

1949, 28. ledna Praha – Zřízení sportovní roty

VÚA-VHA Praha, fond Sbírky rozkazů a nařízení
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1948, 7. října Praha – Směrnice pro zakládání vojenských sokolských jednot v posádce 
Praha
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1948, karton 42, sig. 68/2/2, strojopis
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1948, 21. října Praha – Nedodržování zákazu účasti vojenských osob v činné službě na 
civilním sportovním životě
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1948, karton 174, sig. 69/1/9, strojopis
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1948, 17. listopadu Praha – Nové přičlenění Učiliště vojenské tělovýchovy
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1948, karton 154, čj. 4150, strojopis
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1949, 24. ledna Praha – Poměr Vojenské sokolské jednoty a Armádního tělocvičného 
klubu
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1949, karton 74, čj. 346, strojopis
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1949, 28. ledna Praha – Zřízení sportovní roty
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1949, karton 55, čj. 10641, strojopis
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1949, 9. prosince – Hlášení o činnosti Armádního sokolského výboru
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Obrázek 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 693, sig. 70/1/6/2, strojopis

1949, 29. prosince Praha – Likvidace setniny „Š“ u Vojenského tělovýchovného oddílu

Obrázek 68

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 60, čj. 1009, strojopis

1950, 26. ledna – Návrh na systemizaci sportovních odborů ATK

Obrázek 69, 70, 71, 72

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 62, čj. 2063, strojopis

1950, 17. května – Schéma organizace Učiliště vojenské tělovýchovy

Obrázek 78, 79, 80, 81

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 47, čj. 3405, strojopis

1950, 19. června Praha – Zřízení školy pro tělovýchovné důstojníky v roce 1950/51

Obrázek 82, 83, 84

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 102, čj. 11154, strojopis

1950, 23. září Praha – Hlášení o ustavení Vojenské sokolské jednoty Odboj Praha XI.

Obrázek 85
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 111, čj. 12333, strojopis

1950, 24. října – Hlášení o stavu a cvičišti Sportovního odboru ATK

Obrázek 86, 87, 88, 89, 90

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 94, čj. 9025, strojopis

1950, 10. listopadu – Schválení předpisu pro tělesnou přípravu čs. branné moci

Obrázek 91, 92, 93, 94

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 93B, čj. 8991, strojopis

1950, 23. listopadu – Ustavení, úkol a organizace Vojenského tělovýchovného oddílu

Obrázek 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 84, čj. 6730, strojopis

1950, 23. prosince Praha – Hlášení o činnosti Vojenského tělovýchovného oddílu za 
rok 1950

Obrázek 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 114, čj. 15339, strojopis

1951, 25.  ledna Praha  – Návrh na organizaci ATK s  masovou tělesnou přípravou 
v armádě
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 693, sig. 70/1/6/2, strojopis.
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1949, 29. prosince Praha – Likvidace setniny „Š“ u Vojenského tělovýchovného oddílu

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 60, čj. 1009, strojopis
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1950, 26. ledna – Návrh na systemizaci sportovních odborů ATK
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 62, čj. 2063, strojopis
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1950, 17. května – Schéma organizace Učiliště vojenské tělovýchovy
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 47, čj. 3405, strojopis
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1950, 19. června Praha – Zřízení školy pro tělovýchovné důstojníky v roce 1950/51
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 102, čj. 11154, strojopis
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1950, 23. září Praha – Hlášení o ustavení Vojenské sokolské jednoty Odboj Praha XI.

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 111, čj. 12333, strojopis
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1950, 24. října – Hlášení o stavu a cvičišti Sportovního odboru ATK
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 94, čj. 9025, strojopis
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1950, 10. listopadu – Schválení předpisu pro tělesnou přípravu čs. branné moci
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 93B, čj. 8991, strojopis
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1950, 23. listopadu – Ustavení, úkol a organizace Vojenského tělovýchovného oddílu
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 84, čj. 6730, strojopis
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1950, 23. prosince Praha – Hlášení o činnosti Vojenského tělovýchovného oddílu za rok 
1950

Obrázek 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 114, čj. 15339, strojopis

Vojenský  historický  archiv



139

Vojenský  historický  archiv



140

Vojenský  historický  archiv



141

Vojenský  historický  archiv



142

Vojenský  historický  archiv



143

Vojenský  historický  archiv



144

Vojenský  historický  archiv



145

Vojenský  historický  archiv



146

Vojenský  historický  archiv



147

Vojenský  historický  archiv



148

Vojenský  historický  archiv



149

Vojenský  historický  archiv



150

Vojenský  historický  archiv



151

Vojenský  historický  archiv



152

Vojenský  historický  archiv



153

Vojenský  historický  archiv



154

Vojenský  historický  archiv



155

Vojenský  historický  archiv



156

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 114, čj. 15339, strojopis.
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1951, 25.  listopadu  – Statut ÚATP obsahující prozatímní tabulky počtů a  organizační 
strukturu

Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1951, karton 30, sig. 84/3/4/11, strojopis
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1952, 1. září, Praha – Rozkaz ministra národní obrany o úpravě organizace tělesné pří-
pravy československé branné moci
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1952, karton 12, sig. 80/1, strojopis
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1952, 8.  prosince, Praha  – Zřízení samostatné složky motorového sportu s  názvem  
ATK – motoristický odbor v podřízenosti tehdejší Automobilní a traktorové správy
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1952, karton 232, sig. 38/1/68, strojopis
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1954, 3. ledna, Praha – Neschválená žádost na zvýšení počtů závodníků a automechaniků 
pro ÚDA – motoristický odbor
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1954, karton 461, sig. 6/2/1/1
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1954, 31.  března, Praha  – Návrh nového statutu Oddílu reprezentantů včetně tabulky 
počtů pro 502 vojáků a 163 občanských zaměstnanců
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1954, karton 78, sig. 70/1/3/12, strojopis
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4.3 Ostatní dokumenty k tělovýchově a sportu
Mgr. Martin Dubánek, Ing. Petr Kadlec

Mezi další dokumenty, které se týkají čes-
koslovenské poválečné tělovýchovy a  sportu, 
zařazujeme ty, jež zachycují dobově typickou 
snahu o navrácení majetku, který byl zabaven 
Němci. Za okupace musely být také schovává-
ny cenné trofeje, zejména ty, na nichž se obje-
vovala česká státní symbolika, po válce po nich 
MNO pátralo a byly buď nalezeny, nebo byla 
zadána výroba nových. Další dokumenty uka-
zují součinnost armády s  jinými ministerstvy 
při organizacích závodů. Mezi důležité patřilo 
zejména obnovení Zborovského závodu bran-
né zdatnosti v roce 1946 (3. ročník).

Po změně politického systému se i v armá-
dě začaly projevovat snahy přebírat všemožné 
„pokrokové zkušenosti“ ze Sovětského sva-

zu. Vrcholem tehdejšího patolízalství byla 
žádost MNO, aby k nám Sověti vyslali své 
fotbalové trenéry, což v zemi se silnou fot-
balovou tradicí muselo i tehdy působit pra-
podivně. Určitou kuriozitou je také dopis 
rozeslaný MNO na všechna možná mini-
sterstva a do velkých podniků, aby nechali 
tehdejší sportovní superstar škpt. Emila 
Zátopka v  klidu trénovat a  nezvali jej na 
bezvýznamné republikové závody. Do ro-
čenky zařazujeme rovněž graficky zajímavé 
návrhy na výrobu znaků na sportovní tílka 
a  teplákové blůzy pro Vojenské školy Jana 
Žižky z  Trocnova. Celkem bylo objedná-
no 1 000 kusů, z toho 450 bylo určeno pro 

Emil Zátopek při domácích závodech  
(1952, VÚA-VHA Praha)

Zdeněk Fierlinger vítá Emila Zátopka po návratu  
z Olympiády (1952, VÚA-VHA Praha)
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školu v Moravské Třebové, 150 ve Spišské Nové Vsi, 250 v Brně a 150 v Ostravě. V roce 1952 
se objevily požadavky na vývoj některých zbraní, výstrojních součástek a dokonce sportov-
ního náčiní, jako byl kovový oštěp a kovová tyč pro skok do výšky. Jejich vývoj řídil teh-
dejší Vojenský technický ústav, který se snažil technologicky vylepšit i  lyžařské hole (tento 
výzkum byl zdárně završen až v éře jeho právního nástupce Technické správy Generálního 
štábu v roce 1955). Ne vždy šlo vše bezchybně, a tak lze v písemnostech vyhledat i upozornění 
na řadu nedostatků, jako například při nedostatečném lékařském zabezpečení zahraničních 
výprav v  roce 1954. Nejsmutnější jsou pochopitelně hlášení o úmrtích sportovců, naštěstí 
pouze výjimečná.

Koulař ATK Jiří Skobla získal bronzovou medaili na olympijských hrách v roce 1956 v Melbourne  
(1953, VÚA-VHA Praha)
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4.4  Výběr ostatních dokumentů k tělovýchově a sportu
Mgr. Martin Dubánek, Ing. Petr Kadlec

1945, 18. června, Praha – Žádost Československé obce sokolské o vrácení Tyršova domu 
a budovy vinohradské sokolovny

Přednosta 1. oddělení Hlavního štábu informoval 22. června 1945 o kladném vyřízení žádosti 
a uvolnění budov v nejbližším možném termínu.
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945, karton 26, čj. 10170, strojopis
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1946, 27.  května  – Sportovní klub Praga oznamuje na výzvu MNO, že klub během let 
okupace uschovával stříbrný putovní pohár vojenského fotbalového mužstva pražské po-
sádky, který nyní vrací do rukou MNO/HSVO.

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1946, karton 88, sig. 69/7/1/49, strojopis
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1946, 5. června, Praha – Objednávka medailí od firmy Medailérství J. E. Plichta

obrázek 406

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1946, karton 88, sig. 69/7/5/27, strojopis

1946, 28.  června  1946 Praha  – Součinnost MNO s  Ředitelstvím národní bezpečnosti 
v Praze při organizaci 3. ročníku Zborovského závodu

obrázky 407, 408

VÚA-MNO Praha, fond MNO 1946, karton 88, sig. 69/7/5/39, strojopis

1946, 25. října – Cena věnovaná 3. zborovskému závodu

Cenu s názvem Voják nechal vyrobit prezident Edvard Beneš a zhotovil ji akademický 
sochař Břetislav Benda.

obrázek 409

VÚA-MNO Praha, fond MNO 1946, karton 88, sig. 69/7/5/66, strojopis

1947, 2. března Praha – Účast čs. vojenské tělesné výchovy na mezinárod-
ních vojenských utkáních v různých odvětvích tělocviku

Obrázek 421, 422

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1947, karton 299B, sig. 69/8/5/14, strojopis

1947, 25. března Praha – Účast čs. vojska na mistrovství spojeneckých vojsk 
v rohování (boxu) v Berlíně

Tento dokument ilustruje situaci, v  jaké se nacházel náš nejen armádní 
sport v poválečných letech. Navzdory všem finančním i dalším problémům 
a nedostatkům dokázali českoslovenští boxeři v Berlíně zvítězit.

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1946, karton 88, sig. 69/7/5/27, strojopis
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1946, 28. června 1946 Praha – Součinnost MNO s Ředitelstvím národní bezpečnosti  
v Praze při organizaci 3. ročníku Zborovského závodu
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VÚA-MNO Praha, fond MNO 1946, karton 88, sig. 69/7/5/39, strojopis
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1946, 25. října – Cena věnovaná 3. zborovskému závodu
Cenu s názvem Voják nechal vyrobit prezident Edvard Beneš a zhotovil ji akademický 
sochař Břetislav Benda.

VÚA-MNO Praha, fond MNO 1946, karton 88, sig. 69/7/5/66, strojopis
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1947, 2. března Praha – Účast čs. vojenské tělesné výchovy na mezinárodních vojenských 
utkáních v různých odvětvích tělocviku
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1947, karton 299B, sig. 69/8/5/14, strojopis
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1947, 25. března Praha – Účast čs. vojska na mistrovství spojeneckých vojsk v rohování 
(boxu) v Berlíně
Tento dokument ilustruje situaci, v jaké se nacházel náš nejen armádní sport v poválečných 
letech. Navzdory všem finančním i dalším problémům a nedostatkům dokázali českosloven-
ští boxeři v Berlíně zvítězit.Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1947, karton 299B, sig. 69/8/2/14, strojopis
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1947, 8. července, Praha – Zpráva o tělovýchovné činnosti za první pololetí roku 1947
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1947, karton 52, sig. 69/8/7/6, strojopis
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1948, 8. května, Praha – Nabídka „Čs. associace footballové“ pro MNO, aby 
se armádní mužstvo zapojilo do státní fotbalové ligy.

Armádní klub dostal ihned po svém založení příležitost bojovat o účast v nej-
vyšší fotbalové soutěži a po výhře nad vítězem odborové ligy MZK Pardubice 
se do tzv. Celostátního mistrovství skutečně kvalifikoval.

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1948, karton 49, čj. 11565, strojopis
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1948, 14. července, Praha – Oznámení o ustavení vojenského fotbalového 
klubu

ATK dostal příležitost stáhnout si do svého mužstva kvalitní fotbalisty z ostat-
ních klubů, což vyvolalo velkou nevoli u fotbalové veřejnosti a stalo se na dlou-
há léta jedním z  důvodů přetrvávající neoblíbenosti vojenského klubu mezi 
fanoušky.

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1948, karton 49, čj. 13519, strojopis
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1948, 17. července, Praha – Opatření výstroje pro fotbalovou „Armádní XI“

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1948, karton 49, čj. 13473, strojopis
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1948, 29. září, Praha – Brzdění činnosti Armádního tělovýchovného klubu

Dokument dokládající, že ostatní fotbalové kluby se snažily zabránit tomu, aby 
ztratily své nejlepší hráče.

VÚA-VHA Praha, fond 2131 - Velitelství 3. oblasti Brno, karton 22, sig. 69/1/8, strojopis
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1948, 2. prosince, Praha – Zápis sepsaný s vojínem Otou Hemelem, fotba-
listou ATK Praha

Ota Hemele byl hráčem pražské Slavie, který byl na podzim 1948 donucen pře-
stoupit do ATK. Reprezentant (účastník mistrovství světa v roce 1954) a člen 
Klubu ligových kanonýrů, který je dnes považován za jednu z „legend“ Slavie, 
odehrál za ATK celkem čtyři sezony.
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1948, karton 47B, čj. 6993, strojopis
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1949, 21. ledna, Praha – Předčasné ukončení utkání v kopané OVT Sušice

Armádní mistrovství v kopané bylo uspořádáno v lednu a únoru (!) 1949. Odů-
vodění znělo takto: „…udržení výkonnosti hráčů po skončení krajových soutě-
ží, vyhledání a přezkoušení vynikajících a talentovaných hráčů z řad nováčků.“Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1949, karton 74, čj. 315, strojopis
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1949, 7. června, Rimavská Sobota – Hlášení o nepřístojném chování hráčů 
fotbalového mužstva ÚDA

Přední fotbalisté ani v době tuhého stalinismu zřejmě nebyli „svatí“. Dopis fot-
balových funkcionářů z Rimavské Soboty však veškerá obvinění vyvrací…Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1949, karton 75, čj. 1906, strojopis
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1950, 10. srpna, Praha – Machinace se vstupenkami

Dokument je hezkým příkladem všímavosti angažovaných občanů.

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 83, čj. 6500, strojopis
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1950, 26. července, Praha – Pozvání sovětské armády a armádních mužstev 
lidových demokracií na turnaj v kopané

Oslavy prvního Dne Československé armády by se neobešly bez sportovních 
akcí.Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 693, sig. 70/1/7, strojopis
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1950, 17. října, Praha – Návrh na sportovní výstroj pro odbory ATK
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 111, čj. 12639, strojopis
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1948, 25. října, Praha – Přidělení hráčů ledního hokeje k ATK

Také hokejový oddíl ATK byl okamžitě zařazen do nejvyšší soutěže a nastoupili 
do něj tehdejší přední hráči jako Vladimír Kobranov, Augustin Bubník či bran-
kář Josef Jirka. Hned ve své druhé sezoně 1949/1950 vybojoval ATK mistrovský 
titul.

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1948, karton 172B, sig. 46/7/13/4, strojopis
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1949, 8. leden, Praha – Pátrání po československých hokejistech

Dne 8.  listopadu  1948 zmizelo v  mlze nad Lamanšským průlivem letadlo 
Beech craft Model 18 se šesti československými hokejovými reprezentanty 
(Zdeněk Jarkovský, Miloslav Pokorný, Vilibald Šťovík, Zdeněk Švarc, Ladislav 
Troják, Karel Stibor), kteří cestovali za zbytkem mužstva z Paříže do Londýna. 
V Československu se poté rozšířila fáma, že ve skutečnosti hráči emigrovali do 
Kanady.
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1949, karton 47, čj. 10117, strojopis

Vojenský  historický  archiv



221

1949, 23. listopadu, Praha – Příprava čs. reprezentačního mužstva na mist-
rovství světa v hokeji 1950

V březnu 1950 měli čs. hokejisté obhajovat zlaté medaile na mistrovství světa 
v Londýně. Pro přípravné zápasy mělo být do Československa pozváno ang-
lické mužstvo Harringay Racers a mužstvo Edmonton Mercurys, které na MS 
reprezentovalo Kanadu. Zajímavé jsou finanční náležitosti plánovaných utkání.

Vojenský  historický  archiv



222

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1949, karton 1097, sig. 70/1/5, strojopis
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1950, 10. ledna, Praha – Žádost o uvolnění hokejistů na mistrovství světa 
v Londýně

K londýnskému mistrovství československé mužstvo 11. března 1950 neodces-
tovalo. Československo se odmítlo zúčastnit na protest proti údajnému britské-
mu odmítnutí víz pro rozhlasové reportéry. Většina hokejistů byla poté zatčena 
a v říjnu 1950 odsouzena ve vykonstruovaném procesu za špionáž a velezradu 
k vysokým trestům. Z hráčů ATK byli odsouzeni Augustin Bubník na čtrnáct, 
Vladimír Kobranov na deset, Josef Jirka na šest let, Antonín Španinger a Pře-
mysl Hajný na rok a Josef Stock na osm měsíců.
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 106, čj. 10345, strojopis
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1950, 13. listopadu, Praha – Hlášení o utkání celostátního mistrovství v led-
ním hokeji

Odsouzení hokejistů mělo nutně negativní vliv na působení týmu ATK v nej-
vyšší soutěži. Tento dokument dokládá, s  jakými personálními problémy se 
mužstvo potýkalo v úvodu sezony 1950/51. Členem mužstva byl tehdy již Karel 
Gut, úspěšný hráč, později trenér a v letech 1994–2004 předseda Českého ho-
kejového svazu.

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 112, čj. 13087, strojopis
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1948, 15.  června, Praha  – Vyslání por. Emila Zátopka na olympijské hry 
v Londýně 1948, sbírka vypsaná sportovní redakcí Obrany lidu

Dokumentace týkající se našeho nejslavnějšího atleta Emila Zátopka je ve fon-
du MNO zastoupena velmi bohatě. Jen z odmítnutých žádostí o jeho start a vy-
stoupení na nejrůznějších akcích by bylo možné naplnit celou ročenku VHA. 
Listina ke sbírce, jež byla uspořádána na podporu startu Emila Zátopka na OH 
1948 v Londýně (což je sám o sobě další doklad o nedobré finanční situaci čs. 
poválečného sportu), prozrazuje, že například pozdější ministr národní obrany 
Bohumír Lomský přispěl částkou 50 Kčs…

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1948, karton 40, sig. 14/10/1, strojopis
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1949, 25.  listopadu, Praha, Nový Jičín  – Převzetí diplomu kpt. Emilem 
Zátopkem

Mezi nejrůznějšími oceněními a poctami, které legendární běžec obdržel, bylo 
například i jmenování čestným dělníkem závodu Tonak v Novém Jičíně. Běž-
nou praxí bylo pak i vyhlašování mimořádných údernických směn na počest 
Zátopkových vítězství.
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1949, karton 76, čj. 3862, strojopis, fotografie
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1950, 31.  července, Praha  – Povolení k  zájezdu do Finska pro kpt. Emila 
Zátopka a pplk. Vojtěcha Coufala

Závodní program Emila Zátopka se neřídil pouze sportovními hledisky, nýbrž 
v nemalé míře i politickými. Jeho start ve Finsku v létě 1950 tak měl posloužit 
jako podpora dělnického sportovního svazu TUL, který „stojí v prvých řadách 
obránců míru ve Finsku“.
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 679, sig. 4/2/2/5, strojopis
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1950, 31. března, Praha – Zájezd kpt. Emila Zátopka do SSSR

Také Zátopkův start na závodech i jeho tréninkový pobyt v SSSR byly důležité 
pro „utužení bratrských styků se Sovětským svazem na poli sportovním“.Vojenský  historický  archiv
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Obrázek 463, 464

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 679, sig. 12/2/2, strojopis

1950, 24. srpna, Praha – Udělení velitelské pochvaly vojákům-sportovcům

Za úspěchy armádní atletiky stáli i  další sportovci, kteří si za své výkony 
vysloužili velitelskou pochvalu.

Obrázek 465

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 716, sig. 90/2/2/4, strojopis

1950, 3. října, Praha – Pozvání na recepci na Pražském hradě pro kpt. Emila 
Zátopka

Kpt. Emil Zátopek byl říjnu 1950 pozván spolu s čs. generalitou a význam-
nými osobnostmi armády na slavnostní recepci, kterou na Pražském hradě 
pořádal prezident republiky Klement Gottwald se svou manželkou Martou.

Obrázek 466

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 46, čj. 1643, strojopis

1950, 29. března Praha – Tiskové zprávy o sportovních a tělocvičných soutě-
žích vojenských sokolských jednot

Články o sportovních utkáních vojenských klubů ve sdělovacích prostřed-
cích podléhaly velmi přísným pravidlům.

Obrázek 469, 470

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 68, čj. 3094, strojopis
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1950, 29. srpna, Praha – Dozor při sportovních cestách do zahraničí

Každá výprava armádních sportovců do zahraničí měla být doprovázena do-
zorčím důstojníkem jako „politickým vedoucím“.

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 83, čj. 6635, strojopis
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1949, 10. září, Praha – Účast pražské posádky na mistrovství světa v odbíjené

Další doklad absurdity doby. Předseda Armádního sokolského výboru gen. 
Vilém Sacher požadoval 500 vstupenek do hlediště při volejbalovém mistrov-
ství světa 1949 v Praze pro vojáky, aby byly přebity sympatie, které mělo údaj-
ně obecenstvo „z kruhů buržoasních“ vyjadřovat hráčům ze západních zemí. 
V mistrovství zvítězilo mužstvo SSSR před Československem a Bulharskem.

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 940, sig. 70/2/3, strojopis
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1948, 24. března, Praha – Rozšíření ragby v čs. armádě

Za sport s vysokou brannou hodnotou považovala velitelská místa v armádě na 
konci čtyřicátých let ragby. Hráči ATK (později ÚDA) mezi roky 1948–1954 
pětkrát zvítězili v nejvyšší celostátní soutěži. Podpora tohoto sportu však po-
stupně upadala, armádní ragbisté se přesunuli do Bohdanče a poté do Přelouče.
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1948, karton 529, sig. 69/1/5, strojopis
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1950, 9. března 1950, Praha – Návrh vládního usnesení na finanční zajištění 
provozu dostihů

V roce 1949 byly zrušeny bookmakerské licence a provádění sázek bylo svěřeno 
Státní sázkové kanceláři. MNO mělo na provozování dostihů velký zájem (pod-
le něj byly dostihy vlastně výkonnostními zkouškami koní), proto bylo třeba 
tyto zdroje příjmů nahradit příspěvkem Čs. dostihovému spolku.
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 1444, sig. 70/4/1, strojopis
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1950, 6. září, Praha – Povolení tréninku a startu na Velké pardubické pro 
škpt. Miloše Svobodu

Škpt. Svoboda zvítězil ve slavném pardubickém dostihu dvakrát v letech 1946 
a 1952.

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 110, čj. 11758, strojopis
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1950, 12. května, Praha – Recepce pořádaná k ukončení cyklistického závo-
du Varšava – Praha

Pozdější Závod míru byl největším amatérským cyklistickým závodem ve vý-
chodní Evropě. Od roku 1952 přibyl k původním městům Praze a Varšavě ještě 
východoněmecký Berlín.
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1950, karton 1444, sig. 70/4/2, strojopis
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1951, 11. července, Praha – Žádost MNO/Správy bojové přípravy ministru obrany SSSR 
maršálu Alexandru Michailoviči Vasilevskému o zaslání dvou fotbalových trenérů
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1951, karton 21, sig. 70/1/8, strojopis
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1951, 15. ledna, Praha – Dopis zástupců armády ministerstvům a velkým podnikům, aby 
zbytečně nerušily trénink škpt. Emila Zátopka.
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1951, karton 37, sig. 39/1/5/107, strojopis
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1951, Praha – Návrhy na výrobu znaků na sportovní tílka a teplákové blůzy pro Vojenské 
školy Jana Žižky z Trocnova

Z předložených návrhů byl schválen ten s č. VII.Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1951, 
karton 38, sig. 73/1/63/5, strojopis
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1952, 4. listopad, Praha – Nařízení náčelníka hlavního týlu. Ukázka podrobného výkazu 
a spotřební normy tělovýchovného materiálu. Návrh stadionu a tělocvičny.
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1952, karton 16, sig. 31/1/7/9, tiskopis
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1952, 27. února, Praha – Zadání vývoje kovové tyče pro skok do výšky a kovového oštěpu 
na rok 1953
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1952, karton 23, sig. 89/1/2/2, strojopis
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1955, 25. května, Praha – Ukončení vývoje lyžařské hole z překližky
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1955, karton 84, sig. 70/2/3, strojopis
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1953, 20.  ledna  1953, Praha  – Návrh na vznik Státního muzea československé tělesné 
výchovy
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1953, karton 28, sig. 59/5/1, strojopis
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1954, 26.  května, Praha  – Závady ve zdravotním zajištění sportovců při zájezdech do 
zahraničí
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VÚA-VHA Praha, fond MNO 1954, karton 410, sig. 70/1/6, strojopis

Vojenský  historický  archiv



270

1953, 22. srpna – Hlášení Velitelství tankového a mechanizovaného vojska o úmrtí vojína 
Františka Trnky při zápasu v boxu

VÚA-VHA Praha, fond MNO 1953, karton 84, sig 39/T-a/4/1, strojopis
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4.5  Osobní dokumentace průkopníků (nejen) 
českého sportu

Ing. Petr Kadlec, Mgr. Miroslav Jelen

Ve sbírkách VÚA-VHA lze nalézt archivní materiály k mnoha osobnostem 
sportovního života. Jsou uloženy nejen ve sbírce kmenových listů a  kvalifi-
kačních listin, ale například i v osobních spisech účastníků národního boje za 
osvobození podle zákona č. 255/1946 Sb. Na následujících stranách předkládá-
me ukázku dokumentace sportovců a sportovních činovníků, kteří psali histo-
rii českého a mnohdy i světového sportu.

Gustav Frištenský (11. 5. 1879, Kamhajek – 4. 4. 1957, Litovel) – zápasník v řeckořímském 
zápase, v první polovině 20. století živoucí symbol nepřemožitelného českého siláka. Amatérský 
mistr zemí Koruny české i mistr Evropy z Rotterdamu (1903), později profesionální zápasník. 
Absolvoval turné po Severní i Jižní Americe, zúčastnil se tzv. Pershingovy olympiády v Paříži 
v roce 1919. Během 2. světové války finančně podporoval domácí protinacistický odboj.
Ukázka z kmenového listu Gustava Frištenského:
V rubrice povolání je výslovně uvedeno „athlet“. S výškou 180 cm (udávána i 185 cm) byl ve 
své době výrazně nadprůměrný. Vojenská služba Gustava Frištenského za I. světové války se 
počítala v řádu týdnů, v březnu 1915 byl superarbitrován.
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VÚA-VHA Praha, fond Sbírka kmenových listů, Gustav Frištenský
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Josef Gruss (8. 7. 1884, Praha – 28. 5. 1968, Praha) – lékař, sportovec a sportovní funkcio-
nář. Hokejový brankář, který reprezentoval při prvním oficiálním utkání českého národního 
mužstva dne 23. ledna 1909 proti Francii v Chamonix (1:8). Spoluzakladatel Českého svazu 
hokejového, angažoval se jako funkcionář také v atletice a šermu. V  letech 1929–1951 byl 
předsedou Čs. olympijského výboru. Zároveň působil i jako předseda České gynekologické 
a porodnické společnosti. V roce 2010 byl uveden do Síně slávy českého hokeje.
Ukázka z kmenového listu MUDr. Josefa Grusse:
První světovou válku prožil jako „chefarzt“ chirurgického oddělení a zástupce velitele polní 
nemocnice č. 1415.
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VÚA-VHA Praha, fond Sbírka kmenových listů, Josef Gruss
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Bohumil Hanč (19. 11. 1886, Benecko – 24. 3. 1913, Labská bouda) – běžec na lyžích, něko-
likanásobný mistr zemí Koruny české v běhu na 50 km, nejlepší český lyžař před 1. světovou 
válkou. V letech 1909–1910 sloužil v armádě jako četař u pěšího pluku č. 74 v Sarajevu. Tra-
gicky zahynul spolu s přítelem Václavem Vrbatou 24. března 1913 při lyžařském mistrovském 
závodě na 50 km v Krkonoších, během něhož došlo k výrazné změně počasí a poklesu teploty. 
Krátce poté, co byl Hanč nalezen podchlazený a vyčerpaný na trati a dopraven na Labskou 
boudu, zemřel na selhání srdce.
Ukázka z kmenového listu Bohumila Hanče:
Zajímavostí je zápis o  jeho úmrtí při lyžařském závodě dne 24. 3.  1913 a o místě pohřbu 
na evangelickém hřbitově v Jilemnici. Konduitní listina obsahuje vesměs kladná hodnocení 
Hančovy vojenské služby a charakteru.
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VÚA-VHA Praha, fond Sbírka kmenových listů, Bohumil Hanč
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Václav Vrbata (11. 10. 1885, Kruh – 24. 3. 1913, Zlaté návrší v Krkonoších) – místostarosta 
Sokola v Mříčné u Jilemnice, pracoval jako tkadlec. Byl blízkým přítelem lyžaře Bohumila 
Hanče, společně mj. cvičili v Sokole. Spolu také sloužili na vojně u p. pl. č. 74 v Sarajevu. 
Byl nalezen zmrzlý při nešťastném lyžařském závodě na 50 km na návrší, které dnes na jeho 
počest nese název Vrbatovo. Předtím na trati věnoval Bohumilu Hančovi svůj kabát a čepici, 
aby mu umožnil pokračovat v závodě…
Ukázka z kmenového listu Václava Vrbaty:
Stejně jako v  případě Bohumila Hanče obsahuje kmenový list zápis o  tragické události 
z 24. 3. 1913. Jako místo úmrtí je uveden „Kokrháč“, což bylo dříve užívané jméno krko-
nošské hory Kotel. Václav Vrbata byl pohřben na evangelickém hřbitově v Mříčné. Na rozdíl 
od svého přítele nebyl příliš vzorným vojínem, jeho rejstřík vojenských trestů je poměrně 
bohatý.
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VÚA-VHA Praha, fond Sbírka kmenových listů, Václav Vrbata
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Emerich Rath (5. 11. 1883, Praha – 21. 12. 1963, Broumov) – všestranný sportovec: lyžař, 
fotbalista, hokejista, atlet, kajakář, boxer… Dvojnásobný účastník olympijských her (1908, 
1912) v maratonu. Účastník závodu v běhu na lyžích dne 24. 3. 1913, kde při záchranné akci 
nalezl promrzlého a vyčerpaného Bohumila Hanče, kterého se snažil dopravit na Labskou 
boudu. Během 1. světové války sloužil jako instruktor lyžování v  Alpách. Později vlastnil 
obchod se sportovním zbožím a trampskými potřebami. Za protektorátu se nepřihlásil k říš-
skému občanství a ukrýval občana židovské národnosti. Po roce 1948 mu byl obchod zná-
rodněn a Rath byl na rok uvězněn za propagaci západního stylu života a „amerikanismus“. 
V roce 2004 mu byla udělena in memoriam zvláštní cena Klubu pro fair play při Českém 
olympijském výboru.
Ukázka z kmenového listu Emericha Ratha:
List obsahuje pouze poválečné záznamy vytvořené v období po vzniku Československé re-
publiky. Podrobnosti o Rathově válečné službě se zde bohužel nedozvíme.

VÚA-VHA Praha, fond Sbírka kmenových listů, Emerich Rath
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František Janda-Suk (25. 3. 1878, Postřižín – 23. 6. 1955, Praha) – atlet, proslavil se jako 
diskař, ale věnoval se rovněž běhu, vrhu koulí či hodu kladivem. Je považován za vynálezce 
diskařského stylu s otočkou. V roce 1900 na olympijských hrách v Paříži se stal prvním čes-
kým olympijským medailistou, když v hodu diskem obsadil druhé místo. Zúčastnil se ještě 
olympijských her v letech 1912 a 1924. Později se vedle svého zaměstnání na pasovém úřadě 
věnoval rovněž výchově mladých atletů ve Slavii a v Sokole Vinohrady.
Ukázka z kmenového listu Františka Jandy:
Po povolání k vojenské službě v roce 1899 mu byl udělen odklad do roku 1902. Právě v tomto 
období se tak mohl zúčastnit olympijských her v Paříži. V letech 1. světové války pracoval 
František Janda jako úředník na pražském policejním ředitelství.
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VÚA-VHA Praha, fond Sbírka kmenových listů, František Janda
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Hugo Meisl (16. 11. 1881, Malešov – 17. 2. 1937, Vídeň) – rakouský fotbalový funkcionář. 
Původně amatérský fotbalista se podílel na vzniku Rakouského fotbalového svazu. V letech 
1919–1937 byl rovněž trenérem rakouské fotbalové reprezentace, počátkem 30. let známé 
jako neporazitelný Wunderteam. S Rakouskem získal Meisl čtvrté místo na mistrovství světa 
1934 a stříbrnou medaili na olympijských hrách 1936 v Berlíně. V roce 1925 inicioval vznik 
Středoevropského poháru, nejvýznamnější meziválečné fotbalové klubové soutěže.
Ukázka z kmenového listu Hugo Meisla:
Za 1. světové války sloužil jako proviantní důstojník u 15. horské brigády a byl za svoji službu 
vyznamenán.
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VÚA-VHA Praha, fond Sbírka kmenových listů, Hugo Meisl
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Josef Rössler-Ořovský (30.  6.  1869, Praha  – 17.  1.  1933, Praha)  – sportovec, organizátor 
a sportovní diplomat, který se výrazně zasloužil o zavedení a rozvoj sportu v českých zemích 
i o jeho prezentaci na mezinárodní scéně. Věnoval se veslování, rychlobruslení, atletice, fot-
balu, kanoistice, tenisu, lyžování i dalším sportům. Stál u zrodu prvních českých sportovních 
klubů a asociací (mj. Svaz lyžařů Království českého), překládal sportovní pravidla, je znám 
také jako rozhodčí historicky prvního fotbalového utkání mezi Spartou a Slavií v roce 1896. 
Společně s dr. Guthem-Jarkovským založil v roce 1899 Český olympijský výbor, vedl české 
a československé výpravy na několika olympijských hrách. Byl také starostou Junáka, české 
skautské organizace.
Ukázka z kmenového listu Josefa Rösslera:
Ve spisu není obsažen vlastní kmenový list, obsahuje mj. záznamy o  zproštění z  vojenské 
služby a lékařský nález.
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VÚA-VHA Praha, fond Sbírka kmenových listů, Josef Rössler
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Jaroslav Řezáč (6. 2. 1886, Jičín – 29. 5. 1974, Praha) – hokejista (brankář) a hokejový funk-
cionář. Majitel dvou zlatých medailí z  mistrovství Evropy, účastník zimních olympijských 
her v Chamonix 1924, kde byl vlajkonošem československé výpravy. Působil ve Spartě i ve 
Slavii, jako funkcionář byl rovněž zástupcem v Mezinárodní federaci ledního hokeje (LIHG). 
V roce 1959 obdržel titul zasloužilého mistra sportu, je členem Síně slávy českého hokeje.
Ukázka z kmenového listu Jaroslava Řezáče:
Jako doktor práv nastoupil k vojenské službě v hodnosti jednoročního dobrovolníka v roce 
1907 u zeměbraneckého pluku č. 8 v Praze.

VÚA-VHA Praha, fond Sbírka kmenových listů, Jaroslav Řezáč
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František Ventura (27. 10. 1895, Cerekvice nad Loučnou – 2. 12. 1969, Praha) – českosloven-
ský důstojník, jezdec na koni. Soustředil se především na parkurové skákání, v němž uspěl 
v mnoha mezinárodních závodech. Vrcholem byla zlatá olympijská medaile, kterou vybo-
joval s koněm Eliotem v Amsterdamu v roce 1928. Sportovní kariéru ukončil v roce 1930. 
V čs. armádě působil převážně jako učitel jízdy u jezdeckých pluků, později jako důstojník 
remontní služby. Dosáhl hodnosti podplukovníka. Za okupace byl zapojen do odbojové sku-
piny Vela, zúčastnil se bojů v květnovém povstání. Po únoru 1948 byl propuštěn do výslužby.
Ukázka z kvalifikační listiny Františka Ventury:
Ve spisu je vložen rovněž původní rakouský kmenový list. Listina obsahuje například zajíma-
vé posudky Venturových velitelů (v publikované ukázce je chybně uveden rok amsterdam-
ských olympijských her jako 1927).
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VÚA-VHA Praha, fond Sbírka kvalifikačních listin, František Ventura
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Otakar Vindyš (9. 4. 1884, Praha – 23. 12. 1949, Praha) – hokejista, člen první české výpravy 
tzv. hokejových „mušketýrů“ na turnaji v Chamonix v roce 1909. Držitel tří zlatých medailí 
z mistrovství Evropy a bronzové medaile z olympijských her v Antverpách 1920, kde byl lední 
hokej součástí letní olympiády. Většinu kariéry působil jako obránce. Později převzal a vedl 
rodinnou firmu vyrábějící tělocvičné nářadí.
Ukázka z kmenového listu Otakara Vindyše:
Vindyš byl v letech 1. světové války (podobně jako jeho několik dalších kolegů z národního 
hokejového mužstva i dalších předních sportovců) zproštěn vojenské služby.

VÚA-VHA Praha, Sbírka kmenových listů, Otakar Vindyš
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Vilém Jakš (25. 4. 1910, Bratčice u Brna – 21. 8. 1943, Biskajský záliv) – boxer, několika-
násobný mistr Československa. V roce 1932 přestoupil k profesionálům, roku 1935 prohrál 
zápas o titul mistra světa v Paříži s Francouzem Thilem. V roce 1940 odešel do Francie, kde 
byl v Marseille odveden do čs. zahraniční armády. Ve Velké Británii vstoupil do řad 311. čs. 
bombardovací perutě. Jako palubní střelec Liberatoru zahynul dne 21. srpna 1943 při operač-
ním letu nad Biskajským zálivem, kde jeho letoun sestřelila skupina německých dálkových 
stíhačů. Byl vyznamenán Čs. válečným křížem a medailí Za chrabrost. V roce 1991 byl in 
memoriam povýšen na podplukovníka.
Ukázka letecké karty z fondu Československé letectvo ve Velké Británii:

VÚA-VHA Praha, fond Československé letectvo ve Velké Británii, letecká karta
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František Kloz (19. 5. 1905, Mlékosrby – 13. 6. 1945, Louny) – fotbalový útočník, mistr re-
publiky 1931 se Slavií Praha, hrál rovněž ve Spartě, většinu kariéry však strávil v SK Kladno, 
kde se stal legendou. Jeho jméno nese tamní fotbalový stadion. Nastřílel celkem 178 ligových 
gólů, stal se členem prestižního Klubu ligových kanonýrů, desetkrát reprezentoval Česko-
slovensko. Zúčastnil se jako dobrovolník bojů v květnovém povstání 1945. Byl raněn v boji 
u muničního skladiště v Hříškově, v červnu 1945 na následky zranění zemřel v nemocnici 
v Lounech.
Ukázka ze spisu účastníka národního boje za osvobození podle zákona č. 255/1946 Sb. Fran-
tiška Kloze:

VÚA-VHA Praha, Sbírka osobních spisů účastníků národního boje za osvobození podle zákona  
č. 255/1946 Sb., spis čj. 99515/69 – František Kloz
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Evžen Rošický (15. 10. 1914, Olomouc – 25. 6. 1942, Praha) – atlet a sportovní novinář. Člen 
SK Slavia Praha, mnohonásobný mistr Československa v bězích na 800 metrů, 400 metrů 
překážek i ve štafetách, reprezentoval na olympijských hrách 1936 v Berlíně. Evžen Rošický, 
syn Jaroslava Rošického (1884–1942), protirakouského odbojáře z 1. světové války, psal jako 
komunistický novinář sportovní články do Rudého práva a Haló novin. Za okupace spolu-
pracoval s ilegální skupinou Kapitán Nemo, za tuto činnost byl zatčen a dne 25. června 1942 
společně se svým otcem na Kobyliské střelnici popraven.
Ukázka ze spisu účastníka národního boje za osvobození podle zákona č. 255/1946 Sb. Ev-
žena Rošického:

VÚA-VHA Praha, Sbírka osobních spisů účastníků národního boje za osvobození podle zákona  
č. 255/1946 Sb., spis čj. 38176/49 – Evžen Rošický

Vojenský  historický  archiv



294

Ladislav Vácha (21. 3. 1899, Brno – 28. 6. 1943) – československý gymnasta, člen Sokola, dr-
žitel pěti olympijských medailí. Na olympiádě v Amsterdamu 1928 vybojoval zlatou medaili 
za cvičení na bradlech. V této disciplíně byl rovněž mistrem světa z roku 1926. Po skončení 
kariéry pracoval jako železniční zřízenec a věnoval se výchově mladých sportovců. V době 
protektorátu se zapojil do protinacistického odboje, byl krátce vězněn již v roce 1941 a v břez-
nu 1943 znovu zatčen gestapem. Po krutých výsleších na Špilberku a v Kounicových kolejích 
byl v květnu 1943 propuštěn a na následky prodělaných útrap dne 28. června 1943 zemřel.
Ukázka ze spisu účastníka národního boje za osvobození podle zákona č. 255/1946 Sb. La-
dislava Váchy:

VÚA-VHA Praha, Sbírka osobních spisů účastníků národního boje za osvobození podle zákona  
č. 255/1946 Sb., spis čj. 27315/66 – Ladislav Vácha
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Drobné stopy sportovní historie lze občas nalézt i  v  archivních fondech, kde bychom to 
příliš nečekali. Takovým příkladem je potvrzení Zajateckého tábora v Motole pro norskou 
občanku podepsané Ingwaldem Smithem-Kiellandem, toho času velvyslancem Norska 
v Československu.

Ingwald Smith-Kielland (9. 8. 1890, Egge – 29. 1. 1984, Oslo) – norský důstojník, diplomat 
a sportovní činovník. Již před 1. světovou válkou několikrát navštívil české země, kde se věno-
val výuce a propagaci lyžování. Ve 30. letech 20. století zastával mj. funkci generálního sekre-
táře Mezinárodní lyžařské federace FIS, vedl několik norských výprav na olympijských hrách. 
Zároveň pracoval ve službách ministerstva zahraničí. Od roku 1944 pracoval pro čs. exilovou 
vládu v Londýně a po skončení války byl do roku 1948 norským velvyslancem v Českoslo-
vensku. Po návratu do Norska dále působil ve vysokých státních funkcích. Zajímavostí je 
ztvárnění postavy Ingwalda Smithe-Kiellanda v českém filmu Synové hor (1956), který líčí 
tragédii při lyžařském závodě v Krkonoších, ačkoliv ve skutečnosti Kielland v tomto závodě 
nestartoval.

VÚA-VHA Praha, fond Vojenské zajatecké tábory (1945–1949), karton 22, inv. č. 51 (složka Norsko), strojopis
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5.  PRACOVNÍ CESTY 
ZAMĚSTNANCŮ VHA

5.1  Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
v Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv  
ve Vídni

Mgr. Jan Zámečník, Mgr. Barbora Nováková

Podle plánu zahraničních cest pracovníků Vojenského ústředního archivu – Vojenského 
historického archivu pro rok 2019 byla ve dnech 25. až 29. března realizována pracovní cesta 
Mgr. Jana Zámečníka a Mgr. Barbory Novákové do Rakouského státního archivu – Válečné-
ho archivu ve Vídni (Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv; dále jen OeStA).

Základní účel této cesty, tedy studium dokumentů z provenience vojenské správy rakous-
ko-uherské monarchie, bohemik a dokumentů týkajících se odborného zájmu pracovníků 
VÚA-VHA ve vztahu k  vojenským dějinám České republiky, byl naplněn a  oba archiváři 
mohli prostudovat část z předem navržených a vybraných pramenů.

Vzhledem k rozsahu dochovaného materiálu a šíři tématu nebylo přirozeně možné pro-
studovat celé fondy a  sbírky, ale pouze část dokumentů. Ze strany OeStA nebyly kladeny 
žádné výrazné překážky, byť je třeba přiznat, že z hlediska komunikace a případných rešerší 
ve fondech bývá badatelům z vědeckých institucí, respektive archivů, a to obzvláště zahranič-
ních, ve VÚA-VHA věnována větší pozornost i vstřícnost.

Mgr. Zámečník měl zájem o studium dokumentů z provenience rakousko-uherského mi-
nisterstva války a  archivů vojenských soudů, ale vzhledem k  tomu, že bylo nutné nejprve 
objednat dobové pomocné knihy (rejstříky) a na základě jejich analýzy vybrat konkrétnější 
signatury k prostudování, byl celý proces velmi zdlouhavý a nebylo jej možné nijak urychlit. 
Částečně je to zapříčiněno personálními nedostatky v OeStA, kdy pozice referenta pro archi-
vy vojenských soudů je neobsazena; nicméně nelze popřít, že by postoj pracovníků tamního 
archivu mohl být poněkud vstřícnější.

Mgr. Nováková se při svém bádání v OeStA zaměřila na studium archivního materiálu 
k  příslušníkům sekundogenitury říšskoněmeckého šlechtického rodu Schaumburg-Lippe. 
Bohužel část objednaného materiálu nebyla přes velké úsilí rakouských kolegů nalezena, 
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neboť požadovaný materiál byl v minulých letech patrně skartován nebo odeslán do Němec-
ka. V knihovně archivu rovněž prostudovala literaturu týkající se dějin Rakouského státního 
archivu jako takového, zejména však jeho vojenské části (Kriegsarchivu).

Mimo provozní dobu badatelny se pak pracovníci věnovali dalšímu vzdělávání v oblasti 
vojenské historie. Za tímto účelem také navštívili Přírodovědecké muzeum ve Vídni (Na-
turhistorisches Museum), kde byla umístěna expozice k masovému hrobu 37 vojáků, kteří 
padli v bitvě u Lützenu dne 16. listopadu 1632.

5.2 Zpráva o pracovní cestě do VHA Bratislava

Mgr. Martin Dubánek, Ing. Petr Kadlec

Ve dnech 7. až 11. října 2019 vykonali zaměstnanci Vojenského historického archivu – 
Vojenského ústředního archivu Praha pracovní cestu do Vojenského historického archivu 
v Bratislavě, aby získali informace z historických archivních fondů delimitovaných v rámci 
protokolu MO ČR a MO SR z roku 1995 na Slovensko. Za Oddělení novodobých fondů a sbí-
rek VHA se cesty zúčastnili Mgr. Martin Dubánek a Ing. Petr Kadlec.

Mgr. Martin Dubánek prostudoval několik osobních spisů vojáků základní služby roč-
níků narození 1911–1920, zpravidla osádek opevnění a  příslušníků ženijního vojska nebo 
dělostřelectva. Hlavní badatelskou činností pro rok 2019 ve VHA Bratislava byl průzkum 
doposud archivně nezpracovaného fondu F 1844, pod kterým se skrývá historie 30. bitevního 
leteckého pluku Piešťany. Pluk vznikl v roce 1945, kdy jeho výzbroj vedle kurýrních a cvič-
ných letounů tvořily legendární šturmoviky Il-2m3. V první polovině 50. let byl vyzbrojen 
jejich důstojným nástupcem v podobě letounů Il-10. Cílem bylo vyhledat záznamy zejména 
o  incidentu z  listopadu  1956 v  době maďarských událostí, při kterém byl pluku sestřelen 
jeden letoun, který byl nucen nouzově přistát. To se bohužel nepodařilo, neboť o incidentu 
nebyl nalezen jediný záznam.

Dále byly prověřeny veškeré dostupné 
písemnosti archivního fondu F 1110. Jedná 
se o historii 78. dělostřelecké protiletadlové 
brigády, která v Bratislavě existovala v letech 
1957–1958. Jí podřízené 186. a  192. proti-
letadlové dělostřelecké pluky a  78. školní 
dělostřelecký oddíl Pezinok zabezpečovaly 
stabilní protiletadlovou obranu Bratislavy. 
Ve zbývajícím čase se podařilo prozkoumat 

Deník spisů 30. bitevního leteckého pluku z roku 1958 
(VHÚ/VHA Bratislava)
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také část sbírky fotoarchivu z let 1945–1989, které se týkaly především tankového a ženijního 
vojska tehdejší ČSLA.

Ing. Kadlec probádal archivní fondy středisek vrcholového sportu – ASVS Dukla Banská 
Bystrica (fond č. 2598) a ASVS Dukla Trenčín (fond č. 2647), vzhledem k připravované ro-
čence VHA tematicky zaměřené na armádní sport. K tomuto tématu rovněž provedl rešerši 
v poměrně bohatých sbírkách fotoarchivu VHA Bratislava. Kromě toho pokračoval v syste-
matickém studiu písemností vojenské justice na Slovensku (konkrétně archivní fond Vojen-
ský soud Bratislava) s ohledem na poměry po rozpadu Československa v roce 1939.

Služební cesta splnila svůj účel, když umožnila průzkum archivních podkladů a přispěla 
k  prohloubení znalostí o  konkrétních historických tématech, které budou použity při od-
borné publikační činnosti zúčastněných zaměstnanců VÚA-VHA Praha. Personál archivu 
a badatelny VHA Bratislava již tradičně prokázal maximální vstřícnost. Proto jim tímto ještě 
jednou děkujeme.

Ustanovení VTJ při Armádním středisku Dukla Banská Bystrica z fondu 2598 (VHÚ/VHA Bratislava)
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6.  PŘÍRŮSTKY DO PŘÍRUČNÍ 
KNIHOVNY BADATELNY VHA 
V ROCE 2019

Mgr. Jan Chleboun

100 let vojenského archivnictví. MOČR – VHÚ Praha, 2019, 320 s. Neprodejná, unikátní 
edice je dílem našich pracovníků a prostřednictvím dokumentů a doprovodných textů před-
stavuje sto let historie samostatného československého a později českého vojenského archiv-
nictví. Zájemce se může seznámit s vývojem jeho struktury napříč stoletím; formou medai-
lonků pak i se stručnými biografiemi jeho vedoucích představitelů a pracovníků. Připojeny 
jsou rozsáhlé statistické údaje, organizační diagramy i fotografická příloha.

100 let: Vznik Československé republiky v dokumentech jihočeských archivů. SOA Třeboň, 
2018, 100 s. Tematický soubor ze sedmi jihočeských archivů. Dokumenty jsou řazeny do 
chronologických kapitol od začátku války až po nástup Masaryka do prezidentské funkce.

Archives de la Grande Guerre: Guide des sources conservées par le Servise historique de la 
Défense relatives á la Premiere Guerre mondiale. Service historie de la Défense: Chateau 
de Vincennes, 2014. Průvodce po fondech francouzského vojenského archivu ve Vincennes 
vztahujících se k první světové válce.

BARTONÍČEK, Pavel (ed.): Všude žijí lidé. Votrubia, Slaný, 2019. Sborník z historické kon-
ference ve Slaném představuje několik dalších osudů lidí spjatých s regionem Slánska. Čtenář 
se seznámí například s vojenským lékařem c. k. námořnictva, s protikomunistickým odbojá-
řem nebo legionářem a prvorepublikovým důstojníkem.

BARTONÍČEK, Pavel (ed.): Život a smrt v kraji pod Slánskou horou. Votrubia, Slaný, 2019. 
184 s. Tentokrát přináší studii k historii zdejších velkostatků, nahlíží do pamětní knihy man-
želů Hořejších, především se však věnuje některým epizodám z období mobilizace a 2. svě-
tové války.

ČAPLOVIČ, Miroslav (ed.): Rudolf Michal Viest v zrkadle prameňov a poznatkov histo-
riografie. VHÚ, Bratislava, 2018, 120 s. Monografie sleduje životní osudy revučského rodáka 
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a účastníka Slovenského národního povstání od narození až po dosud ne zcela vyjasněný 
osud. K dispozici je rozsáhlá obrazová a dokumentární příloha.

ČAPLOVIČ, Miroslav – ZAŤKOVÁ, Jana: Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej vojny. 
Ultraprint, Bratislava, 2018, 166 s. Kniha sleduje osudy Slováků na prvoválečných frontách, 
k dispozici je organizační schéma uherských jednotek i medailonky k jednotlivým fenomé-
nům. Čtenář se dozví o zastoupení Slováků v některých plucích rakousko-uherské armády 
a zvláštní kapitola náleží Slovákům v legiích a působení legií na Slovensku.

DEML, Jiří: Jan Hrubý. Život, doba a kamarádi jednoho z mužů 18. června 1942. Joker, 
Kunovice, 2016, 530 s. Knížka sleduje dramatický život a osudy jednoho z aktérů slavného 
atentátu a je doprovázena bohatou fotografickou a dokumentární přílohou, jež vychází čás-
tečně z našich fondů a sbírek.

DUB, Michal – SEDLÁŘ, Miloš: Průkopník letecké dopravy Josef Sedlář (1890–1930). Bu-
dování pravidelné státní letecké dopravy v Československu. Svět křídel, Cheb, 2017, 160 s. 
První část knihy připomíná počátky letecké dopravy v ČSR, druhá se věnuje osudům jejich 
pilotů. Třetí pak letounu Ford-Trimotor OK-FOR a jeho nehodě ze srpna 1930, při níž za-
hynul pilot Josef Sedlář, jehož příběh nás provází celou knihou. Publikace vychází i z našich 
materiálů.

DUBÁNEK, Martin: Československá armáda ve fotografiích (1945–1960) 1. díl. Mladá 
fronta, Praha, 2019, 336 s. Díky unikátním, mnohdy poprvé publikovaným fotografiím přibli-
žuje autor, náš pracovník, nejbližší pováleč-
nou historii ČSLA. Po krátkém úvodu, který 
čtenáře uvede do základní problematiky, už 
dostává prostor vojenská technika dopro-
vázená stručným odborným komentářem. 
Kniha je přehledně dělena na sedm základ-
ních kapitol věnovaným vybraným druhům 
vojsk. Obsahuje však i vložené subkapitoly, 
které přibližují například Strážní prapor 
UNRRA, nasazení armády proti banderov-
cům či vojenskou pomoc pro Izrael.

DUBOVICKÝ, Ivan: Češi v Americe a čes-
ko-americké vztahy v průběhu pěti staletí. Epocha, Praha, 2018, 200 s. Dvoujazyčná publika-
ce přináší základní přehled česko-amerických vztahů od 16. století do současnosti. Věnuje se 
fenoménu přistěhovalectví, rozvoji české komunity a historii kontaktů s domovinou.
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DUDÁŠ, Michal: Bohuslav Ečer. Český lovec nacistů. Academia, Praha 2019. Autor předsta-
vuje účastníka norimberského procesu na širším pozadí historie soudů s válečnými zločinci. 
Po krátkém představení Ečerova působení mezi válkami se naplno zaměřuje právě na jeho 
roli v případech K. H. Franka nebo Kurta Daluegeho. V závěru pak odkrývá snahu StB o za-
pojení Ečera do vykonstruovaného procesu.

FAIFR, Miroslav: Československá armáda v  Dobřanech 1918–1938. M. Faifr, Dobřany, 
2018, 155 s. Kniha se věnuje všem útvarům, které se ve městě vystřídaly v meziválečném ob-
dobí, a tímto způsobem reflektuje i proměny doby a samotné československé armády. Součás-
tí příloh je seznam velitelů dobřanské posádky i významných osobností, které prošly zdejšími 
útvary. Autor čerpal z našich fondů.

FAJT, Jindřich: Občané Kamenného Újezda v první světové válce a v boji za republiku aneb 
Co bylo i nebylo zjištěno sto let poté. Obec Kamenný Újezd, 2019, 256 s. Publikace sleduje 
osudy kamenoújezdských vojáků i život místních nejen v časech Velké války a těsně po ní. 
Vedle životopisů vojáků jsou k dispozici fotografie a rovněž doprovodné texty představující 
období 1. světové války a čs. odboje.

FALLHAUER, Patrik – RYBENSKÝ, Lubomír: Za linií. Prostor hraničářského pluku č. 4. 
Část 4: Kasárny. Brigadýr, Praha, 2019. 188 s. Knižní série Za linií seznamuje čtenáře s vo-
jenskými stavbami v týlu. Tentokrát jde o opavský a ostravský prostor hájený hraničářským 
plukem č. 4. Popisuje stavební práce, samotné budovy a jejich užívání. Kniha je bohatě dopro-
vázena fotografiemi a rovněž tabulkami a sama o sobě představuje rovněž důležitý příspěvek 
k historii zmíněného útvaru.

FLAJŠMAN, Miroslav – ŠTEKL, Josef: Hydrometeorologická služba Armády České repub-
liky. MOČR-VHÚ, Praha, 2017, 370 s. Publikace vydaná k  stému výročí armádní hydro-
meteorologické služby sleduje její historii od vzniku ČSR až po současnost. Textová část je 
doplněna fotkami příslušníků, organizačními diagramy i vědeckými dokumenty.

FRANČÍK, Josef a kol.: Plzeňská čára: československé opevnění v západních Čechách. Ško-
da-Fortprint, Dvůr Králové nad Labem, 2019, 448 s. Text doprovázený mnohdy dosud ne-
publikovanými fotkami ze soukromých sbírek, množstvím výkresů, statistik, plánů a jiných 
dokumentů představuje západní část československého opevnění a jeho výstavbu. Zasazuje 
ji do soudobé vojenské a politické situace a krátce nahlédne i do historie opevnění po druhé 
světové válce.

FUKSA, Ivan – PIRAMOVSKÝ, Jiří a kol.: Obrana Chomutova v roce 1938, Průvodce Mu-
zeem čs. opevnění z let 1936–1938 „Na Kočičáku“. Fortbooks, Červený Kostelec, 2019, 64 s. 
Publikace se zabývá výstavbou 57 objektů starého typu z roku 1936 v rámci stavebního úseku 
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V.b Chomutov. V následujícím roce vyztužila tuto kost-
ru obrany další výstavba 25 řopíků v  rámci úseku K-51 
Chomutov. V  pohnutém září  1938 byla zdejší obranná 
linie dokončena a pevnůstky připraveny k boji. Odhod-
lání obránců vzdává dnes čest několik zpřístupněných 
objektů a naučná stezka v okolí návrší „Na Kočičáku“ nad 
Chomutovem.

GÁLIS, Radek: Moje stoleté Československo. Vlastním 
nákladem s pomocí Nakl. E. Štepánová, České Budějovi-
ce, 2018, 257 s. Prostřednictvím knihy se čtenář seznámí 
s  lidmi, jejichž příběhy byly příběhem celého Českoslo-
venska. Osobní výpovědi čtrnácti vojáků, odbojářů, poli-
tiků i disidentů, vesměs obyčejných lidí s vůlí obětovat se 
pro svou zemi, doprovázejí krátké biografie každého z nich.

GRISA, Jan: Rok 1918 nejen na Ústecku. UJEP, Ústí nad Labem, 2018, 318 s. Sborník se 
zaměřuje na problémy, před něž bylo postaveno obyvatelstvo severních Čech v souvislosti 
s koncem 1. světové války, jako byly národnostní pře, osudy památníků připomínajících mo-
narchii či epidemie cholery.

GRUNTOVÁ, Jitka: Boj o  hranici: Moravská Chrastová 1938. Naše vojsko, Praha, 2018, 
110 s. Bohatě archivně podložená publikace zavádí čtenáře na hraniční území mnichovského 
záboru a popisuje peripetie při obsazování někdejšího československého území a osudy oby-
vatel, kteří měli podle původní smlouvy zůstat v Československu.

GRUNTOVÁ, Jitka: Smrt v týlu nepřítele. Naše vojsko, Praha, 2019, 238 s. Autorka se zabývá 
činností parašutistů na území Svitavska a Moravskotřebovska, především osudy výsadkových 
skupin Komenský a  Spartakus-Majer. Životopisy jejich členů jsou doplněny fotografiemi 
a dokumenty z naší instituce.

Guide des archives et de la bibliothéque du Service historique de la Défense. Service histo-
rique de la Défense: Chateau de Vincennes, 2017, 758 s. Tento bohatě ilustrovaný a faksimi-
liemi doplněný průvodce seznamuje zájemce s fondy francouzského vojenského archivu ve 
Vincennes.

HÁJKOVÁ, Dagmar – HORÁK, Pavel a kol.: Republika československá 1918–1939. Lidové 
noviny, Praha, 2018, 1 020 s. Přehledná publikace více než šedesáti autorů analyzuje prvore-
publikové fenomény; každodennost, společnost i politiku.
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HÁJKOVÁ, Dagmar  – HORÁK, Pavel a  kol.: Sláva republice: Oficiální svátky a  oslavy 
v meziválečném Československu. Academia, Praha, 2018, 540 s. Kniha se zabývá meziváleč-
nými československými svátky, jejich průběhem a přijetím mnohonárodnostním obyvatel-
stvem. Prostor je věnován i svátkům národnostních menšin.

JENČÍK, Milan: Zdivočelé Sudety, Mladá fronta, Praha, 2018, 352 s. Autor popisuje události 
v pohraničí v roce 1938 a na základě mnohdy nepublikovaných dokumentů odkrývá nová 
fakta a podrobnosti. Detailně se věnuje jednotlivým jednotkám Stráže obrany státu, jejich 
složení, struktuře a činnosti na různých úsecích. Nechybí ukázky dokumentů, dobového tis-
ku, plány a mapy. V samém závěru se pak zaměřuje na některé poválečné události, jako byly 
záškodnické akce wehrwolfů či průchod banderovců.

JIRÁSEK, David: Výzbroj a výstroj výsad-
kářů a průzkumníků 1947–2001. Mladá 
fronta, Praha, 2018, 494 s. Tato do značné 
míry obrazová publikace je již třetím dílem 
ze série o  historii českých speciálních sil. 
V deseti kapitolách se zabývá výzbrojí, vý-
sadkovým i  ženijním materiálem, doprav-
ními prostředky i  samotnou bojovou zdat-
ností vojska. Čerpá z  bohatého archivního 
materiálu, a to včetně toho našeho.

JUŘENA, Jan a  kol. (ed.): Rudolf Toma-
štík. Jednota ČSOL, Mladá Boleslav, 2019. 
Vydaný deník ruského legionáře a  prvore-
publikového důstojníka obsahuje velmi po-
drobné vzpomínky na první světovou války, 
ruskou anabázi, na službu u hraničářského 
praporu i 48. pluku a nakonec i na události druhé světové války. Deník končí v roce 1949. Pro 
větší autentičnost jsou připojeny i autorovy poznámky.

KADLEC, Petr: Ještě není konec, bojujeme dál…, Vojenské osobnosti dvou světových válek 
z města Dobříš. Svět křídel, Cheb, 2018, 369 s. Kniha dává nahlédnout do situace v Dobří-
ši během 1. světové války, dále se věnuje osudům jednotlivých dobříšských vojáků a  ve 
druhé kapitole 2. světové válce; vedle čs. generála a rakouského šlechtice v kokpitu RAF 
představuje například ruského plukovníka Kozlova. Velmi podrobně se věnuje osvobození 
Dobříše v roce 1945.
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KLÁPŠTĚ, Jan – ŠEDIVÝ, Ivan: Dějiny Česka. Nakladatelství Lidových novin, Praha, 2019, 
350 s. Kniha ze známé řady představuje dějiny českých zemí jako vývoj územně proměnli-
vého státního útvaru v evropských a středoevropských souvislostech. Nesnaží se o stručný 
výčet událostí a dat, nýbrž o esejistické pojetí s důrazem na problematická období a  jejich 
interpretace.

KNÍŽEK, Aleš  – BURIAN, Michal: Doteky státnosti. MOČR, VHÚ Praha, Praha, 2018,  
223 s. Dvoujazyčný, neprodejný katalog z výstavy ke stému výročí vzniku Československa.

KOS, Petr: Zdravotní vlak Československého Červeného kříže, Petr Kos, Praha, 2019, 40 s. 
V rámci edice Bílá místa historie seznamuje autor čtenáře s historií zdravotního vlaku i jeho 
technickým vybavením.

KOS, Vladimír: Major Jaroslav Záruba: Příběh třeboňského vlastence. Epika: Jindřichův 
Hradec, 2018, 126 s. Z velké části obrazová publikace odkrývá životní příběh prvorepubli-
kového důstojníka, příslušníka Vládního vojska i odboje, jemuž se stala osudnou hrdinská 
obrana rozhlasu v květnových dnech roku 1945.

KUX, Jan: Internační tábor Svatobořice, Jan Kux, Brno, 2017, 324 s. Bohatě archivně, mimo 
jiné i našimi materiály podložená publikace ukazuje různé etapy historie tohoto internačního 
tábora, především však tu nejsmutnější z let 2. světové války. Vyprávěním se prolínají vzpo-
mínky internovaných a portréty různých osob spojených s táborem.

LÁŠEK, Radan: Opevněná Berounka. Fortifi-
kace na Berounsku a jejich obránci 1938. Cody 
Print, Praha, 2019, 190 s. V první části autor za 
pomoci dobových fotografií a dokumentů odha-
luje podobu tzv. Pražské čáry, její vývoj a  poté 
i zánik. Dále sleduje berounské odbojáře, stejně 
jako osudy zdejšího 38. pluku. Publikace obsa-
huje množství dobových fotografií, pohlednic, 
leteckých snímků a výkresů.

LAVIČKA, Roman a kol.: Pomníky velké vál-
ky na jihu Čech. NPÚ, České Budějovice, 2018,  
225 s. Kniha se zabývá historií památníků obě-
tem 1. světové války v jižních Čechách, použitou 
symbolikou a  líčí i  osudy některých jimi uctě-
ných vojáků; to vše za doprovodu fotografií.
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MANDELOVÁ, Helena: Můj táta Josef Kafka. Litograf, fotograf a neznámý hrdina. Vlast-
ním nákladem, Český Těšín, 2018, 176 s. Publikace popisuje osud nacisty popraveného od-
bojáře a člena Obrany národy. Na jejích stránkách se doplňují osobní vzpomínky pozůstalých 
s dokumenty uloženými v naší instituci. Čtenář může nahlédnout do korespondence uvězně-
ného a do poměrů v německých vězeních.

NOVÁK, Karel: Sopotniční dobrovolníci v legiích. Obec Sopotnice, 2018. Kniha vycházející 
z velké části z našich pramenů představuje sopotnické legionáře v bojích na různých frontách. 
Vysvětluje historii každého z legionářských vojsk a v krátkých životopisných textech se zamě-
řuje na příběhy a životní osudy jednotlivých vojáků.

PERZI, Niklas a kol.: Nachbarn: Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch. Biblio-
thek der Provinz, Weitra, 2019. Německy psaný sborník se zabývá společnou českou a ra-
kouskou historií od středověku až po současnost. Skládá se z příspěvků mezinárodního ko-
lektivu autorů, doplněných fotografiemi, faksimilemi dokumentů a  okénky vysvětlujícími 
některé fenomény.

RŮNA, Jonáš: Rohozenští muži ve válce. Rohozná, 2018, 96 s. Slovníkovou formou, v abe-
cedním pořádku a na základě našich dokumentů představuje rohozenské rodáky a jejich osu-
dy na frontách Velké války. K dispozici je jmenný rejstřík a několik fotografií.

SEGEŠ, Vladimír: Vojenské dějiny Slovenska a  Slovákov. Europrint, Praha, 2017, 593 s. 
V osmnácti chronologicky vytyčených kapitolách se zabývá vojenskou historií slovenského 
prostoru už od pravěku. K dispozici je jmenný a věcný rejstřík i chronologický přehled na 
okrajích stránek.

SEMOTANOVÁ, Eva a kol.: Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Historický 
ústav, Praha, 2019, 300 s. Publikace je výsledkem spolupráce několika vědeckých institucí. 
Dělí se na tři části: Prostor, Čas a Společnost, přičemž je částečně potlačeno chronologické 
hledisko a velký prostor věnován jednotlivým fenoménům doby. Vedle map a schémat jsou 
k dispozici doprovodné texty.

STEINOVÁ, Šárka – ŠTÉR, Roman: Vzpomínky zahradního architekta Josefa Vaňka na 
velkou válku. Národní zemědělské muzeum, Praha, 2017, 241 s. Publikace mohla čerpat 
z  Vaňkovy bohaté osobní pozůstalosti. Mimo jiné z  deníku, který nás zavádí na srbskou, 
ruskou a italskou frontu. Autoři nejprve nabízejí Vaňkovu biografii a poté už dávají prostor 
jeho slovům.
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ŠTEFANSKÝ, Michal: Studená vojna. Slovensko 1955–1962. VHÚ, Bratislava, 2012, 180 s. 
Kniha analyzuje události a procesy studené války v daném období a jejich vliv na politicko-
-ekonomickou situaci Československa.

ŠTÉR, Roman (ed.): Člověk se srdcem na dlani: Deník Josefa Holce z konce II. světové války 
a prvních poválečných měsíců. Národní archiv, Praha, 2008, 182 s. Deník příslušníka vý-
chodního odboje s předmluvou a komentářem Romana Štéra. Popisuje události z konce války 
a osvobození Československa z pohledu vítězných vojsk.

ŠŤOVÍČEK, Ivan – HUBENÝ, David: S projevem nejhlubší úcty: Dopisy zprávy a depe-
še Huberta Ripky Edvardu Benešovi. Národní archiv, Praha, 2018, 515 s. Edice pramenů 
s předmluvou o jejich vzájemném vztahu se zabývá korespondencí a komunikací Ripky s Be-
nešem mezi lety 1922 až 1938.

ŠVEC, Daniel: V oblacích i na zemi. Životní příběhy letců z Karlovarského kraje v RAF. 
Marientprint, Planá u Mariánských Lázní, 2018, 176 s. Kniha přináší dvacet příběhů čs. pří-
slušníků RAF, které autor líčí na základě jejich osobních vzpomínek, historických dokumentů 
a fotografií.

TOMEK, Prokop: Československá armáda v  čase sametové revoluce. Svět křídel, Cheb, 
2020, 260 s. Práce otevírá dosud málo studovanou kapitolu české, respektive československé 
vojenské historie. Snaží se popsat a  analyzovat přerod, jímž naše ozbrojené síly prošly na 
přelomu 80. a 90. let. Vedle organizační a technické stránky se pokouší postihnout i změny 
myšlenkové a sociální.

TRÁVNÍČEK, František (ed.): (ne)Zapomenutí legionářští „bráškové“, Velkopavlovicko. 
Spolek vojenské historie Valtice, Valtice, 2019, 296 s. Kniha nabízí přehled legionářů Velko-
popovicka. Je řazen podle abecedy a doplněn fotkami, byly-li k dispozici.

VLACH, Bohumil: Těžká doba dolehla na Libhošť. Osvětová beseda v Libhošti, Libhošť, 
2018. 108 s. Publikace ke stému výročí se věnuje situaci v Libhošti během 1. světové války 
a po vzniku republiky, především však historii tamních legionářů. Je zde představen legio-
nářský fenomén, slavné bitvy i vzpomínky Libhošťanů na tuto éru.
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