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I.

Ú V o D

Úvod je společný s fondem MNO - Londýn;
je uveden v inventáři k fondu MNO - Londýn.



HLAVNÍ VELITELSTVÍ.

(Studijní skupina, Štáb pro vybudování branné moci, HV.)

Spisy manipulované Studijní skupiny.

1 Spisy tajné a důvěrné Studijní skup.
Čj. 20014/taj., 20024/dův.

1941.
(Jednací protokol není.)

Krab. 1.

Příprava převratové organisace
v Československé republice, návrh na
zřízení zbrojně technického oddělení. 1 fasc.

2 Spisy tajné a důvěrné Studijní skup.
Čj. 20007 - 20186.

1942.
(Jednací protokol není.)
Nová úprava organisace Studijní skup.,
zprávy čs.vojenské mise v SSSR -
letecké zprávy, zprávy o informačním
kursu pro důstojníky letectva, výňatky
z tak zv. „Western Command Intelligence
Summary", morální příprava národa pro
vojenské akce, žádost na War office o
zapůjčení německých pěších zbraní,
doplnění čs.letectva, specielní výcvik
pro přípravu návratu do ČSR, odůvodnění
systemisace pro Studijní skupinu, záso-
bovací požadavky pro Leith - Rossův
komitét, požadavky pro poválečnou pomoc
domovu, poznatky z východního bojiště,
seznam čs.poválečných požadavků min.
průmyslu atd., poválečná pomoc domovu,
požadavky a stanovisko vojenské správy,
zpráva o letecké konferenci v Ottawě,
ztráty bývalé čs.vojenské správy vlivem
německé okupace. 1 fasc.
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3 Spisy tajné a důvěrné Studijní skup.
Čj. 20188 - 20215.

1943.
(Jednací protokol není.)

Krab. 1.

Zpráva o kursu G.H.Q.Battle School od
gen. MIROSLAVA (Neumann), návrh vojen-
ského školství v budoucí čs.armádě,
organisační tabulky a data ze štábu
polské armády, relace příslušníků čs.
samostatné brigády ve VB, vynálezy čs.
příslušníků ze SV, návrh na organisaci
tělesné výchovy v čs.armádě. 1 fasc.

Spisy nemanipulované Studijní skupiny.

Návrh přípravných prací pro domácí
revoluci a organisaci vojenských sil.

Leden 1942. 1 fasc.

5 Vojensko-technický slovník česko-
anglický, kartáčový výtisk, vydaný
Studijní skupinou MNO v srpnu 1942. 1 fasc.

Spisy manipulované - S V B M.

6 Spisy tajné - Štáb pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 5 - 53/taj.

1943.(Jednací protokol I, str. 1 - 15.)

Krab. 2.

Nabídka odprodeje patentních zpráv,
zpráva o vynálezu hledače min, relace
npor.FLÁDRA o minových polích, otázka
úpravy hranic mezi Slovenskem a Maďar-
skem, zprávy II.odboru MNO, zprávy o
situaci v Protektorátu Čechy a Morava,



v Sudetech a v Německu, srovnávací
studie o Dolnoslezské a Hornoslezské
kamenouhelné pánvi, návrh na organi-
saci ústředního úřadu branné moci a
návrh na rozkazy presidenta republiky.
Řešení základních organisačních otázek
čs.letectva, úkoly a požadavky, spis
ke kalendáři Slovenského vojáka, různé
zprávy ze Slovenska, zprávy o armádě
Slovenského státu.

Krab. 2.

1 fasc.

Spisy zpravodajské - Štáb pro vybudo-
vání branné moci.
Čj. 21620 - 21880.

1944.
(Jednací protokol ke spisům není.)
Prohlášení čs.státních příslušníků
za říšské Němce, evidenční listy
zrádců a nespolehlivých lidí,
instrukce čs.vojenské mise u V.V.S.E.S.
pro výslechy a nábor, výslechy zajatců,
výslechy německých válečných zajatců-
čs.příslušníků, seznam Čechoslováků
internovaných v únoru 1944 v koncentr.
táboře Dachau. 1 fasc.

8 Spisy tajné - Štáb pro vybudování
branné moci.
Čj. 58.

Krab. 3.

1943.
(Jednací protokol čís. I, str. 15.)
Rozsáhlý spis tkající se přesídlová-
ní menšin a studie základ.možností
z území Československé republiky,
násilný transfér menšin za účasti
revolučních orgánů, přiloženy oleáty
okresů, kde je hodně menšin. 1 fasc.

9/1 Spisy tajné - Štáb pro vybudování
branné moci.
Čj. 59 - 95, čj. 102 - 150.

1943.
(Jednací protokol čís.I, str.15-23,

str.25-37.)

Krab. 4.



Zprávy o slovenském letectvu -
květen 1943. připomínky vojenské sprá-
vy o činnosti ministerstva pro hospo-
dářskou obnovu, zpráva o výcviku para-
šutistů, organisace a činnost sovět.
letectva, řízení válečného průmyslu,
doplňky ke zprávě o slovenské armádě,
příprava školení velitelů ve vlasti,
organisace - návrh na smíšen.hip.
baterii, návrh na osídlení pohraničí,
likvidace armády tak zv. sam. Slovenska
a tak zv. vládního vojska - návrh
práv.stylisace, otázky repatriační,
materiální předpoklady a přípravy pro
poválečnou armádu, zpráva o vojenské
službě Němců a Maďarů, organisace 2.
údobí čs.armády v převratové akci,
finanční rozvaha letectva, příprava
informačních kursů pro důstojníky pro
domov, povšechný rozbor poválečných
problémů čs.průmyslu, zprávy z Pro-
tektorátu, výstroj pro čs.vojsko,
vylíčení událostí po 15.3.1939.

Krab. 4.

1 fasc.

9/2 Čj. 451 - 277.
1943.

(Jednací protokol čís.I, str. 37 - 69.)
Krab. 5.

Brožura „Central Union“ se zprávou o
akci Commonwealth of Central Europe
zaslaná 4.odboru ministerstva vnitra,
souhrn zpráv Inspektorátu čs.letectva,
návrhy na organisaci čs.armády, zprávy
z území Čech a Maďarska, přiloženy
územní náčrty, válečné počty čs.sam.
obrněné brigády, zprávy o slovenské armádě,
nástin příprav britské armády pro
okupovaná území v Evropě, dokumenty
Mezispojeneckého výboru pro studium
příměří, záznam výpovědi říš.německých
zajatců čs.národnosti, zpráva o sabo-
tážích, politické a hospodářské
situaci v Protektorátě, zajištění
zdravot.materiálu pro poválečnou armá-
du, zajištění pomoci Slovensku, zpráva
o slovenském letectvu, návrh plánu vý-
živy obyvatelstva ČSR po válce,



protokoly výslechů se slovenskými
letci, kteří ulétli do Turecka,
zpráva o spojovací službě německého
letectva, průmysl a letiště na území
ČSR, využití čs.letectva v I.údobí -
návrh, studie pplk.Koblihy o Těšínsku,
opatření pro okupovaná území, organi-
sace akce „Pomoc domovu“, výslech
slovenských letců, organisační část
plánu pro 2.převratové údobí, vojen.
a hospodářské zprávy z Protektorátu.

Krab. 5.

3 fasc.

10/1 Spisy tajné - Štáb pro vybudování
branné moci.
Čj. 289 - 329.

1944.
(Jednací protokol čís.I, str. 73-83.)

Krab. 6.

Hospodářské poměry v Protektorátu -
zpráva, plán přepravy do vlasti
(před, v průběhu povstání a v době
příměří), opisy výslech. listu
s pplk- LICHNEREM s uvedením funkcí a
jmen důstojníků slovenské armády,
souhrn zpráv Inspektorátu čs.letectva,
vládní prohlášení Národních výborů,
objednávka čs.stejnokrojů a pohonných
hmot z SSSR, zpráva poradního sboru o
rozmístění obyvatelstva (Resumé
Inter - Allied Committee v post-war-
requirements), přípravy transféru
menšin, zpráva o zatčení gen. JURECHA;
zásoby všech zbraní slovenské armády,
zprávy z Maďarska, směrnice pro mobi-
lisaci a organisaci vojenských útvarů
v Čechách a na Moravě, návrh na orga-
nisaci obrněné divise. 1 fasc.

10/2 Čj. 331 - 357.
1944.

(Jednací protkol čís.I, str. 83-89.)
Krab. 7.

Činnost a kompetence RAOC jednotek
v poli - britská armáda; souhrn zpráv



pokrač.
10/2

Inspektorátu čs.letectva; popis zbraní
(útočná pistole vzor V-42 a v-43 s fo-
tograf. a sestavou); příprava celního
zajištění hranic finanč.pohranič. stráží;
povolení úvěru pro domov; zajištění
úvěru na vojenský materiál z SSSR;
dílenská služba R.E.M.O. v britské
armádě; válečný průmysl v Protektorátě
a svazy SS; vojenské zprávy z Maďarska;
zpráva mjr.gšt. K.NÁPRSTKA o stáži na
východní frontě (Střední východ);
brožura „war office Weekly Intelligence
Review.*

Krab. 7.

1 fasc.

10/3 čj. 358.
1944.

(Jednací protokol čís.I, str.89.)
Krab. 8.

Návrh na unifikaci velitel.sboru čs.
armády; úprava osobních poměrů;
návrh presidenta republiky v min.
radě. 1 fasc.

10/4 Čj. 360 - 400.
1944.

(Jednací protokol čís.I, str. 89-99.)
Krab. 9.

Zprávy o podzemním hnutí na Slovensku;
osnova vládního nařízení o přechodné
správě opuštěných zemědělských podniků;
obranná opatření pro utajení budoucích
operací; zprávy z území Čech, Moravy a
Slovenska; všeobecné směrnice pro
velitele osvobozeného území na Sloven-
sku; válečná situace v SSSR; znění
belgické dohody se spojenci pro případ
invase; zprávy o maďarské a německé
armádě; zahájení leteckého výcviku
v SSSR; zpráva o průjezdu čs.dělníků
Švédskem (nucené práce). 1 fasc.



10/5 Spisy tajné - ŠVBM.
Čj. 401 - 447.

1944.
(Jednací protokol čís.I, str.101-111)

Krab.9.

Různé zprávy z domova; vyhlášení dne
vstupu Československého státu do
branné pohotovosti; mobilisační vy-
hláška pro osvobození Podkarpatské
Rusi a Slovenska; návrh znění mobili-
sační vyhlášky; návrh znění mobilisač.
rozkazu presidenta republiky; oprava
počtů válečného oddílu polních četníků
SOB 1 - VB; změna u MNO - britských
válečných tabulek; stáže čs.důstojníků
u britských jednotek; úvěr pro čs.
armádu na první poválečné období;
návrh dekretu presidenta republiky o
správě měny a vydávání oběživa; zákaz
použití v čs.armádě válečného německého
materiálu; návrh všeobecné směrnice pro
řízení mobilisace a organisace čs.
branné moci; zpráva o českých spolcích
a organisacíh na Volyňsku; zpráva o
negativ. úvěru pro čs.armádu z War
office; návrh přesunu vojenských osob
do vlasti; depeše NČSVM SSSR o výcviku
leteckých specialistů v SSSR; studie
Štábu pro vybudování branné moci o
organisaci a budování čs.letectva. 1 fasc.

10/6 Čj. 453 - 598. 1944.
(Jednací protokol I, str. 113-149.)

Krab. 10.

Zprávy z území Čech a Moravy, Slovenska;
vyžádání zprávy o platech a náleži-
tostech v Čechách a na Moravě; zpráva o
protektorátním vládním vojsku; nákup
léčiv a nemocnic v USA; vzkaz presidenta
republiky na Slovensko; zpráva o čs.
jednotce v Jugoslávii; návrh na přesun
vojenských osob do vlasti z VB; zajištění
výstroje pro Hradní stráž; výstroj a
výzbroj, objednávka v SSSR; zpráva o
Čechoslovácích v organisaci TODT v Norsku;
zpráva o hospodářské situaci v Chorvatsku;
zpráva o organisaci Titovy armády;
poznatky z výslechů čs.příslušníků zaja-
tých na italském bojišti; evakuace Němců
přes Balkán; válečné tabulky čs.sam.



-

pokrač.
10/6

obrněné brigády; materielní požadavky
vojenské správy vůči Německu a Maďar-
sku (konečná forma); výpovědi zajatců
Slovenské brigády; memorandum o těžkém
průmyslu v Německu.

Krab. 10.

1 fasc.

10/ 7 Čj. 601/1944.
Směrnice pro mobilisaci a organisaci
útvarů na osvobozeném území (zejména
Podkarpatská Rus). 1 fasc.

10/8 Čj. 603 - 730. Krab. 11.
1944.

(Jednací protokol čís.I, str.151-183)
Stručný přehled výroby zbrojovek
Brno a Povážská Bystrica; návrh na
organisaci čs.armády na slovensku,
výstroj čs.armády na osvobozeném
území; překlad anglického předpisu
„Určování chráněných spisů a zachá-
zení s nimi"; německá branná moc na
území Čech a Moravy; zpráva o prů-
myslu na území Čech a Moravy; znění
mobilisační vyhlášky pro Slovensko;
souhrn zpráv Inspektorátu čs.letectva;
návrh na povýšení a jmenování plk.
Jána GOLIANA; výslechy německých za-
jatců zajatých v Itálii; seznam něm.
posádek v ČSR; zpráva o ústupu slov.
technické divise. 1 fasc.

11/1 Spisy důvěrné Štábu pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 1001 - 1010.1943.
(Jednací protokol I, str. 431 - 432.)

Krab. 12.

Organisace Štábu pro vybudování čs.
branné moci; revise pořadí důstojníků
a rotmistrů. Informační přehled MNO:
vypracování otázek přípravy pro obranu
státu; návrh na vydání atlasu ČSR pro
informační a propagační účely. 1 fasc.



11/2 Spisy důvěrné štábu pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 1011 - 1100.

1943.
(Jednací protkol I, str. 432 - 455.)

Krab. 12.

Dislokace čs.útvarů, jmenný seznam
důstojníků přidělených k Štábu pro vy-
budování čs.branné moci; organisace
Štábu pro vybudování čs.branné moci;
organisace a chod poválečné dopravy;
příprava poválečného vojenského dorostu;
vyčíslení hmotných škod způsobených
vojenské správě německou okupací;
zánik státního občanství. 1 fasc.

11/3 Spisy důvěrné Štábu pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 1101 - 1150.

Krab. 13.

1 94 3(Jednací protokol čís. I, str. 455-468.)
Programy čs.letectva; hmotné škody
způsobené čs.vojenské správě německou
okupací; repatriace poradního sboru
pro pohyb obyvatelstva; zpráva o tě-
lesné zdatnosti příštího důstojnického
sboru; studie o výživě armády a obyva-
telstva; pravděpodobné stavy odvodních
ročníků v ČSR; zpráva IV.odboru MV o
"organisaci průmyslu v tak zv. Protekto-
rátě"; program z Junior Staff course;
poznatky a zkušenosti z bojišť (sOB 1 -
VB - El Alamein); Informační přehled
MNO; návrh na organisaci čs. MNO;
repatriace čs.úřadů z VB. 1 fasc.

11/4 Spisy důvěrné štábu pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 1154 - 1199.

1 9 4 3
(Jednací protokol I, str. 469 - 477.)
Jmenný seznam osob ŠVBM s jejich plato-
vým zařazením; Informační přehled MNO;
úprava, návrh čs.stejnokrojů; studie
MV/4.odb. „Slovensko - o min.vnitra,
župních a okresních úřadech; zajištění
výzbroje poválečné čs.armády; čs.odzna-
ky na čepice; studie textu slovenské
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pokrač.
11/4 ústavy; Přehled úřadů a soudů v zemích

České a Moravskoslezské v r.1942; úpra-
va otázek válečného průmyslu po válce;
studie o správě území ČSR vtěleném do
III.říše.

Krab. 13.

1 fasc.

11/5 Spisy důvěrné štábu pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 1201 - 1297.

Krab. 14.

1 94 3 .
(Jednací protokol I, str. 479 - 503)
Úprava otázek váleč. a pomoc.průmyslu;
zpráva o přípravě Jakschovy skupiny;
nákup sovětských filmů; zpráva o dislo-
kaci slovenské armády; návrhy na čs.
vojenské pamětní medaile za službu
v čs.armádě v zahraničí; návrhy na
úpravu stejnokroje; školení pracovníků
pro telekomunikace; předepsané počty
NT a výcvikového střediska VB; zpráva
o krátkém tankovém kursu A.F.V.School
Bovington; Informační přehled MNO;
zpráva npor. BARANSCH-e o belgickém
kursu styčných důstojníků; záznam o
poradě Inter Allied Committee; organi-
sace výcvikového střediska u NT;
zpracování témat pro čs.rozhlas ve VB;
připomínky k návrhu o organisaci MNO -
I.oddělení. fasc.

11/6 Spisy důvěrné štábu pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 1306 - 1369.

1 9 4 3
(Jednací protokol čís.I, str.505-521.)
Studie o polských organisacích, svazech,
spolcích, institucích a podnicích ve VB
zpracovaná 4.odb.MV; zápis o poradě MZ;
překlad anglického předpisu „Takt.užité
obrněné divise a jejích složek; úkoly
výcvikového střediska u NT; dotaz na
zajatecké tábory v ČSR; návody pro mani-
pulaci s radiomateriálem; pamětní
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pokrač.
11/6 filatelistické aršíky k 28.10.1943;

ústavní dekret presidenta republiky;
úprava státního občanství, výstřižek
„Washington Post" o aféře velitele
7.armády americké generála PATTONA;
seznam osob zbavených čs.občanství
přísluš.zahraniční armády; seznam
popravených a k smrti odsouzených
osob v Protektorátě; organisace armá-
dy pro školení velitel.sboru; zaja-
tecké tábory v ČSR.

Krab. 14.

1 fasc.

12/1 Spisy důvěrné štábu pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 1389 - 1448.

1 94 4 .
(Jednací protokol I, str. 525 - 543.)

Krab. 15.

Návrh dekretu o zániku státního občan-
ství; hlášení o spolupráci a podpoře
letectva v pozemním boji; předložení
kvalifikačních listin od III.odb.MNO-
ŠVBM; zpráva o poválečné výchově
příslušníků armády USA; relace o kursu
ve škole pro pěchotu; usnesení vrchní-
ho polního soudu; směrnice pro zajiště-
ní dopravy na východě státu v případě
postupnéhoobsazování krajů ruským
vojskem; návrh na zřízení legislativní-
ho oddělení MNO; zásadní rozhodnutí
k získání německého leteckého materiálu;
Informační přehledy MNO; vyjádření
k relaci z kursu kpt.HENDRYCHA; zpráva
o aktivování důstojníků po 1.světové
válce. 1 fasc.

12/2 Spisy důvěrné štábu pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 1453 - 1500.

1 9 4 4 .
(Jednací protokol I, str. 543 - 555.)
Návrh na vypracování odzbrojení, přímě-
ří; zkušenosti letectva; spolupráce
s britským zeměpisným ústavem; zjištění
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pokrač.
12/2 Krab. 15.postupu prací ve výcvikovém středisku

NT; konfiskace německého majetku nazv.
„Problem of Germany"; přípravy pro re-
organisaci leteckého průmyslu; výnos MNO
o kárném právu; program školení důstoj-
níků letectva z povolání po válce; so-
větské prameny pro příští směrnice,
předpisy atd. čs.branné moci; přípravy
pro výcvik dělostřelectva; zápis o
přijetí deputace od jednotek 1.slovenské
pěší divise, zajatých v SSSR, p.presi-
dentem v Moskvě; příručka britského
civilního letectva; zpráva Spořitelny čs.
vojska v zahraničí; hlášení výše požitků
v slovenské armádě. 1 fasc.

12/3 Spisy důvěrné štábu pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 1501 - 1545.

194 4 .
(Jednací protokol I, str. 555 - 567.)

Krab. 16.

Uvolnění důstojníků brigády pro konsul-
tace SVBM; úkoly výcvikového střediska
NT; návrh 2.části návrhu na organisaci
a působnost MNO; zprávy ze Slovenska
získané výslechem slovenských a maďar-
ských uprchlíků; zpracování indexu pro
mapy území ČSR; organisace norského ci-
vilního letectva; repatriace osob z VB;
zprávy z Protektorátu; zpráva o podniku
„Explosia Semtín". 1 fasc.

12/4 Spisy důvěrné štábu pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 1546 - 1551.

194 4 .
(Jednací protokol I, str. 567.)
Politická studie 4.odboru min.vnitra
„Polsko, díl I.-II." pojednává o poli-
tickém složení a dále o politických
stranách a skupinách v emigraci; návrh
na komisi pro nákup léčiv; zpráva mjr.
C.NOVÁKA o průběhu školení ve School of
Military Administration; vybudování
Ú.V. (zkratka nerozepsána). 1 fasc.
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12/5 Spisy důvěrné štábu pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 1552 - 1557.

1 94 4(Jednací protokol čís.I, str. 569.)

Krab. 17.

Repatriace, požadavky na styčného
důstojníka; upravení pravomoci náčel-
níka čs.vojenské mise v SSSR; ženijní
příručky. 1 fasc.

12/6 Spisy důvěrné štábu pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 1558 - 1590.

9 4 4 .
(Jednací protokol čís. I, str. 577.)
Zprávy o slovenské armádě, informace o
čs.menšině v Rumunsku; zpráva o nále-
žitostech slovenské armády; dotaz týka-
jící se Čechů na Volyni; zprávy z domova;
záznam o poradě UNRRA; návrh mobilisační
vyhlášky; zpráva o přesunu čs.samostatné
brigády; působnost a úkoly velitele
osvobozeného území. 1 fasc.

12/ 7 Spisy důvěrné štábu pro vybudování čs.branné moci.
Čj. 1591 - 1599.

1 94 4 .(Jednací protokol čís.I, str.577-579.)

Krab. 18.

Zpráva o letecké společnosti "Airopia“;
návrh rámcové osnovy tělesné výchovy
pro vojenskou akademii; návrh na vybu-
dování jednotné národní tělesné výchovy;
národohospodářské zprávy z USA; výpis
z evidence osob české národnosti a slov.státu, díl I. - II. 1 fasc.
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12/8 Spisy důvěrné Štábu pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 1602 - 1622.

1 94 4 .
(Jednací protokol čís.I, str.581-585.)

Krab. 18.

Poměry v Protektorátě Čechy a Morava -
zpráva; návrh ministra NO - organisace a
působnost čs.MNO; zápisy o poradách
UNRRA; překlad polního řádu Rudé armády;
dekret presidenta republiky, kterým se
doplňuje § 128; určení vládní působnosti
čs.vládního delegáta; podmínky příměří -
válečný materiál států Osy; přípravy pro
vyslání vládního delegáta na osvobozené
území; dekret presidenta republiky o
služební povinnosti některých osob;
připomínky k souboru návrhů přechodných
hospodářských opatření. 1 fasc.

12/9. Spisy důvěrné štábu pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 1623 - 1644.

194 4 .
(Jednací protokol čís.I, str.585-591.)

Krab. 19.

Depeše pro generála PÍKU, týkající se
mobilisace Podkarpatské Rusi; zprávy čs.
zdravotní rady za období 1943 - 1944;
zpráva o slovenské železniční síti;
hlášení škpt.Ing.J. TICHÉHO o seznamu
názvů ke generál.mapám ČSR; zpráva o
náležitostech slovenské armády; infor-
mace o Slovensku; vyžádání USA předpisů;
úprava stanov spořitelny čs.vojska;
zpráva o slovenské technické brigádě;
kompetence velitele Osvobozeného území -
návrh; zřízení kárných výborů u Čs.
administrativního štábu na SV; ustavení
funkcionářů vrchního polního souduv Londýně. 1 fasc.
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12/10 Spisy důvěrné Štábu pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 1648 - 1663.

Krab. 19.

9 4 4 .
(Jednací protokol čís. I, str.583-595.)
USA předpisy - zapůjčení- repatriace
a UNRRA - program; ochrana kulturního
majetku při postupu vojska; seznam
osob zbavených protektorátní vládou
státní příslušnosti; zpráva o britskýchslužebních předpisech. 1 fasc.

12/11 Spisy důvěrné štábu pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 1664.

klob. 20
194 4 .(Jednací protokol čís.I, str. 597.)

Zajištění potřeb pro voÚ; organisace
vojenských akademií; směrnice pro tě-
lesnou výchovu ve vojenské akademii;
organisace výcviku a školení ve voj.akademiích. 1 fasc.

12/12 Spisy důvěrné štábu pro vybudování čs.branné moci.
Čj. 1667 - 1700.

4 4
(Jednací protokol čís.I, str.597-605.)
Osnova čs.dekretu o úpravě poměrů
veřejných zaměstnanců a některých
jiných osob; dekret presidenta čs.
republiky o soupisu surovin; působ-nost, podřízení a úkoly velitele
Osvobozeného území; příprava přesunu
VoÚ; porada - návrh mnohostranné
smlouvy; určení osob pro Velitelství
osvobozeného území. 1 fasc.
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12/13 Spisy důvěrné Štábu pro vybudování
čs.branné moci.
Čj. 1707 - 1748.

Krab. 21.

9 4 4
(Jednací protokol čís.I, str.607-617.)
Zpráva o přihlášení vojenského vyná-
lezu z oboru vojenství - Ing.MAŠTALÍŘ;
studie o nacistických normách na čs.
území připojeném k III. říši; výcvikové
a výchovné filmy spojenecké produkce;
repatriace a schůze rady UNRRA; zpráva
o lynchování spojeneckých letců;
dodatek k určení osob pro voÚ; žádost
o propuštění čs.osob z anglických služeb;
směrnice pro zdravot.službu na východě
státu; prozatímní směrnice pro přesun
na Osvobozené území; určení osob pro
VOÚ, připomínkové řízení k osnově
dekretu presidenta republiky o prozatím-
ní úpravě platových poměrů státních
zaměstnanců, ustavení funkcionářů ŠVBM. 1 fasc.

12/14 Spisy důvěrné Štábu pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 1751 - 1779.

1 94 4 .
(Jednací protokol čís.I, str.617-621.)
Seznamy důstojníků odsunutých k voí;
repatriace spisů od MNO k ŠVBM; spisy
ŠVBM zaslané UNRRA; rozkaz presidenta
republiky o zřízení VOď; odeslání
zdravotnického materiálu do OJ. 1 fasc.

12/15 Spisy důvěrné štábu pro vybudování čs.
branné moci.
Čj. 1781 - 1837.

1 94 4 .
(Jednací protokol čís.I, str.625-639.)
Změna v pojmenování spojeneckých
armád; vládní prohlášení o postavení
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pokrač.
12/15 Krab. 21.bojovníků na čs.státní území; návrh

jednání na zřízení čs.dopravní letky;
návrh na zřízení Nejvyšší rady obrany
státu; zřízení velitelství 1.armády a
ustanovení velitele (čj.1793/dův.1.odd.
1944); depeše pro čs.vojenského atašé
v USÁ a v SSSR — týká se zdravotnického
materiálu; dekret presidenta republiky
o přechodné úpravě ochrany vynálezů,
obchodních známek a vzorků; služby ve
vyšší pěší jednotce - zpracoval mjr.
gštb. SCH. (jen zkratka); působnost a
podřízení, úkoly velitele 1.armády
(čj.1803/dův.1.odd.1944); návrh dekretu
na zatímní správu čs.leteckých doprav.
podniků; návrh rozkazu o zřízení hlav.
velitelství a o pravomoci a působnosti
hlavního velitele (čj.1820/dův.-1.odd.
1944); ustavení pplk.STRANKMüLLERA E.
přednostou 2.oddělení ŠVBM; ustanovení
plk. MORAVCE Fr. podnáčelníkem ŠVBM;
zajištění přepravy pro VOJ na osvobozené
území. 1 fasc.

13 Spisy obyčejné štábu pro vybudování
čs.branné moci.
Čj. 2001 - 2148.

Krab. 22.

1 9 4 3(jednací protokol čís. II.)
Relace z kursu (1.pěšího praporu SOB 1
VB), kurs nazv. „Anti-Aisrcraft Instr.v Leafort College"; dotaz týkající se
stavu čs.železničního parku; přípravy
pro poválečnou pomoc domovu; domácí řád
ŠVBM čj.2019/1.odd./43; zpráva o doprovod.
jednotkách mezispojeneckých vojsk; zpráva
MZVO poválečném plánování - seznam
institucí v USA; zpráva o válečných
zkušenostech ze sovětské fronty; jednání
o civilní dopravě; přehled velikosti
výzbroje v procentech; zpráva o před-
nášce min. FEIRABENDA „Nynější Amerika".
zpráva o polských leteckých příručkách;
rozhlasový projev ministra NO; nová
branná opatření na Slovensku; Falknovsko-
loketská hnědouhelná pánev; zpráva o
anglo-americké spolupráci; fotografické
snímky železniční a silniční sítě ČSR. 1 fasc.
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13/2 Hospodářské zprávy vydávané
ministerstvem; zpráva o prohlídce
britského zeměpisného ústavu;
rozkaz ministra NO čs.jednotkám
k vánočním svátkům a k Novému roku
1944.

Krab. 22.

1 fasc.

14 Spisy obyčejné štábu pro vybudování
čs.branné moci.
Čj. 2160 - 2299.

Krab. 23.

(Jednací protokol čís.II.)
Zpráva Čs.studijního ústavu v Londýně
nazv. „Germani's economic position
still strong"; dopis studij.komise
Ústředí čs.mládeže; studie o předpo-
kladech rekonstrukce čs.letecké dopravy;
zpráva o exportních možnostech čs.
farmat.průmyslu; žádost správce zdrav.
skladu o zakoupení zdravotnického ma-
teriálu; zřízení čs.vojenské policie
v Londýně; populační statistiky;
národohospodářské zprávy MZV z ciziny;
zpráva o výrobě syntetické gumy v USA;
český překlad angl.návodu „Detectoru
Mine No 3"; relace ze stáže v R.E.M.E.;
organisace čs.vojenské služby filmové
a fotografické, čj.2218/3.odd.ŠVBM/44,
zpracované pplk. RESSELEM; převedení
vkladů „Včelky" do Spořitelny čs.vojska
v zahraničí; sbírky rozhodnutí vrchního
polního soudu - roč.I. fasc. 1.
Předběžné jednání o poválečném civilním
letectví; zpráva o přeměně válečného prů-
myslu USA na civilní; hlášení čs.vojen.a leteckého atašé ve Washingtonu
„Index of munitions production"; poznám-
ky plynového důstojníka brigády o fil-

mech týkajících se chemické války;
zpráva - raport generála ARNOIDA o
americkém letectví; návrh na přistoupení
čs.leteckých podniků za členy C.I.A.T.O.;
přednášky z kursu administrativy přídě-
lového hospodářství (Ministry of Food);
informace o předvojenské výchově v USA;
úkol čs.stavitelů a architektů v odboji;
jmenný seznam účastníků telekomunikač.
kursů, zpráva ministerstva průmyslu,
obchodu a živností o budování techn.služby. fasc. 2.
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Spisy nemanipulované - SVBM.

15 Směrnice, pokyny. Krab. 24.
Směrnice pro výcvik - doplňování
výcviku zmobilisovaných záložníků
pěchoty; pokyny pro spojovací službu;
pokyny pro civilní protileteckou
obranu na Podkarpatské Rusi, autor
studie pplk. KOBLIHA; seznam řádů a
předpisů armády Spojených států;
seznam chemikálií a návod výroby
výbušnin - přiložen mikrofilm spisu;
popis technických prací v obraně
Anglie, zpracoval npor.žen.Old.ČELIŠ. fase.1-6.

Zprávy o poměrech na území Slovenska
v roce 1944, pramen „OTO“ a „VÍT". fasc. 7-8.

16 Elaboráty pro velitelství divisních
oblastí na Osvobozeném území, týká se
přehledu zpráv pro velitelství 1.- 10.
divisní oblasti, dále 21. - 23. divisní
oblasti.

Krab. 25.

1 fasc.

17 Krab. 26.Návrhy na vybudování čs.branné moci po
druhé světové válce - návrh na vybudo-
vání velitelského sboru čs.branné moci;
návrh na obnovu čs.branné moci a reorga-
nisaci některých služeb a stavovských
skupin při budování nové Československé
republiky; návrh na vybudování čs.le-
tectva - autor návrhu plk.let. Karel
TOMAN; návrh na úpravu vojenských soudů
na osvobozeném území; studie o vývoji
výsadkových skupin; návrh na řešení
presenční služby pro kandidáty vojenské
akademie; návrh na zřízení pomocné služby
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pokrač.
17 Krab. 26.v čs.armádě - autor pplk.let. K.SIFNER;

návrh rozkazů hlavního velitele o jme-
nování a působnosti velitele 3.armády
(Slovensko a Ukrajina); návrh na
zmilitarisování vojenských lesních pod-
niků v rámci vojenských střelnic;
návrh likvidace slovenské armády; řešení
problému školení a výchovy nových
důstojníků čs.armády; návrh řešení
problému rotmistrů a délesloužících
poddůstojníků v čs.armádě; tabulky míro-
vých a válečných početních stavů čs.
vojenských útvarů; dislokační přehled
bývalé čs.mírové armády. fasc.1-14

18 Návrhy vládních nařízení a upravení
poměrů v osvobozeném Československu.

Krab. 27.

Návrh vládního nařízení o svěření
částečné pravomoci zemských úřadů
vojenským velitelům; návrh přípravy
pro poválečnou pomoc osvobozenému
Československu, vypracovaný minister-
stvem pro hospodářskou obnovu; návrh
na okupaci německého území a řešení
menšinové otázky (týká se Slezska a
Kladska); tabulka počtu obyvatelstva
a územní plochy přicházející v úvahu
ke směně; dějiny čs.hranic a návrh na
řešení poválečných hranic ČSR; výsle-
dek sčítání lidu v Československu
z 1.12.1930; činnost Ústředí čs.mládeže
v Londýně a zprávy o poměrech čs.mláde-
že v Protektorátě; hospodářské zprávy
vydané ministerstvem pro hospodářskou
obnovu v Londýně a o současné hospodář-
ské situaci v ČSR z roku 1943. 1 fasc.

Jmenný seznam čs.osob popravených na
základě rozsudku stanného, lidového a
zvláštního soudu od 27.září 1941 do
konce ledna 1944.
Seznam vypracovala kancelář presidenta
republiky.

Krab. 28.

1 fasc.
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HLAVNÍ VELITELSTVÍ.

20 Rozkazy Krab. 29.

Rozkazy hlavního velitele
číslo 1/7.12.1944.
Přiložen rozkaz presidenta republiky
o působnosti a pravomoci hlav.velitele.

21 Rozkazy hlavního velitele
číslo 2/9.3.1945.

22 Domácí rozkazy Hlavního velitelství
číslo 1 - 2/1944.

23 Domácí rozkazy Hlavního velitelství
číslo 3 - 5/1945.

24 Armádní rozkazy
číslo 4 - 17/1941-1945.

25 Rozkaz presidenta republiky o působnosti
a pravomoci hlavního velitele (koncept). 4 listy

26 Návrh rozkazu presidenta republiky o
přechodné organisaci čs.branné moci
v osvobozené ČSR a o administrativní
likvidaci slovenské armády a vládního
vojska. Přiloženo nařízení ministra NO. 18 listů
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Spisy manipulované .

Spisy zpravodajské Hlavního velitelstvíčj. 6500, 6505, 6510.
194 4 .

Jednací protokol nezachován.

Krab. 30.

Zpráva o vojenském vystoupení na Slovensku.
vystoupení v historických zemích. Německá
branná moc na území Čech a Moravy ke dni1.11.1942.

Zpravodajská hlášení čs.vojenské mise
v Itálii; výslechy zajatců-čs.příslušníků;
zpráva o změně v Displaced Persons Sub/
Commission, k níž čs.vojenská mise v Itálii
přidělena; zpráva o nové tajné zbrani
německé armády.

28 Čj. 22.260 - 22.305.
1 9.4 5 .

Jednací protokol není.
Zprávy čs.vojenského atašé ve Francii
o náboru ve Francii; zprávy čs.vojenského
a leteckého atašé v USA o výslechu zaja-
tých v táboře Camp Butner; opis seznamu
čs.státních příslušníků germanofilů,
dodaný francouzskými bezp.úřady-

29 Spisy tajné Hlavního velitelstvíčj. 585 - 999.
194 4 .

Jednací protokol čís.I, str.147 - 249.

Krab. 30.

Studie o „okupaci" zpracovaná pplk.
KOBLIHOU; směrnice pro mobilisaci,a
organisaci útvarů na osvobozeném území;
přesun čs.samostatné brigády VB na
frontu; použití letectva z V.Británie
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pokrač.
29 při osvobozování a ve vlasti; jednání

hraniční komise polsko-československé
z roku 1943.

Krab.30.

Letectvo z Velké Británie, použití při
osvobozování a ve vlasti, zákrok diplo-
matický; vynálezy - válcový rotační
ventil; depeše GAMA pro SNR; depeše pro
gen. KRATOCHVÍLA; výcvik letců v SSSR;
hlášení čs.styčného důstojníka u 21.
Army Group; odeslání důstojníků do SSSR;
stihací perutě ve VB; zprávy o činnosti
čs.sboru v SSSR od 22.září 1944; úřední
zpráva o 1.čs.sboru v SSSR na čs.území -
dosažení hranic; depeše z Teheránu;
depeše pro gen. VIESTA; souhrny zpráv
Inspektorátu čs.letectva; důstojníci ze
SV do SSSR. Bojová činnost 1.ČsA SSSR
od 4.9. - 6.10.1944; přeprava osob na
voU; hlášení ztrát 1.ČsA SSSR; činnost
1.čs.brigády VB-hlášení; uvolnění
dopravních letounů Dakota pro zásobování
Slovenska; nákup 18 letadel u Air Ministry;
informace o operacích 1.čs.armádního sboru v
SSSR; tabulky váleč.armád.počtů, depeše
pro gen. HASALA.

Depeše pplk. LÍPY Teheran; přehledné
zprávy HV pro gen. PÍKU; zprávy o čs.
vojenských jednotkách ve VB pro tisk;
zprávy o jednotkách „Waffen SS“ na
území Čech a Moravy; zprávy o činnosti
čs.brigády ve VB; hlášení o bojové
činnosti 1.čs.armádního sboru v SSSR
s přílohou map; informace o operacích
1.čs.armádního sboru v SSSR; zpráva o
1.čs.stihacím pluku; vstup do čs.armády
dobrovolníků ve Švýcarech; informace o
německé branné moci na území Čech a
Moravy; zaslání tabulek válečných počtů;
objednávka polních nemocnic; jmenování
podporučíků a rotmistrů v záloze za
úspěšnou bojovou činnost, informace o
dopravě Černým mořem; depeše pro gen.
PÍKU týkající se 1.čs.letecké divise;

ktol: 31
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pokrač.
29 přehledná zpráva o situaci a činnosti

1.čs.armádního sboru k 15.12. 1944;
reorganisace čs.samostatné obrněné
brigády VB; depeše pro gen. HASALA;
depeše pro plk. STOJE; výkaz trestních
činů právoplatně skončených u polního
soudu v SSSR; zpráva čs.vojenské mise
u 21. skup.armád o odvodech ve Francii.

Krab. 30

3.fas.

30 Spisy tajné Hlavního velitelství
čj. 3002 - 3192.

1 9 4 5 .
Jednací protokol čís.I, str. 251-291.

Krab. 31.

Přesun skupiny III na osvobozené území-
odjezd; výstavba jednotek v 1.a 2.údobí-
rozklad a zpracování plk. ŠEDA; organi-
sace výcviku jednotek brigády stavěných
v 2.údobí; materiální pokyny pro přesun
důstojníka Hlavního velitelství na
Osvobozené území; depeše HV gen.HASALOVI;
fotografie „Deutsche Uniformen Zeitschrift;
číselný přehled jednotek ve VB; zápis
rozhovoru podnáčelníka štábu HV s presi-
dentem republiky ze dne 7.1.1945, označe-
ní hranic budoucí ČSR; zprávy zajatců
o továrně na synt.benzin Most; depeše
gen. PÍKOVI; systemisované počty pro čs.
voj.atašé ve Francii; čs.vyznamenání
pro příslušníky RA; organisace čs.jednotek
na OU; anglické mapy s řešením budoucíchčs.hranic. 1 fasc.

Depeše HV gen. PÍKOVI týkající se 1.čs.
armádního sboru SSSR; číselný přehled
čs.jednotek ve VB; zprávy o bojových
akcích u Dunkerque, obsahují též údaje
o německých jednotkách; zprávy Inspekto-
rátu čs.letectva; výcvikový materiál pro
výcviková střediska ; přesun leteckých
jednotek na OÚ; rozšíření počtu čs.sam.
brigády VB; zřízení školy pro výchovu
důstojníků v záloze; depeše z VOU gen.
HASAL.

Krab. 32.

1 fasc.
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pokrač.
30 Reorganisace 1.čs.armádního sboru SSSR;

budování nových útvarů na OÚ; zprávy
Inspektorátu čs.letectva za únor; opis
válečného deníku čs.samostatné brigády
VB; rozbor početního stavu NT-VB; návrh
na zřízení 1.armády z 1.čs.armádního
sboru.

Krab. 32.

1 fasc.

Oznámení letadel pro přepravu osob a
materiálu na OÚ; souhrny zpráv Inspekto-
rátu čs.letectva; rozbor početních stavů
čs.jednotek. 1 fasc.

31 Spisy důvěrné Hlavního velitelství.
Čj. 1834 - 4726.

19 4 4 .
Jednací protokol čís.I, str. 639 - 737.

Krab. 33.

Depeše pro Slovensko týkající se
pravomoci vel.1.armády; úprava stejno-
kroje čs.letectva; návrh dekretu na
zatímní správu čs.leteckých dopravních
podniků; žádost UNRRA o pomoc v plném
rozsahu; zřízení velitelství 1.armády
(čj.1852/1.odd./org.44); práce o branné
výchově lékařů; organisace Hlavního
velitelství (čj.1861/dův.1.odd.1944):
pojmenování 1.čs.stihacího pluku v SSSR;
zřízení Hlavního velitelství - čj.1863/dův.
1.odd./44; návrh osnovy presidenta
republiky o mimořádných opatřeních pro
zajištění hospodářského života na osvobo-
zeném území; situace 1.čs.samostatné
obrněné brigády ve Francii; jmenování
gen. INGRA hlavním velitelem čs.branné
moci; rozkaz presidenta republiky, kterým
se upravují některé osobní poměry důstoj-
níků, rotmistrů, aspirantů a poddůstojníků
s důvodovou zprávou čj. 1882/dův.1.odd./44;
zrušení Štábu pro vybudování čs.branné
moci; seznam osob, kterým bylo protekto-
rátní vládou zabaveno jmění. 1 fasc.
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pokrač.
31/2Krab. 33.Udělení čs.medailí za zásluhy; návrhy

na podzimní povýšení r. 1944; prohlá-
šení čs.vlády o postavení čs.bojovníků
na domácí frontě; zajatci čs.národnosti-
odsun z Francie; přípis MNO - III.odboru
o zařazování příslušníků čs.armády do
čs.zahraniční armády; organisace Sběr-
ného střediska ve Francii; standarty
pro tankové prapory v SSSR; národní
dovozní plán UNRRA; výpis z evidence
osob činných ve veřejném životě čs.území
zabraného Maďarskem, postoupený HV od
MV/4. odbor/2.odd., nábor do čs.armády
čs.státních příslušníků ve Francii,
Belgii, Holandsku; návrh na zřízení
hospodářské správy a polní pokladny u
Hlavního velitelství čs.branné moci. fasc. 1.

31/3 Zpráva „Dzienika Polskiho“ o reorganisaci
polského vojenského soudnictví; zanesení
na mapu československo-polské hranice a
změn v letech 1918 - 1938; ustavení brig.
gen. GOLLÁNA zástupcem velitele 1.čs.
armády; osnova dekretu presidenta republiky
o úpravě poměru státních a jiných veřej.
zaměstnanců; návrh dekretu na zatímní
správu čs.leteckých dopravních podniků;
návrh rozkazu presidenta republiky o
pravomoci a působnosti HV; zřízení Hlav-
ního velitelství, ustavení a práce
náčelníka štábu, čj. 1963/1.odd.; zaslání
směrnic pro VOÚ, povýšení důstojníků
1. ČsA a spolupracovníků ve slovenském
odboji; zpráva vojenského atašé v Kanadě
o vojenském táboře v Pettawawe - organisa-
ce a práce výcvikového tábora; zpráva
přehledu činnosti čs.vojenského zdravot.
skladu. fasc. 1.

31/4 Návrhy na povýšení důstojníků čs.letectva;
návrh na vyživovací příspěvky rodinných
příslušníků v cizině, změna v působnosti
VOÚ; početní stavy 1.čs.samostatné obrněné
brigády; návrhy na vyznamenání; vývoj
organisace centrálních franc.vojenských

Krab. 34.
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pokrač.
31/4 úřadů od června 1943 do dubna 1944;

(čj.4517/dův./3a odd.1944); návrh
dekretu presidenta republiky o pro-
půjčování důstojnických hodností na
dobu války; úprava stejnokroje čs.
letectva; dopis velitelství čs.sam.
obrněné brigády od HV čs.branné moci;
zpráva o materielní situaci slovenské
armády; zpráva o Sběrném středisku ve
Francii; koordinace postupu Mezispo-
jenecké komise.

Krab. 34.

1 fasc.

31/5 Zpráva o zajatcích - přísluš. „Hitler-
jugend" a „Technische Nothilfe"; návrh
na vyznamenání praporů brigád 1.čs.
sboru v SSSR; působnost a pravomoc
Hlavního velitelství - čj.4566; zřízení
čs.tankového výcvikového střediska
v Anglii; přihlášky do čs.armády Čecho-
slováků v Jugoslávii; meziministerská
technická komise, zřízení komise a
sekretariátu o vědeckém výzkumnictví
při ministerstvu pro hospodářskou obnovu;
soupis průmyslových podniků na území
ČSR; jmenný seznam příslušníků letectva
v SSSR; výchova a školení nižších velitelů. 1 fasc.

31/6 Konference o evropské vnitrozemské
dopravě; zpráva o zásobování proviantem
armádu a civilní obyvatelstvo OU;
telefonní styk štábu Hlavního velitel-
ství s kontinentem; číselný přehled
jednotek Velká Británie; oznámení brit-
ským úřadům zřízení Hlavního velitelství;
obsazení funkcí na HV jmenovitě; druhé
oddělení HV; zpráva o čs.sběrném středisku
v Ostende, dokumenty Mezispojeneckého
výboru pro studium příměří - čj.4620/dův.
1944; rozkaz presidenta republiky o
působnosti a pravomoci HV; rozkaz HV
číslo 1 (obsahuje organisaci HV - čj.
4626/ dův.1.odd./HV); 1 fasc.
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31/ 7 Předání agendy HV; úprava vojenského
soudnictví po dobu války; zprávy o
čs.dobrovolnících z Versailles a
z Francie; rozkaz hlavního velitele
k Novému roku 1945; organisace HV;
číselný přehled jednotek ve VB;
směrnice o osobách zproštěných odvod-
ní povinnosti při náboru ve Francii;
přehlídka HV u čs.samostatné obrněné
brigády; požadavky prvé pomoci Pod-
karpatské Ukrajině a Slovensku; poža-
davky potravin UNRRA; zřízení škoy pro
výchovu záložních důstojníků ve VB.

Krab. 35.

1 fasc.

Spisy důvěrné Hlavního velitelství
čj. 4736 - 5217.

1 9 4 5 .
Jednací protokol čís.I, str. 739 - 829.
Jmenný seznam osob, které odjeli na vou;
zpráva Spořitelny čs. vojska v zahraničí
o vkladech u čs.samostatné brigády ve VB;
seznam čs.důstojníků přemístěných od
SOB 1 ve VB k NT; zpráva o Dunajské plav-
bě v Rumunsku; meterologické studie o "ČSR
k použití NSAÁF; zpráva výchovného
důstojníka Inspektorátu čs.letectva; zpráva
náborové komise v Kanadě; návrh War Office
o náležitostech vojenských osob; zájezd do
prostoru 21.armád.skup.; zprávy o želez.
na půdě ČSR; návrh na vyznamenání 1.čs.
leteckého pluku čs.válečným křížem. 1 fasc.

Vyznamenání gen. INGRA čs.válečným křížem
1939; výstroj pro úpravu techniků v Tehe-
ránu; návrh HV o doplnění čs.řádů a vyzna-
menání; pokyny pro nábor ve Francii; nábor
čs.občanů v Jugoslávii; hlášení o práci
čs.výcvikového střediska tankového VB;
zpráva o materiální situaci čs.SOB ve
Francii; podpora čs.brancům na osvobozených
územích; prpůjčení důstojnické hodnosti
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pokrač.
32 styčným repatriačním úředníkům; zajištění

občanského zaměstnání příslušníkům letectva;
jmenování aspirantů; směrnice pro presen-
taci na OJ; návrhy vojenských korespondentů
na vojenskou tiskovou službu v ČSR; přípra-
va přesunu HV na osvobozené území; souhrn
zpráv Inspektorátu čs.letectva VB; materiál-
ní směrnice pro HV na OJ; studijní materiál
pro vojenský archiv čj. 4984 dív./45; návrhyna vyznamenání.

Krab. 35.

1 fasc.

Převzetí francouzských vojáků do čs.armády;
povýšení důstojníků vládního vojska; zpra-
vodajská hlášení Inspektorátu čs.letectva;
nábor branců do čs.armády; vojenské náleži-
tosti na osvobozeném území ČSR; branné sva-
zy NSDAP na území Čech a Moravy; válečné
počty - všeobecný reparační fond; doplňo-
vání čs.letectva; početní stavy čs.letectva.

Krab. 36.

1 fasc.

Návrh vládního nařízení o úpravě některých
otázek při obnově čs.branné moci; přesun
Hlavního velitelství do osvobozené vlasti;
porada o repatriaci; národnostní rozvrst-
vení na Zakarpatské Ukrajině a východním
Slovensku; přidělení k rozhlasové stanici
SHAEF v Lucemburku; seznamy důstojníků
v činné službě a mimo ni ve VB; memorandum
o organisaci - depeše gen. PÍKOVI; likvi-
dace VKPR ve Velké Británii; odeslánídůstojníků na VOI. 1 fasc.

33 Spisy obyčejné Hlavního velitelství čs.branné moci
čj. 2309 - 2435.

194 4 .Jednací protokol číslo II.

Krab. 37.

Finanční zpráva UNRRA; zápisy spolku SIT
(před.gen. JANOUŠEK); zpráva Hospodář.
poradního sboru při ministerstvu průmyslua obchodu. 1 fasc.
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pokrač.
33 Sborník návrhů a doporučení studij.

odd.pro věci školské a osvětové MV;
zařazení žen do čs.vojska; text mezi-
národní zdravotní konvence; uznání a
dík Hlavního vel. za činnost 1.čs.
armádního sboru v SSSR; zpráva o čs.
účasti v Dunkerque; zpráva o teleko-
munikacích a železicích v ČSR.

Krab. 37.

anipulonenSpisy ané
Hlavního velitelství čs.branné moci.

34 Směrnice a pokyny pro činnost velitel-
ství osvobozeného území (pro dobu před
vyhlášením mobilisace); první nařízení
velitele OU okresním a místním národním
výborům - návrh.

Krab. 38.

35 Sborník důvěrných výnosů a nařízení MNO,číslo 1 - 30/1944.

36 Sborník důvěrných výnosů a nařízení MNO,číslo 1 - 7/1945.

3 Tabulky válečného složení a početních
stavů čs.samostatné obrněné brigády ve VB.

1944.

38 Zprávy generála PÍKY, náčelníka čs.
vojenské mise v SSSR o organisaci 1.čs.
sboru v SSSR od 24.6.1944-9.10.1944
(přiložena organisační tabulka 1.čs.
sboru v SSSR, sestavená na základě
zpráv gen. PÍKY).
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39 Organisační tabulky vojenských útvarů
čs.armády před okupací.

Krab. 38.

40 Organisační tabulky anglické obrněné
divise (7 oleát).

41 Návrh organisace Velitelství osvoboze-
ného území.

Krab. 39.

42 Návrh na rekonstrukci čs.letecké
dopravy vypracovaný poradní komisí
pro leteckou dopravu při Ministerstvu
zem.a veřejných prací.

Elaborát k zajištění osvobozeného území
t.zv. 2.údobí Československé republiky
(mobilisační vyhláška pro zemi Českou a
Moravskoslezskou, mobilisační vyhláška
pro Slovensko, Podkarpatskou Rus -
důvodové zprávy k mobilisačním vyhláškám,
rozkazy presidenta republiky o přechodné
organisaci čs.branné moci a o likvidaci
slovenské armády a vládního vojska,
nařízení ministra NO k rozkazům presidenta
republiky, poznámky náčelníka štábu
k organisaci 2.údobí ČSR.

43

44 Návrh na úpravu čs.hranic z vojenského
hlediska (text. podklad, bez map).
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45 Výsledky porad Mezispojeneckého výboru
pro příměří (podmínky příměří, odzbro-
jení, výklad podmínek příměří a sankce,
doklady všeobecné, hospodářské odzbro-
jení nepřítele); dále otázky hospodář-
ské repatriace a potrestání válečnýchzločinců.

Krab. 40.
Krab. 41.

46 Zpráva plk. PŘIKRYLA, velitele 2.čs.
paradesantní brigády, o bojové činnosti
2.pd.brigády na Slovensku v době od
6.9.1944 do 18.2.1945, zpráva čítá 51stran a 49 str. příloh;

Krab. 42.

Zpráva o bojové akci čs.samostatné
obrněné brigády v listopadu 1944.

Situační hlášení o činnosti Velitelství
osvobozeného území z 20.9.1944.

Zprávy o poměrech a událostech na
Slovensku v době od 28.8.1944 - 30.10.
1944, pramen "ZDENA" a různé depeše zn.
ZOE, VI, O, SIINÝ, MKA.

50 Zprávy o partyzánské činnosti ve Slov.
národním povstání 1944; zn. VI - depeše.

51 Situační zprávy o průběhu bojů v Slov.
národním povstání 28.8.1944 - 11.1944,
depeše číslovány A 1 - 160, zn. VI.
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Depeše ze Slovenského národního povstání
týkající se materiálních požadavků od
spojenců (většinou pomoc ze strany SSSR,
sjednaná přes velvysl. FIERLINGERA.
Pozn.gen. BORSKÉHO, že depeše týkající
se zásobování byly ještě v Londýně vyjmu-
ty a uloženy u čj. 871/taj.), depešemají zn. VI, ZOE.

Krab. 42.

53 Oleáta Československé republiky s vyzna-
čenou dislokací čs.armády v době před
okupací.

Krab. 43.

54 Mapa Československé republiky s vyznače-
nými politickými okresy v divisních
oblastech podle stavu z roku 1930.

55 Schematismus gážistů čs.zahraniční armá-
dy v SSSR 1944.

56 Schematismus aktivních vojenských a
četnických gážistů v čs.zahraniční armá-
dě, díl I. - II/1944.

57 Jmenný seznam důstojníků Hlavního
velitelství čs.branné moci ke dni
8.11.1944.

58 Porovnání hodností příslušníků čs.
armády v zahraničí s příslušníky slov.
armády.
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Seznam německých koncentračních táborů
v Evropě, vydal: Nejvyšší hlavní stan
spojeneckých expedičních sil - anglicky,
uvedeno jméno tábora, umístění, kapacita.

Krab. 43.

2o.

60 Přehled německých zkratek používaných
ve služebních spisech říšskoněmeckých
vojenských a civilních úřadů a ústavů. clá.

Pero
61 Otisky kancelářských razítek Hlavního

velitelství čs.branné moci.

Zprávy čs.rozhlasového oddělení
v Londýně čís. 267, 270, 272/ duben 1945
(zprávy o činnosti nové čs.vlády).

Krab. 44.

63 Zpravodajský věstník o boji plynem,
červen 1943 - únor 1945, vydávaný
kanceláří šéfa chemické války USA,
angl. + překlad.
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