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Vážení čtenáři,
 
Spojovací vojsko Armády České republiky si v roce 2007 připomíná 90 let své exis-
tence. Jeho kořeny sahají až do období činnosti československých legiích na Rusi 
ke konci první světové války. 
Od té doby prošlo řadou změn, podmíněných především vývojem operačního umění  
a technologií.
Spojovací vojsko se v jednotlivých  etapách svého historického vývoje vždy se všemi 
těmito změnami úspěšně vyrovnalo a svou činností vytvářelo podmínky velitelům 
a štábům velet podřízeným jednotkám. Výrazně se tak podílelo na plnění cílů 
a úkolů naší armády.
Působnost spojovacího vojska se v posledních letech rozšířila o oblast informačních 
systémů.  Tím byla posílena jeho role v systému velení vojskům a došlo i k efektiv-
nějšímu zavádění a využívání moderních komunikačních a informačních systémů.
Smyslem této publikace je připomenout si nejen historii telegrafního, respektive 
spojovacího vojska, ale také prezentovat jeho současný stav a perspektivy ve změ-
něných podmínkách vedení boje a reakcí na krizové situace. 
Spojovací vojsko československé i české armády urazilo velký kus cesty od prvních 
nesmělých krůčků v řadách československých legií na frontách první světové vál-
ky, přes jeho bouřlivý rozvoj v meziválečném období, činnost spojařů v domácím 
a zahraničním odboji v letech druhé světové války, poválečnou výstavbu až po sou-
časnost, kdy má, v rámci Armády České republiky, své pevné místo. 
Kniha, která se Vám dostává do rukou, by však neměla být jen prostým výčtem 
událostí, faktů a údajů. Velice bych si přál, aby Vás, čtenáře, způsobem popisu 
těchto událostí, výběrem použitých historických dokumentů a v neposlední řadě 
i celkovým uspořádáním hluboce oslovila a vtáhla do děje tak, jako se to stalo mně, 
když jsem pročítal, stránku po stránce, připravovaný text. 
Zároveň věřím, že po jejím přečtení budeme nejen více vědět o historii naší armády, 
ale zvýší se i naše hrdost na ty, kteří poctivě a věrně sloužili ve spojovacím vojsku. 
O to silnější bude touha následovat je.

    Náčelník spojovacího vojska AČR
       brigádní generál 

Ing. Jiří BALOUN, Ph.D.

 
 

Praha 30. dubna 2007
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ÚVOD

Vagón Československé telegrafní roty v Rusku

Snaha o přenos informací na větší či menší vzdálenost je stará jako lidstvo samo. 
Vynálezy, rozvoj a využití technických sdělovacích prostředků patří mezi důležité 
objevy, které do značné míry ovlivňují celkový vývoj lidské společnosti a zcela záko-
nitě nacházejí svoje uplatnění i v umění vést ozbrojené konflikty.
Podle brožury „TELEGRAF,“ kterou sepsal v roce 1915 koncipista c. k. Poštovního 
ředitelství v Praze Dr. Otto Kučera: „…sledujeme-li vývoj dopravy zpráv od nejstarších 
časů, pozorujeme tři zjevy:
I.  Nejprve dála se doprava ta tím způsobem, že zpráva byla odesílatelem poslovi ústně 

oznámena a posel se odebral k adresátovi pěšky, koňmo, povozem nebo po lodi, by 
mu zprávu tu zase ústně podal. Značnou úlohu při tom ovšem hrála – zvláště při 
zprávách delších – poslova paměť, jakož i spolehlivost, i ukázala se tedy potřeba 
vynalézti písmo.

II.  Když bylo vynalezeno písmo, napsal odesílatel zprávu, kterou chtěl poslati vzdále-
nému adresátovi na papyrus, destičku, pergamen nebo papír a tyto předměty byly 
dopraveny se zprávou na nich napsanou adresátovi. Tento způsob dopravy zpráv 
zoveme dopravou listovní.

III.  Konečně vyvinul se dobou ještě třetí způsob dopravy zpráv, pro který od r. 1792 uží-
váme slova „telegrafie.“ Zvláštním znakem tohoto způsobu dopravy je, že není třeba,
aby se zprávou cestovala nějaká osoba neb aby byly dopravovány nějaké předměty 
jako nositelé zpráv – zde dopraví se s místa na místo jen obsah zprávy.

Telegrafem (slovo to složeno z řeckého τηλε čti téle = daleko a γραϕειυ čti grafejn 
= psáti) nazýváme zařízení umožňující dopravu zpráv tím způsobem, že myšlenka 
na jednom místě smysly vyjádřená, na vzdáleném místě tak se projeví, že ji lze opět 
smysly postřehnouti, aniž je třeba dopraviti se zprávou nějaký předmět.“ Při srov-
návání statistických údajů o využití telegrafu Otto Kučera píše: „… Vidíme rozvoj 
přímo závratný, pomyslíme-li pak, kolik tisíců hlav pracuje dnes ve všech kulturních 
státech o dalším technickém zdokonalení a nejúčelnější mezinárodní organizaci 
telegrafie, nedovedeme si ani pomysliti, jakých pokroků se dočká telegrafie např.
za příštích 50 let, a skoro věříme slovům vynikajícího vynálezce Tesly, „že přijde 
čas, kdy telegrafní a telefonní dráty budou odpočívati už jen v museích, a kdy 
každý člověk bude u sebe v kapse nositi malý přístrojek, kterým bude moci kdy-
koli se dorozuměti s kteroukoli osobou kdekoli na světě.“
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V průběhu první světové války byly již v podstatě vyřešeny technické problémy 
přenosu a použití telegrafních, telefonních a radiotelegrafních zařízení v polních 
podmínkách. Ke konci první světové války začínají technické spojovací prostředky 
nabývat patrnou převahu nad předtím nejpoužívanějšími netechnickými prostředky 
velení – spojkami a signalizací různého druhu.
Po rozpadu Rakousko-Uherska nebyl na území Československé republiky téměř žádný 
průmysl na výrobu sdělovacích zařízení. Přesto se však v relativně krátkém obdo-
bí, zejména po zřízení Vojenských telegrafních dílen, dostala konstrukce a výroba 
vojenských spojovacích prostředků v Československé republice na poměrně vyso-
kou úroveň, takže telegrafní a spojovací vojsko československé armády se udrželo 
v průběhu historického vývoje téměř vždy na technické úrovni ostatních moder-
ních armád.
Lze konstatovat, že činnost příslušníků spojovacího vojska, vývoj a výroba 
spojovací techniky, zásady a způsob organizace spojení ve všech fázích jeho 
historického vývoje umožňovaly velitelům a štábům velet podřízeným jed-
notkám a výrazně se podílet na úspěšné činnosti československé armády 
v době míru i za války.  Totéž platí v současné době, spolu s prostředky au-
tomatizace velení a řízení, i v rámci činnosti mírových misí Armády České 
republiky. 
V letošním roce slaví spojovací vojsko Armády České republiky 90. výročí 
svého vzniku. Dne 30. října 1917 byla rozkazem náčelníka štábu Nejvyššího velitele 
ruských vojsk na Ukrajině založena Československá telegrafní rota, která se stala 
základem budoucího rozvoje československého telegrafního a spojovacího vojska. 
Svou bojovou činností v daleké cizině českoslovenští vojáci zásadní měrou přispěli 
ke vzniku Československé republiky v říjnu 1918. 
Během svého působení na Sibiři, kdy ovládali 
území dosahující rozlohy celé Evropy, si českoslo-
venští vojáci vydobyli uznání celého světa. Stejně 
je tomu dnes, kdy působí příslušníci Armády 
České republiky v mírových misích v neméně 
vzdálených částech naší planety. Když vojáci tele-
grafní roty v květnu 1920 opouštěli Vladivostok 
a vraceli se do vlasti, objevila se v posledním rot-
ním rozkazu i věta: „Telegrafní rota skončila svou 
dlouholetou práci telegrafní. Na výsledky může býti 
hrdá …Svou tichou a neúnavnou prací pomohla a to 
velmi často a vydatně v situacích nejkritičtějších 
celému čsl. vojsku a všem spojeneckým vojskům 
a částem stojících pod naším vrchním velením…“

František Kupka: 
U brigády, akvarel kolem roku 1918

Rádiová stanice československých legií v Rusku

Spojaři československé branné moci 
ve dvacátých letech 
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Telefonista s telefonním přístrojem vz. 35 Výcvik Telegrafní čety 1. čs. smíšené brigády ve Velké Británii
s rádiovou stanicí W.S. No8

Příslušníci 2. spojovacího praporu 1. čs. samostatné brigády v SSSR

Tato publikace by chtěla ve stručnosti ukázat jaký kus cesty urazilo telegraf-
ní a spojovací vojsko československé a české armády od prvních nesmělých 
krůčků v řadách československých legií na frontách první světové války, přes 
bouřlivý rozvoj v meziválečném období Československé republiky, činnost 
domácího i zahraničního odboje v letech druhé světové války, poválečnou 
výstavbu spojovacího vojska v osvobozené republice, až po současný vývoj 
v Armádě České republiky. Na mnoha místech čtenáře zarazí příbuznost pro-
blémů minulosti a současnosti, zejména řešení rozporu mezi ohraničenými 
možnostmi spojovací techniky dané doby a předbíhajícími požadavky na spo-
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Spojaři s rádiovou stanicí A7b v padesátých letech

Stavba antény radioreléové stanice RDM 12

Příslušník mírové operace KFOR v Kosovu  
s rádiovou stanicí řady RF

Příslušník 601. skupiny speciálních sil  
v Afghánistánu v roce 2004  

s rádiovou stanicí řady RF

ÚVOD

jení určovanými rozvojem taktiky a operačního umění. Není rovněž bez zajímavosti, 
jak se velení spojovacího vojska, v různých etapách svého historického vývoje, vy-
pořádávalo s „odvěkým zlem,“ s příliš nízkými počty osob, finančních prostředků
a materiálu na jedné straně a vysokými požadavky na zabezpečení spojení, na stra-
ně druhé.
Řada schémat, fotografií a jiných konkrétních údajů je pořízena v původní po-
době bez formálních a obsahových úprav. Publikace si nečiní nárok na úplnost 
a doslovnou dokumentační přesnost. Chce být pouze přehledem hlavních činností, 
zahrnujících charakteristické údaje potřebné k vytvoření celkového obrazu vývoje 
spojovacího vojska. Cesta vývoje spojovacího vojska, nesnadná a provázená mno-
hými těžkostmi, si mohla zachovat svůj progresivní charakter jedině díky vytrvalé 
práci mnoha příslušníků spojovacího vojska. Je zásluhou všech těchto známých i ne-
známých spojařů, že můžeme být na svou práci i tradice hrdi. Dosažená technická 
úroveň spojovacího vojska Armády České republiky je toho dokladem.
Tato publikace je proto věnována především všem těm, kteří se o to přičinili.
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STRUČNĚ  
Z HISTORIE  

SPOJENÍ  
PŘEDCHOZÍCH         

VĚKŮ

Ohňové signály si udržely svůj význam až do 19. století

Námořní vlajková signalizace, vytvořená v roce 1665 vévodou z Yorku (pozdějším anglickým králem Jakubem II.), 
sehrála významnou roli i při vítězství admirála Nelsona v bitvě u Trafalgaru v roce 1805

Nejstarší zmínky o pokusech s přenosem 
informací na dálku nacházíme již ve staro-
věku. Své vítězství nad Trójou oznamoval 
král Agamemnón manželce Klytaiméstře 
do Mykén pomocí řetězce ohňů, až na vzdá-
lenost převyšující 500 km. Nazvat tento 
okamžik počátkem spojovacího vojska 
by bylo pochopitelně poněkud nadsaze-
né. Obdobné spojovací prostředky se ale 
používaly až do 20. století. Signalizaci po-
mocí kouře nacházíme rovněž ve Starém 
zákonu, např. při popisu trestné výpravy 
proti Benjamíncům v knize Soudců. Perský  
král Xerxes nechal v polovině 5. století 
před naším letopočtem zřídit „stálou lin-
ku“ k řecké hranici sestávající z řetězce 
480 hlásných, kteří předávali voláním 
zprávy až třicetkrát rychleji než poslové. 
Naší představě předávání zpráv se blíží 
první opravdový sdělovací systém, který 
ve stejné době, podle řeckého historika 
Polybia, vynalezli alexandrijští filozofové
Kleoxjénes a Démokleitos. Zvláštní kód 
umožňoval pomocí pochodní vysílat slo-
va tak, že každému písmenu vepsanému 
do čtverce o 25 polích odpovídal příslušný 
počet světel pro řádek a sloupec. Přeha-
zováním písmen ve čtverci bylo možné 
zprávy dokonce primitivně šifrovat.
Další významný krok v předávání zpráv 
učinilo lidstvo až o více než 2000 let poz-
ději. Psal se rok 1792 a francouzští bratři 
Chappové sestrojili optický semaforový ta-
chygraf. Na vrchol věže umístili pohyblivá 
ramena a kód sestavený z 96 kombinací 
čtyř poloh břevna a sedmi poloh dvojice 
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Chappův telegraf 

Příslušníci telegrafního vojska ruské armády

I. KAPITOLA STRUČNĚ Z HISTORIE SPOJENÍ PŘEDCHOZÍCH VĚKŮ

Německý vojenský signalizační heliograf

ramen umožňoval přenos písmen, číslic i celých 
slov. V roce 1794 byla zprovozněna první lin-
ka mezi Paříží a Lille. Na trase dlouhé 210 km 
bylo instalováno 23 stanic. Postupně vznikaly 
další a další linky, kterých začal záhy po svém 
nástupu využívat i Napoleon Bonaparte. Napoleon 
pochopil zásadní význam spojení pro úspěch vá-
lečných operací a budování dalších linek všemožně 
podporoval. K dispozici měl jak stabilní, tak i mo-
bilní stanice. V roce 1805 nechal prodloužit linku 
Chappova telegrafu až do Milána. Po Napoleonově 
porážce bylo toto spojení zrušeno.
V roce 1796 nechala britská admiralita postavit 
telegrafní linku Londýn–Deal u Doveru podle ná-
vrhu lorda George Murraye. Systém byl založen 
na dvou stojanech se třemi sklopnými deskami 
umožňujícími 64 různých kombinací. O tři roky 
později vynalezl Alessandro Volta galvanický 
článek, který sehrál v budoucím vývoji spojovací 
techniky velmi významnou roli. 
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Hughesův telegraf

Počátek devatenáctého století probíhal ale především ve znamení objevů, které za-
hájily novou kapitolu dálkové komunikace. Objevem elektromagnetizmu, elektřiny 
a elektrochemických zdrojů se přes vynálezy Ampéra, Šillinga, Webera a Gausse 
dostáváme až k prvnímu telegrafnímu přístroji, který v roce 1837 sestrojil Ameri-
čan Samuel Morse. Jeho telegraf zapisoval značky na pohybující se proužek papíru 
rydlem ovládaným elektromagnetem, jenž reagoval na přerušování elektrického 
proudu v okruhu. Značky byly sledem teček a čárek, z nichž Alfred Vail a Samuel 
Morse vytvořili dodnes užívanou Morseovu abecedu. Od tohoto okamžiku zažívá 
dálkové spojení bouřlivý rozvoj. V roce 1844 vynalezli Vail a Morse telegrafní klíč 
a současně byla vybudována první telegrafní dálková trasa mezi Washingtonem 
a Baltimorem.
První linka rakouské telegrafní sítě zahájila provoz v roce 1847 na trase Vídeň–Brno. 
Ve stejném roce došlo k jejímu prodloužení přes Olomouc do Prahy s koncovou sta-
nicí na dnešním Masarykově nádraží.
Rycí telegrafy byly postupně nahrazovány barvotiskovými. D. E. Hughes sestrojil 
v roce 1855 první písmenový telegraf, který tiskl místo Morseovy abecedy písmena 
normální abecedy. V roce 1866 bylo zprovozněno první mezikontinentální spojení 
podmořským kabelem mezi USA a Evropou. Ve stejném roce použila pruská armáda 
poprvé v masovém měřítku nové telegrafní oddíly v bitvě u Hradce Králové. O tom, 

Samuel Finley Morse

Telegrafní přístroj systému Morse



11

I. KAPITOLA STRUČNĚ Z HISTORIE SPOJENÍ PŘEDCHOZÍCH VĚKŮ

Telefonisté francouzské armády v roce 1893

Siemensem vylepšené Bellovo sluchátko Telefonní sluchátko Mix & Genest

jaký význam přikládaly nové technice pruské vojenské kruhy, svědčí i původ-
ní povolání zakladatele pozdějšího koncernu Siemens AG. V roce 1847, kdy  
Werner Siemens zakládal svou první firmu, byl poručíkem dělostřelectva.
Alexander Graham Bell si nechal v roce 1876 patentovat telefonní přístroj, 
který měl oblast dálkové komunikace zpřístupnit široké veřejnosti. O rok 
později již v Berlíně fungovala první evropská telefonní linka. První pražská 
telefonní ústředna zahájila činnost v roce 1882. Sídlila na Malém náměstí 
a jejích jedenáct připojených účastníků se hlásilo zvoláním ha-hej! V červnu 
1891 byla postavena rozhledna na pražském Petříně, která se v budoucnu stala 
kolébkou československé radiotelegrafie, rozhlasu i televize. Počátky česko-
slovenského elektrotechnického průmyslu spadají do roku 1884, kdy založil 
František Křižík svůj závod v Karlíně.

Telefonní přístroj Siemens & Halske
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Nejvýznamnějším přelomem v dějinách dálkového spojení 
se staly pokusy, které v devadesátých letech devatenáctého 
století prováděli italský radiotechnik-samouk Guglielmo Mar-
coni a ruský učitel fyziky na Minové škole v Kronštadtu, 
Alexandr Stěpanovič Popov. V roce 1896 předvedl Marconi 
bezdrátovou telegrafii na vzdálenost 8 km britským zástup-
cům pošty, armády a námořnictva. O rok později získal patent 
nazvaný Bezdrátová telegrafie pomocí Hertzových vln. První
válečnou lodí vybavenou Marconiho jiskrovou rádiovou sta-
nicí se stala v roce 1899 britská HMS Yunio. V prosinci 1901 
dosáhl Marconi pomocí mechanicky vyráběných elektromecha-
nických vln s kmitočtem asi 15 kHz prvního transatlantického 
bezdrátového spojení. Téhož roku použili Britové v búrské 
válce bezdrátovou telegrafii poprvé na bojišti. Velké uznání
se pak bezdrátové telegrafii dostalo v bojích Rusko-japonské
války (1904–1905). Armády všech světových mocností již v té-
to době odhalily význam nové „zbraně“ a začaly s plánovitým 
budováním telegrafního vojska.
Neustále se zhoršující mezinárodní situace však již pomalu 
směřovala k prvnímu celosvětovému konfliktu, k Velké vál-
ce, v jejímž průběhu mělo dojít poprvé k masovému nasazení 
nově vynalezených spojovacích prostředků.

Guglielmo Marconi

Ruský předpis k používání polních telefonů z roku 1911
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Rakouští spojaři na italské frontě na řece Soča

Odbornostní odznak 
rakousko-uherského telegrafního vojska 

Rukávová páska rakousko-uherského  
telegrafního vojska používaná před zavedením 
límcových odznaků

Napjatá atmosféra, vznášející se nad Evropou 
na počátku druhého desetiletí dvacátého 
století, byla ukončena 28. června 1914 sa-
rajevskými výstřely srbského atentátníka. 
Atentát na rakouského následníka trůnu 
Františka Ferdinanda d’Este působil jako 
roznětka. O měsíc později, 28. července 
1914, vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku 

Srbsku a rozpoutalo nezadržitelnou vlnu ce-
loevropských válečných příprav. V průběhu 

několika týdnů vypukl konflikt dosud nebývalého
rozsahu, který byl ve své době nazýván Velkou válkou 

(lidé si po jejím skončení nedokázali představit, že by mohl následovat ještě další 
celosvětový konflikt). Na jedné straně se do Velké války zapojily Centrální mocnosti
v čele s Německem a Rakousko-Uherskem, k nimž se ještě v roce 1914 přidalo Tu-
recko a o rok později Bulharsko, na druhé straně pak stály Dohodové státy v čele 
s Velkou Británií, Francií, Ruskem, Srbskem a Belgií, které byly do roku 1917 posí-
leny o Japonsko, Itálii a Spojené státy americké.
Po vypuknutí první světové války narukovali Češi a Slováci do rakousko-
-uherské armády, kde tvořili téměř 12,9 % respektive 3,6 % mužstva. 
Ačkoliv význam spojovacího vojska odhalily všechny mocnosti již 
před válkou, rakousko-uherská armáda disponovala od 1. ledna 
1912 pouze jediným telegrafním plukem (k. u k. Telegraphenregi-
ment), v jehož čele stál pplk. František Stransky ze Stranogradu. 
Pluk o čtyřech praporech sídlil v St. Pölten (Svatém Hippolitu). 
Prapory 1 a 4 se nacházely přímo v St. Pölten, prapor 2 v Šopro-
ni a prapor 3 v Kerneuburgu. Šlo o elitní pluk, kterým prošlo 
v letech 1912–1918 jen minimum Čechů a Slováků. O málo víc 
pak bylo českých a slovenských absolventů telegrafních kurzů pro 
jízdu a pro pěchotu, které se pravidelně každoročně konaly v Tul-
nu. U každého ze šestnácti rakousko-uherských sborových velitelství 
fungovaly sborové telegrafní školy. I mezi jejich absolventy byli čeští 
nebo slovenští vojáci.
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Rakouští telefonisté na italské frontě

Sluchátko rakouského 
telefonního přístroje

Velitelství praporu  
v Michelbachu 
s telefonní centrálou

V okamžiku zahájení válečných operací se na území 
Dohodových mocností nacházely desetitisíce Čechů 
a Slováků. Část z nich byla přesvědčena, že vítězná 
válka proti Rakousko-Uhersku a Německu bude zá-
roveň počátkem samostatnosti jejich národa. Tato 
myšlenka vedla k prvním pokusům o vytváření 
samostatných československých jednotek. Češi a Slo-
váci začali dobrovolně vstupovat do řad francouzské, 
ruské, britské a srbské armády. 
Již v srpnu 1914 vytvořili Češi v rámci francouzské 
Cizinecké legie rotu o 250 mužích, které se záhy 
začalo říkat „Compagnie Nazdar.“ Dne 14. listopadu 
1915 vydal Český komitét zahraniční prohlášení 
v němž se poprvé objevila věta: „Usilujeme o samo-
statný československý stát…“ Šlo o jeden z důležitých 
kroků na cestě k vybudování vlastní armády. Dne  
19. prosince 1917 vydal francouzský prezident 
Raymond Poincaré dekret povolující vlastní čes-
koslovenskou armádu ve Francii. Čechoslováci 

se od podzimu 1917 soustředili v Cognacu, kde bylo 12. ledna 1918 vyhlášeno za-
ložení 21. čs. střeleckého pluku. Dne 20. května 1918 došlo v nedalekém Jarnaku 
k ustavení 22. čs. střeleckého pluku a 22. června 1918 vznikla v Darney Českosloven-
ská brigáda ve Francii, kterou tvořily oba uvedené pluky. V říjnu se českoslovenští 
vojáci vyznamenali u Terronu a Vouziers. Nedlouho poté, 3. prosince 1918, vznikl 
23. čs. střelecký pluk a o den později se brigáda reorganizovala na 5. čs. střeleckou 
divizi, která se vrátila do nové vlasti, Československé republiky. Do českosloven-
ských jednotek ve Francii bylo celkem zařazeno asi 9600 mužů, z nichž 650 padlo.
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Telefonní oddíl  21. čs. střeleckého pluku v bitvě u Vouziers Telefonisté 21. čs. střeleckého pluku v zákopu u Terronu

Francouzská obsluha československé rádiové stanice v Champagni

V Itálii, v zajateckém táboře 
u městečka Santa Maria 
Capua Vetere nedaleko 
Neapole, založili 17. led-
na 1917 čeští a slovenští 
zajatci Československý 
dobrovolnický sbor. Dne 

21. dubna 1918 italská 
vláda uznala existenci auto-

nomní československé armády, 
což vedlo k postupnému ustavení 31., 32., 33., 34. 
a 35. pluku československých legií v Itálii. Pluky 
od listopadu 1918 tvořily 6. a 7. čs. střeleckou 
divizi. Nejvýznamnějších úspěchů dosáhli Čecho-
slováci v bojích o Doss’ Alto v severoitalském 
horském masivu Monte Baldo. Do českosloven-
ských legií v Itálii bylo zařazeno téměř 20 000 
mužů, z nichž na 350 padlo.
Spojení v rámci československých jednotek 
ve Francii a Itálii zajišťovaly především telefonní 
a telegrafní oddíly. Za spojení jednotlivých stře-
leckých pluků československých legií ve Francii 
odpovídalo přibližně 65 mužů (z toho 40 telefonis-
tů) signalizačního a telefonního oddílu. V rámci 
výcviku byli příslušníci oddílů postupně odesíláni 
do telegrafních a telefonních kurzů francouzské 
armády. Kromě jiného se zde učili i signalizaci 
pažemi, světelnými signalizačními přístroji, světli-
cemi atd. Radiotelegrafní spojení československých 
legií ve Francii zabezpečovaly francouzské jednot-
ky. Obdobně tomu bylo i v Itálii. Dne 17. listopadu 
1918 došlo k vytvoření Československého armád-
ního sboru v Itálii. Po návratu do Československa 
sbor disponoval Telegrafním oddílem pro službu 
u velitelství sboru (61 mužů), Telegrafní rotou  
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Telefonista v zákopu u Zborova

6. divize (115 mužů) a Telegrafní rotou 7. divize (115 mužů). Radiotele-
grafní spojení sboru zabezpečovala Sekce rádio (40 mužů) složená výlučně 
z Italů. Vzhledem k tomu, že se tyto jednotky v roce 1919 zapojily do ob-
sazování Slovenska, bude o nich více pojednáno v následující kapitole.
Počátky československého spojovacího vojska jsou spjaty zejména s půso-
bením československých legií v Rusku. V letech první světové války zde 
bojoval největší počet československých legionářů. Jejich pobyt v Rusku 
se po bolševické revoluci navíc protáhl až do roku 1920.
Krátce po vypuknutí války začali krajané v Rusku usilovat o vytvo-
ření zárodku české dobrovolnické jednotky. K jejímu ustavení došlo 
v srpnu 1914 pod názvem Česká družina. Prvním velitelem byl jme-
nován ruský podplukovník Andrej Lofickij. Družina složila slavnostní
přísahu 11. října 1914 v Kyjevě (28. září 1914 podle juliánského 
kalendáře používaného v Rusku až do února 1918, kdy byl zave-
den gregoriánský kalendář). Následně ale došlo k jejímu rozdělení 
a jednotlivé roty a čety družiny byly přiděleny k ruským plukům, 
brigádám a divizím jako průzkumné jednotky. Úspěchy vedly 
k rozhodnutí doplňovat Českou družinu o rychle rostoucí počty 
českých a slovenských zajatců z řad rakousko-uherské armády. 
Počátkem roku 1916 se Česká družina přeměnila na Českoslo-
venský střelecký pluk. Díky přílivu dobrovolníků mohly být 
z jeho praporů v průběhu jara 1916 vybudovány dva  střelec-
ké pluky a vytvořena Československá střelecká brigáda. Každý 
ze střeleckých pluků disponoval i spojovacím oddílem. Vzhle-
dem k nutnosti budování a udržování telefonního spojení, 
vytvořil štáb brigády v září 1916 z vojáků, kteří ovládali již 
z rakouské armády zákopnickou a telefonní službu, zvláštní 

technický oddíl. Koncem roku 1916 bylo několik českoslo-
venských vojáků na žádost vrchního velení ruské armády odesláno k obsluze 

tajných výzvědných stanic sloužících k odposlouchávání nepřátelských telefonních 
hovorů. V rámci přípravy absolvovali vybraní vojáci rovněž radiotelegrafní výcvik 
a mohli tak později vytvořit základ Československé radiotelegrafní roty. Dne 15. (2.) 
března 1917 byl vydán rozkaz zřizující při velitelství Československé střelecké brigá-
dy Spojovací oddíl a 21. (8.) června 1917 vznikla v podřízenosti Náhradního praporu 

Spojovací plán pro manévry  
22. čs. střeleckého pluku 6. září 1918
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První návrh 
na zformování 
telegrafní roty 
z července 1917

Pečeť Československého armádního sboru

Rozkaz ke zřízení Československé telegrafní roty

nově ustaveného 3. čs. střeleckého 
pluku Československá náhradní 
technická půlrota, shromažďující 
dobrovolníky z řad ženijních, tech-
nických a spojovacích jednotek. 
Dne 28. (15.) srpna 1918 byla půl-
rota reorganizována na 2. čs. samostatnou technickou rotu, 
tvořenou Spojovacím oddílem, Ženijním oddílem a Technic-
kým parkem. 
V červnu 1917 zaujala brigáda pozice v okolí ukrajinského 
městečka Zborova. Dne 2. července (19. června) 1917 pro-
lomili českoslovenští vojáci rakouskou obranu a dosáhli 
jednoho z nejvýznamnějších vítězství novodobé historie 
našich zemí. V sestavě 1. čs. střeleckého pluku se bitvy 
zúčastnil Plukovní spojovací oddíl pod velením praporčíka 
Jaroslava Skály, 2. čs. střelecký pluk disponoval Plukovním 
spojovacím oddílem pod velením praporčíka Bonifáce Káni 
a 3. čs. střelecký pluk Plukovním spojovacím oddílem 
pod velením praporčíka Jana Šípka. Výsledkem úspěchů 
československých jednotek bylo svolení ruského velení 
s neomezeným náborem zajatců do československého 
vojska, které umožnilo zahájení příprav ke zřízení ar-
mádního sboru jako zárodku československé národní 
armády v Rusku.
Již v počátečních organizačních plánech budoucího armádního sboru, 
pocházejících z konce července 1917, figuruje jako jeho součást Česko-
slovenská telegrafní rota. Když byl rozkazem náčelníka štábu vrchního 
velitele ruských vojsk č. 613 ze dne 9. října (26. září) 1917 zřízen Česko–
slovenský armádní sbor o dvou divizích, telegrafní rota se ale v jeho 
sestavě ještě nenacházela. 
Historickým dnem, který dal vzniknout základu budoucího českoslo-
venského spojovacího vojska se stal až 30. (17.) říjen 1917, kdy byla 
rozkazem č. 931, jenž vydal náčelník štábu vrchního velitele rus-
kých vojsk generálporučík Nikolaj Nikolajevič Duchonin, zřízena 
Československá telegrafní rota. Dne 4. listopadu (22. října) 1917 se ve-
lení Československého armádního sboru ujal generálmajor Vladimír  
Nikolajevič Šokorov. O pouhé tři dny později, 7. listopadu (25. října) 
1917, došlo v Petrohradě k bolševickému převratu, který zcela změnil 
postavení a budoucí osudy československých legií v Rusku. Vede-
ní československého zahraničního odboje usilovalo o nevměšování 
se československého vojska do vnitropolitického zápasu probíha-
jícího uvnitř Ruska, který postupně přerostl v občanskou válku. 
Po uzavření míru mezi Německem a Ruskem, k němuž došlo 
v prosinci 1917 v Brestu Litevském, ale začal čtyřicetitisícový 
armádní sbor bojovat o svou záchranu. Jeho pobyt na Ukrajině 
se stával neudržitelným. Počátkem roku 1918 probíhaly mezi 
Ukrajinskou centrální radou a bolševiky těžké boje o Kyjev. 
Současně se přibližovala německo-rakouská vojska. Jediným 
možným východiskem byl urychlený přesun československých 
legií do Francie, kde by pokračovaly v boji po boku spojen-
ců. Odbočka Československé národní rady na Rusi z tohoto 
důvodu prohlásila československé vojsko v Rusku za část 
československé armády, nacházející se pod protektorátem 
Francie.
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Výcvik probíhal i za přesunu do Vladivostoku

V této dramatické době se postupně formovala Československá telegrafní 
rota, jejíž první rozkaz byl v Kyjevě vyhlášen 10. ledna 1918 (28. prosince 
1917). Téhož dne vydal rozkaz k jejímu zformování i inspektor českoslo-
venských záložních vojsk generálmajor Jaroslav Červinka. Velení roty 
převzal již o tři dny dříve bývalý první velitel České družiny, ruský pod-
plukovník Andrej Lofickij. V prvních dnech roku 1918 byly jednotlivým
plukům armádního sboru vydány rozkazy k odeslání mužů, kteří měli 
telegrafní výcvik již z rakousko-uherské nebo ruské armády a dalších 
schopných vojáků, k rodící se telegrafní rotě. Nepřehledná a napja-
tá situace, v níž se československé vojsko nacházelo, ale formování 
roty značně komplikovala. První příslušníci roty, přijíždějící 
v únoru 1918 od svých pluků do Kyjeva, byli ubytováni v tzv. 
Mariánském parku. V posledních únorových dnech, kdy její po-
četní stav činil již 24 mužů (včetně 4 důstojníků), ustoupila 
telegrafní rota z Kyjeva do Dárnice. Na přelomu února a břez-
na 1918, po ústupových bojích s Němci u Kyjeva a Bachmače, 
zahájil Československý armádní sbor svůj přesun napříč celým 
Ruskem do Vladivostoku, odkud měl být po moři přepraven 
do bojující Francie. Přesun znamenal projet po železnici tisí-
ce kilometrů občanskou válkou zmítanou zemí, ovládanou 
jen částečně ústřední sovětskou vládou. Telegrafní rota 
se po přesunu do Pirjatinu připojila ke štábu Českoslo-
venského armádního sboru a spolu s ním se v březnu 

1918 přemístila do Penzy. Dne 28. března 1918 byl velitel roty 
pplk. Lofickij převelen ke II. střelecké divizi a na jeho místo jmenován pod-

kapitán František Svozil. O pouhé dva dny dříve vyslovila sovětská vláda požadavek 
na propuštění ruských důstojníků z československého vojska. Po jeho 
splnění zůstali na svých velitelských místech pouze nepostradatelní 
vojenští odborníci. V další cestě na východ pokračovala telegrafní rota 
spolu s 5. a 8. plukem II. střelecké divize. Až do konce dubna byly rozkazy 
roty psány v ruském jazyce. Cesta do Vladivostoku, kterou rota zahájila 
10. března 1918 v Pirjatinu, byla úspěšně ukončena teprve po dlouhých 
třech měsících, 11. června 1918. I v průběhu cesty docházelo k neustá-
lému doplňování mužstva, stav roty tak po příjezdu do Vladivostoku 
činil 2 důstojníky a 72 muže. V krátké době byla zřízena telegrafní škola 
a zahájen výcvik. Rota převzala 16 telefonních stanic spojujících jednot-
livé části československého vojska ve Vladivostoku a postavila telefonní 
vedení do nemocnice. V průběhu deseti dnů po příjezdu narostl stav 
roty, používající někdy též název Samostatná československá telegrafní 

První rozkaz 
Československé 
telegrafní roty

Telefonní centrála 8. pluku
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setnina, na 230 mužů. Dne 3. července 1918 se nadřízeným telegrafní roty 
stal opět pplk. Lofickij, tentokrát jako velitel Samostatného technického pra-
poru, jemuž byla podřízena inženýrská rota a telegrafní rota. Telegrafní rota 
byla jednou z mála jednotek, které v průběhu přesunu do Vladivostoku 
i přes výhrůžky neodevzdaly téměř žádný materiál do rukou bolševiků. 
Díky tomu mohla rota okamžitě zahájit svou činnost: „…Technický materiál 
nabraný v poslední chvíli v Kyjevě přivezli jsme celý do Vladivostoku. Nata-
hali jsme se s ním v Kyjevě bez povozek a bez koní a proto nedali jsme ani 
jeden apparát po cestě bolševikům, třeba že pluky odevzdávaly v Penze 
všechny technické potřeby a nám se tehdy ještě ani nezdálo, že bychom 
je mohli v Rusku ještě upotřebiti. Nyní v nejistém postavení byli jsme 
jediným zdrojem, odkud čerpaly pluky a jimž jsme i vypomáhali...“ 
Přesun většiny československých jednotek se ale stále zpomaloval, 
sovětská vláda vyžadovala odzbrojení ešelonů (název v ruské vojen-
ské terminologii pro jednotky přepravované ve vlacích i pro vlaky 
samotné – pocházející z francouzštiny) a spory se množily. Naplno 
pak propukly koncem května po konfliktu, k němuž došlo v Čel-
jabinsku 17. května 1918 po zatčení jedenácti československých 
vojáků. Téhož dne obsadilo československé vojsko celé město 
a ačkoliv byl spor záhy urovnán, vedl k rozhodnutí zastavit 
vydávání zbraní a probít si cestu na východ vlastními silami. 
Konflikt se sovětskou mocí tak dospěl do fáze otevřeného
nepřátelství. Českoslovenští vojáci postupně obsazovali 
jednotlivá města ležící na transsibiřské magistrále a v je-
jí blízkosti. V červnu 1918 legionáři sváděli boje i v okolí 
Buzuluku, kam se měli čs. vojáci vrátit po dalších více než 
dvaceti letech v období druhé světové války. Původní cíl 
československých bojových operací, tj. zajištění bezpečné 
přepravy armádního sboru do Vladivostoku, se vlivem mezinárod-
ní situace začal postupně měnit. Čechoslováci se stali součástí vojenských akcí 
Dohodových mocností v Rusku s cílem obnovení Ruské republiky, která by opět 

Spojaři II. střelecké divize ve Vladivostoku

První 
československé 
telegrafní 
předpisy



20 HISTORIE SPOJOVACÍHO VOJSKA

zahájila boje na frontě proti Německu a Rakousko-Uhersku. Obsazení transsibiřské 
magistrály pouhými dvěma divizemi armádního sboru se stalo jednou z nejvýznam-
nějších kapitol československé vojenské historie. Hlavním protibolševickým bojištěm 
byla Povolžská (Samarská) fronta, která se měla v budoucnu změnit v obnovenou 
protiněmeckou frontu. Pod velením plukovníka Stanislava Čečka zde proti bolševic-
kým oddílům bojovaly československé jednotky v součinnosti s kozáckými vojsky 
a ruskou armádou. Dne 29. června 1918 zahájila boj proti bolševikům i část českoslo-
venského vojska soustředěná pod velením generálporučíka Michaila Konstantinoviče 
Diterichse ve Vladivostoku, tzv. Východní čs. skupina. Po úspěšném obsazení celého 
důležitého přístavního města zahájily československé jednotky operaci, jejímž cí-
lem bylo probít si cestu vedoucí ke spojení s ostatními součástmi československého 
vojska nacházejícími se na Urale. Ty mezitím postupně dobyly významná města 
Jekatěrinburk a Kazaň. Sibiřská skupina plukovníka Radoly Gajdy obsadila v po-
lovině července Irkutsk a úspěšně si probojovávala cestu podél Bajkalského jezera 
vstříc jednotkám postupujícím z Vladivostoku. Operace byla úspěšně zakončena  

31. srpna 1918, kdy se československé vojsko, po třech 
měsících, opět spojilo v jeden celek. Úspěchy česko-
slovenských legionářů, kteří v průběhu několika 
týdnů ovládli území dosahující rozlohy celé Evropy, 
měly obrovský mezinárodní ohlas. Do poloviny září 
se celá Sibiř dostala do rukou československého voj-
ska a dalších spojeneckých jednotek.
Dne 5. července 1918 zahájila Československá 
telegrafní rota spolu s ostatními jednotkami vladi-
vostocké skupiny postup na západ. Ve Vladivostoku 
zanechala jedno oddělení pod velením praporčíka 
Františka Eliase k zajištění spojení štábu. Vycviče-
ní vojáci roty byli postupně ponecháváni k obsluze 
telefonů a telegrafů na jednotlivých obsazených že-
lezničních stanicích. V průběhu postupu na západ 
pobývala telegrafní rota od 7. července 1918 déle 
než šest týdnů v Nikolsku Ussurijském, kde byla 
vzhledem k akutnímu nedostatku vycvičených te-
legrafistů přímo ve vlaku zřízena telegrafní škola.

Velitel I. čs. radiostanice Tomáš Píštělka

I. čs. radiostanice v Čeljabinsku v prosinci 1918

První oficiální čepicový odznak čs. armády – 1917
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V průběhu bojů s bolševiky se zde rovněž podařilo ukořistit dvě úplné rádiové sta-
nice Telefunken a Siemens-Halske s příslušenstvím. Jednu rádiovou stanici získal 
armádní sbor již před ústupem z Ukrajiny. Jejím velitelem byl 22. (9.) listopadu 
1917 jmenován podporučík Alexej Hradil. V Penze ale byla rádiová stanice ode-
vzdána bolševikům a její obsluha, tvořená vojáky, kteří prodělali na přelomu let 
1916 a 1917 výcvik u tajných výzvědných stanic, se připojila k telegrafní rotě. Jed-
nu z ukořistěných stanic se podařilo zprovoznit a díky tomu mohla být rozkazem  
Východního čs. oddílu č. 48 ze dne 19. července 1918 zřízena I. čs. radiostanice. 
Dne 26. července 1918 se stal jejím velitelem střelec telegrafní roty Tomáš Píštělka. 
Druhou stanici se mezitím podařilo opravit za pomoci techniků britského křižníku 
Suffolk kotvícího ve Vladivostoku. I. čs. radiostanice byla zřízena v Nikolsku Ussurij-
ském nedaleko nádraží a korespondovala se Suffolkem ve Vladivostoku.
Československá telegrafní rota byla až do podzimu 1918 odloučena od hlavních sil 
Československého armádního sboru. Štáb sboru pro svou činnost i v tomto období 
nezbytně potřeboval spojovací službu. Tento úkol plnil až do listopadu 1918 Oddíl 
spojení při štábu Československého armádního sboru. Jeho začátky byly více než 
skromné. Dne 9. března 1918 byl po ústupu z Kyjeva do Pirjatinu jmenován prapor-
čík Otakar Zahálka náčelníkem Služby spojení při Československém armádním sboru. 
Veškerý další personál služby spojení tvořil pouze jeden ordonanční vojín, k dispozici 
nebyl ani žádný spojovací materiál. Činnost služby spojení tak v podstatě spočívala 
pouze v předávání telegramů ruským železničním úřadům a v kontrole jejich správ-
ného odeslání. Postupně bylo zahájeno budování Oddílu spojení (komandy svjazi) 
štábu Československého armádního sboru, který měl za úkol kromě obstarávání 
vnitřního telefonního spojení získat co nejrychleji nejnutnější počet telegrafistů
pro odesílání nejdůležitějších telegramů. Mužstvo oddílu spojení tvořilo zpočátku 

Rukávový štítek příslušníka 
Československé telegrafní roty

Schéma telegrafního spojení na Tomské dráze
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14 mužů. Prvních deset telefonních přístrojů, díky nimž 
mohlo být zřízeno telefonické spojení mezi jednotlivými 
vagóny štábního ešelonu, obdržel oddíl od telegrafní roty 
v březnu 1918 v Penze. Telegrafní spojení jednotlivých eše-
lonů zabezpečoval ruský telegraf, jehož používání ale bylo 
velmi komplikované a zdlouhavé. Po celou dobu přesunu 
probíhal výcvik mužstva oddílu spojení. Koncem května 
1918 se štáb i s tímto oddílem přesunul do Čeljabinska. 
Postupně se jej podařilo doplnit na počet 90 mužů. Kromě 
toho byly u štábů divizí postupně zformovány telefon-
ní, telegrafní a automobilní oddíly, kterým velel náčelník 
služby spojení divize. Obdobně byla služba spojení vybu-
dována i na úrovni pluků. V srpnu 1918 byl v Čeljabinsku 
u oddílu spojení zřízen polní telegraf pro přímé spojení 
s frontou. Telegraf sídlil přímo v jednom z vagónů a když 
byla Čechoslovákům sibiřskou vládou dána k dispozi-
ci telegrafní linka č. 77, probíhající hlavními stanicemi 
na sibiřské magistrále, došlo k rozšíření přímého spojení 

i k týlu. Dne 31. srpna 1918 prap. Zahálka předložil projekt zřízení telegrafního 
a telefonního oddělení při štábu armádního sboru. Jednotlivé telegrafní stanice 

na frontě i v hlubokém týlu byly postupně obsazovány vycvičenými telegra-
fisty oddílu spojení. Kromě telegrafní a telefonní sítě používal oddíl spojení
i kurýrů na motocyklech, jízdních kolech, automobilech, koních i pěších. 
V říjnu 1918, kdy se velitel československého vojska stal současně vrch-
ním velitelem Západní fronty, zahrnující československé i ruské jednotky, 

bylo nezbytné spojovací službu značně rozšířit a zdokonalit. Českoslo-
venskému štábu byl za tímto účelem přidělen zvláštní oddíl ruských 

telegrafistů a mechaniků. Prap. Zahálka se stal náčelníkem Služby
spojení velitelství Západní fronty. Spolu se zdokonalováním spojení 
vznikaly rovněž první šifry. Pod velením náčelníka služby spojení do-
šlo k vytvoření šifrovacího oddělení připravujícího stále dokonalejší 

šifry, které byly rozesílány všem jednotkám československého vojska.

Generál Syrový ve vagónu polního telegrafu

Telefonisté  
na předsunuté pozorovatelně
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První tištěné předpisy pro telegrafní službu

Telegrafní rota, nalézající se stále v Nikolsku Ussurijském, mezitím počát-
kem srpna 1918 vydala první předpisy pro službu u telegrafů a telefonů. 
V polovině srpna se přemístila do Charbinu. Od Britů se z Vladivostoku 
podařilo získat i třetí polní rádiovou stanici. Dne 2. září 1918 tak mohlo 
být v rámci telegrafní roty vytvořeno radiotelegrafní oddělení o třech 
polních rádiových stanicích. Telegrafní rotu pod velením podkpt. 
Svozila tvořilo celkem pět oddělení:
•  I. kabelové oddělení – velitel praporčík  

Jaroslav Jirkovský se 48 muži
•  II. kabelové oddělení – velitel poručík  

Eduard Suchánek se 45 muži
•  I. oddělení vrchního vedení – velitel praporčík  

František Elias se 46 muži
•  II. oddělení vrchního vedení – velitel podporučík 

Jaroslav Čížek se 44 muži
•  I. radiotelegrafní oddělení – velitel střelec 

Tomáš Píštělka s 29 muži
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Stavba linkového vedení v telegrafní škole

Francouzská signální pistole vz. 1917

V říjnu 1918 se telegrafní rota přesunula přes Irkutsk, Krasnojarsk a Omsk 
do Jekatěrinburku. Vzhledem k dlouhodobé nemoci se podkpt. Svozil v Jekatěrin-
burku vzdal velení telegrafní roty a na jeho místo byl jmenován por. Suchánek. Dne  
30. října 1918 dorazila telegrafní rota konečně ke štábu Československého ar-
mádního sboru do Čeljabinsku. Vycvičení telegrafisté oddílu spojení, kterému tak
odpadla velká část práce i zodpovědnosti, byli převeleni k telegrafní rotě. Ta od  
30. října 1918 používala oficiální název Samostatná československá telegrafní rota. 
Dne 1. listopadu 1918 vstoupila rota do sestavy vojenských formací štábu Čes-
koslovenského armádního sboru. V průběhu tří měsíců zahájila činnost mnoha 
telegrafních stanic podél celé transsibiřské magistrály. Jen za měsíc listopad to bylo 
celkem 18 stanic, přičemž každou z nich obvykle obsluhovali tři až čtyři telegrafisté.
Dne 4. listopadu 1918 byla při radiotelegrafním oddělení zřízena škola pro radiote-
legrafisty, jejíž první jednoměsíční kurz absolvovalo 27 vojáků. Počátkem listopadu,
kdy početní stav telegrafní roty činil 7 důstojníků a 202 mužů, byla rovněž otevře-
na škola telegrafní služby. Při této příležitosti se velitel roty obrátil 11. listopadu 
1918 na příslušníky roty: „Vzhledem na otevření nové školy telegrafní služby a nanej-
výš nutnou potřebu vyspělých telegrafistů, vyzývám všechny bratry, kteří se zúčastnili
prvního kursu telegrafní školy a mimo ně všechny ostatní, kteří až dosud byli vedení 
v seznamu jako stavěči, aby se všichni pilně zúčastnili výcviku jak v teoretických výkla-
dech tak i v praktických cvičeních. Bratři neukazující zájem a největší snahu k osvojení 
si nutných vědomostí, nemohou sloužiti v části, mající tak zodpovědnou službu, jako 
je telegrafní. Bratři! buďte národu podporou  – a né obtíží.“ O tom, že podmínky 
na Sibiři byly velmi strastiplné, vypovídá i článek v rozkazu telegrafní roty č. 186 
z 27. listopadu 1918: „Vzhledem k tomu, že v panujících mrazech, apparáty v tele-
grafní škole zamrzají, přikazuji děžurnému po rotě a jeho pomocníku, udržovati oheň 
v telegrafní škole po celou noc.“ V takovýchto podmínkách se českoslovenští vojáci 
uprostřed Sibiře v listopadu 1918 dozvěděli o vzniku Československé republiky.
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Telegrafní stanice mezi Vladivostokem a frontou

Plán spojení na severouralské frontě
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II. čs. radiostanice v Jekatěrinburku

Motorová dvoukolka rádiové stanice  
Siemens & Halske 1910 II. čs. radiostanice

Radista II. čs. radiostanice

K 31. prosinci 1918 dosáhlo radiotelegrafní oddělení početního stavu 137 mužů. 
V této době sídlila I. čs. radiostanice v Čeljabinsku a II. čs. radiostanice v Jeka-
těrinburku. Obě byly používány především jako odposlouchávací (výzvědné),  
tj. přijímací. Tento charakter jim předurčila obrovská rozloha území, na němž 
operovaly československé jednotky, a nedostatečný počet a výkon rádiových sta-
nic. Rádiovými stanicemi disponovaly i některé československé pluky a divize, 
které je často používaly ke vzájemnému spojení. Rozkazem Československého 
vojska na Rusi č. 10 ze dne 1. února 1919, bylo radiotelegrafní oddělení  
reorganizováno na Československou radiotelegrafní rotu (někdy byl používán 
též název 1. samostatná radiotelegrafní rota).
Po příjezdu telegrafní roty ke štábu Československého armádního sboru 
do Čeljabinska definitivně vykrystalizovala podoba služby spojení. V čele 
armádního sboru stál od září 1918 generálmajor Jan Syrový. Jeho nejbližším 
pomocným orgánem byl štáb rozdělený na sedm odborů. V čele I. odboru 
stál generál-ubytovatel, podplukovník Vojtěch Vladimír Klecanda, jenž sou-
střeďoval operační, výzvědnou i tajně výzvědnou agendu. Kromě jiného mu 
podléhala i služba spojení, tedy služba telefonní, telegrafní a radiotelegrafní, 
v čele s náčelníkem služby spojení. Jemu pak podléhal oddíl spojení štábu, 
telegrafní rota, od února 1919 radiotelegrafní rota, šifrovací oddělení a spo-
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Rádiová stanice štábu III. čs. střelecké divize

Telegraf štábu československého vojska

Telefonní ústředna štábu

jovací náčelníci u jednotlivých divizí. Telegrafní rota 
obstarávala telegrafní spojení mezi štábem českoslo-
venských vojsk, úřady, které mu byly rovny a štáby 
jednotlivých divizí a kromě toho i telegrafní spojení 
v hlubokém týlu. Zodpovídala rovněž za budování 
a udržování telegrafního vedení mezi zmíněnými 
úřady a formacemi československých vojsk. Telegraf-
ní a telefonní oddíly jednotlivých divizí obstarávaly 
telegrafní a telefonní spojení v rámci své divize. Od-
díl spojení štábu zajišťoval především vnitřní spojení 
štábu.
Činnost telegrafní roty, která již cvičila telegrafisty pro
celý armádní sbor, neustále narůstala. Jen v průběhu 
února 1919 odeslala 11 162 a přijala 11 182 zpráv. To 
už se ale stávala situace sboru, unaveného neustálým 
bojovým vypětím a nacházejícího se pod náporem 
nově zformovaných a posílených sovětských jednotek, 
neudržitelnou. Vznikem samostatného českosloven-
ského státu v říjnu 1918 se navíc naplnil hlavní ideál, 
který vojáky po celou dobu vedl do bojových akcí, a ti 
tak považovali svůj úkol za splněný a usilovali o co 
nejrychlejší návrat do vlasti. Od ledna 1919 se začaly 
pluky I., II. i v lednu 1919 nově zformované III. čs. 
střelecké divize, postupně stahovat z fronty. V druhé 
polovině ledna odevzdaly československé jednotky 
Západní frontu ruské armádě a byly staženy do tý-
lu s úkolem střežit transsibiřskou magistrálu. Dne  
1. února 1919 byl dosavadní název Československý ar-
mádní sbor zrušen a veškeré československé jednotky 
na území Ruska oficiálně pojmenovány Československé
vojsko na Rusi, jakožto součást vojsk Československé 
republiky. Velitelem zůstal genmjr. Syrový. Nejvyšším 
velitelem československého vojska i spojeneckých 
oddílů byl francouzský generál Maurice Janin. No-
vým  sídlem štábu československého vojska se stal 
Irkutsk. Spolu se štábem opustil Čeljabinsk i oddíl 
spojení, který se z původních dvou vagónů (těplu-
šek) rozrostl na celý samostatný  spojovací vlak. 
Telegraf oddílu spojení byl v Irkutsku umístěn přímo 
v budově štábu.
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Rádiová stanice Siemens & Halske 1910 v Krasnojarsku

Ruská signální pistole vzniklá 
přestavbou revolveru Smith & Wesson

Po odchodu vojsk na magistrálu působily na Sibiři již čtyři 
československé  rádiové stanice, a to v Novonikolajevsku, 
Krasnojarsku, Irkutsku a v Omsku („malá“ přijímací rádiová 
stanice při francouzské stanici). Díky získaným zesilovačům 
se stanicím dařilo nejen přijímat vysílání z Paříže, Lyonu, 
Říma a dalších měst, ale prostřednictvím rádiových stanic 
v Cařihradu a Archangelsku, i udržovat spojení s Prahou. 
Početní stav radiotelegrafní roty dosáhl 130 mužů.
V polovině března 1919 opustila telegrafní rota Čelja-
binsk a přemístila se do sídla štábu československého 
vojska v Irkutsku. V průběhu března přijala rota 16 845 
a odeslala 15 230 telegramů. V činnosti bylo 24 te-
legrafních stanic s 88 telegrafisty. I za nepříznivé
situace pokračovaly telegrafní kurzy. Dne 20. května 
1919 byl v telegrafní škole zahájen 5. telegrafní kurz 
a ještě 13. října i poslední, 7. telegrafní kurz. Dne 
23. června 1919 převzala telegrafní rota do své péče 
od oddílu spojení telegraf štábu Československého 
vojska na Rusi. Článek z rotního rozkazu č. 223 
ze dne 11. srpna 1919 svědčí o tom, že jednotky 
neohrožovalo pouze blížící se bolševické vojsko: 
„Ze zadrženého platu veneriků bude 50 proc. po-
užíváno jako příjem nemocnice (resp. ošetřovny) 
a užito k zakupování věcí, nutných k zlepšení 
výživy a léčení pohlavně nemocných. Druhých 50 
proc. odevzdávati venerikům.“ 
V srpnu 1919 byl ve Vladivostoku zřízen 
Evakuační úřad Čsl. vojska na Rusi, jenž zod-
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Telefonní síť štábu Čsl. vojska na Rusi v červenci 1919

Telegrafní spojení Čsl. vojska na Rusi v listopadu 1919

povídal za přesun všech Čechoslováků do vlasti. První lodní transport s invalidy, 
starými a nemocnými, vyplul z Vladivostoku již v lednu 1919. První ešelony z Ir-
kutsku do Vladivostoku vyjely počátkem října 1919. V listopadu 1919 se začala celá 
fronta hroutit. Dne 8. listopadu opustily československé oddíly Omsk a ešelony 
se začaly soustřeďovat v úseku Krasnojarsk–Irkutsk. Od počátku prosince 1919 od-
jížděly vojenské lodní transporty z Vladivostoku.
Ještě v průběhu října 1919 přijalo 110 telegrafistů telegrafní roty na 26 telegraf-
ních stanicích 11 425 a odeslalo 11 196 telegramů. To se ale již blížil závěr činnosti 
telegrafní roty. Dne 24. prosince 1919 popřál velitel roty svým vojákům: „Bratři! 
V předvečer Vánočních svátků, kdy více než kdy jindy pod posvátným dojmem tohoto 
dne vkrádají se vzpomínky a přání na duši, přeji vám všem příjemného strávení ra-
dostných chvil Vánočních a splnění všech našich tužeb. Při této příležitosti nemohu 



30 HISTORIE SPOJOVACÍHO VOJSKA

Budování antény  
III. čs. radiostanice v Innokentěvské

III. čs. radiostanice

Umístění ešelonu radiostanice v Innokentěvské
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Postupné opouštění  
telegrafních stanic na magistrále

Italská signální pistole vz. 1900

nevzpomenouti všech bratří telegrafistů, kteří roztroušeni po stanicích roz-
sáhlé Sibiře vázáni jsou v dnešní večer svými povinnostmi u telegrafních 
apparátů a nemohou oslavovati Svatovečer s námi u společného stolu.“
Dne 4. ledna 1920 odjely poslední československé ešelony z Krasnojar-
sku, který o čtyři dny později obsadily jednotky sovětského Ruska. 
Dne 1. března 1920 byl evakuován i Irkutsk. Od poloviny ledna 1920 
zabezpečovala telegrafní rota především telegrafní spojení při po-
hybu  vojsk na východ od Irkutsku. Dne 7. února 1920 odjel ešelon 
telegrafní roty z Irkutsku a 2. dubna 1920 zakončil svou cestu na-
příč Sibiří ve Vladivostoku. Téměř po dvou letech se tak příslušníci 
telegrafní roty vrátili do města, které tentokrát představovalo 
bránu k jejich návratu do vlasti. 
V rotním rozkazu č. 147 z 26. května 1920 stojí: „Telegrafní rota 
skončila svou dlouholetou práci telegrafní. Na výsledky může býti 
hrdá, jak svědčí pochvalná uznání jak velitele čsl. vojsk gen. Syro-
vého tak mnohá uznání jiných velitelů. Svou tichou a neúnavnou 
prací pomohla a to velmi často a vydatně v situacích nejkritičtěj-
ších celému čsl. vojsku a všem spojeneckým vojskům a částem 
stojících pod naším vrchním velením. Tuto práci mohou oceniti 
pouze Ti, kteří nacházeli se na zodpovědných místech. Proto 
vyslovuji všem velitelům oddělení a jejich pomocníkům, všem 
dozorcům, telegrafistům, mechanikům a stavěcím patrulám
za jejich zodpovědnou a namáhavou práci dík a pochvalné 
uznání, které nařizuji zanésti jim do služebních spisků.“ 
Posledními místy působení československých rádiových 
stanic se na přelomu dubna a května 1920 staly Pogra-
ničnaja (I. radiostanice), Nikolsk Ussurijskij (II. radiostanice) a První Říčka 
ve Vladivostoku (III. radiostanice). Dle dispozic evakuačního úřadu byla telegraf-
ní rota, tvořená 10 důstojníky, 136 vojáky, 5 občany a 4 příslušníky cizích států, 
zařazena do 30. transportu na americké lodi Edelyn. Vladivostok opustila 
spolu s radiotelegrafní rotou 29. května 1920. Dne 1. září 1920 zakončila 
telegrafní rota svou pouť v Mladé Boleslavi, kde se, spolu s radiotelegrafní 
rotou, sloučila s I. československým telegrafním plukem. 
Do československých legií v Rusku vstoupilo na 61 000 mužů, z nichž  
4100 padlo. Až do září 1920 odplouvaly z Vladivostoku do Evropy lodě, které cel-
kem odvezly více než 72 000 osob. 
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SPOJOVACÍ TECHNIKA 
V PRŮBĚHU  

PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

Kurýr československých legií v Rusku

K přenášení zpráv byli používáni i psi

Pojízdný holubník německé armády Speciální protiplynové holubníky

V průběhu první světové války došlo k obrovskému rozvoji využívání spojovací tech-
niky. Postupně byly zdokonalovány veškeré dostupné prostředky spojení, od těch 
nejprimitivnějších až po ty, jejichž použití umožňovaly nejnovější poznatky vědy.
Nejstarším používaným způsobem předávání zpráv bylo jejich přímé dodání 
prostřednictvím spojky. Tohoto způsobu se hojně využívalo i v letech první svě-
tové války. Podle charakteru terénu však tradiční běžce nahradili jezdci na koních,  
cyklisté, motocyklisté či automobilisté. I při nejvýhodnějších podmínkách, ale tento 
způsob dodávání zpráv, nepřesáhl rychlost 60 km/h.

Mezi nejrozšířenější způsoby spojení útočící pěchoty 
s vlastním zákopem patřilo vrhání zpráv. Zprávy byly 
uloženy do speciálního náboje, který byl vložen do puš-
kového granátometu a vystřelen pod určitým elevačním 
úhlem na místo určení. Asi v polovině dráhy začal ná-
boj kouřit a tím upozornil, že jde o zprávu a současně 
usnadnil zaměření místa dopadu. Tímto způsobem bylo 
možné předávat zprávy až na vzdálenost 300 m.
Dalším, z dávno známých způsobů, bylo předávání zpráv 
prostřednictvím zvířat. Rozšířeným pojítkem se stali 
poštovní holubi, kteří se, po vynětí z domácího holub-
níku a odvozu na místo odeslání zprávy, byli schopni 
vrátit bez odpočinku na vzdálenost 100 až 200 km. 
Jejich nevýhodou byla nutnost vyčkat 5 až 8 dní po pře-
vozu domácího holubníku na nové místo, než se s ním 
holubi seznámí. V případě zvířat se navíc jednalo vždy 
pouze o jednostranné pojítko. Například v bojích u Ver-
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Holub vypouštěný z britského tanku Poštovní holubi byli vypouštěni i z letadel

Signalizace Morseovy abecedy praporky

Německý plynový světelný signalizační přístroj

Německý světelný signalizační přístroj 
s agregátem poháněným šlapáním

dunu byli ale holubi jediným pojítkem, kterým se okolní 
pevnosti, když byly pod nepřátelskou palbou, dorozumívaly 
s posádkou Verdunu. K předávání zpráv byli používáni i psi. 
Využívalo se jejich věrnosti a přítulnosti k pánovi a zároveň 
rychlosti a malé postavy.
Předávání zpráv pomocí signalizace pažemi, praporky, světel-
nými nebo akustickými signalizačními přístroji, patří rovněž 
k těm nejstarším. V letech první světové války se však velmi 
rozšířil jiný obdobný signalizační prostředek, světelné rake-
ty. Význam signálu byl dán jak barvou, tak tvarem rakety, 
kterou bylo možné střílet ze signální pistole nebo puškového 
granátometu. Mezi nejdůležitější patřila od roku 1915 signa-
lizace chemického útoku.
Na úrovni vyšších velitelských stupňů patřily v letech prv-
ní světové války mezi hojně používané spojovací prostředky 
Morseovy a Hughesovy telegrafy. Jejich největší výhodou 
byla možnost uchování utajení předávané korespondence 
kódováním (dobové technické prostředky navíc prakticky ne-
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Bavorští vojáci obsluhující rádiovou stanici

Rakouský plynový světelný signalizační přístroj Němečtí telefonisté při bojích na řece Somě v roce 1916

Němečtí spojaři budující linkové vedení ve Vogézách v roce 1915

umožňovaly odposlech Hughesových telegrafů i při připojení 
na vedení). Na druhou stranu byla telegrafie, oproti telefonii,
zdlouhavá a méně výkonná.
Právě telefonie vyřešila snahu předávat na dálku přímo lidskou 
řeč. Bellův vynález umožnil doslova revoluci i v armádním 
pojetí přenosu zpráv na větší vzdálenost. Stejně jako v přípa-
dě telegrafie patří mezi největší výhody telefonu skutečnost,
že se jedná o oboustranný spojovací prostředek. Na rozdíl 
od telegrafie, ale není třeba mít speciálně cvičenou obsluhu
a přístroje jsou výrazně jednodušší. Největší nevýhodou zůstá-
vá poměrně snadná možnost odposlouchat hovory nepřítele. 
Po válce to vedlo některé odborníky ke konstatování, že škody 
způsobené odposlechem telefonní sítě ze strany nepřítele, byly 
větší než její užitek.
U všech válčících armád se v průběhu první světové války 
uplatnila bezdrátová telegrafie spočívající na principu šíře-
ní elektromagnetických vln. Před válkou se nejvíce přístrojů 
nacházelo na lodích. Odhadovalo se, že se ve světě používá  
4 až 5 tisíc lodních stanic. Zdokonalení stanic umožnil v prů-
běhu války vynález tříelektrodové elektronky – triody, který 
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Německá polní radiotelegrafní stanice

učinil ještě před válkou Američan Lee de Forest. Výzkum, vedoucí ke zdokonale-
ní triody pro vojenské účely, vedl francouzský badatel generál Ferrié. Díky tomu 
se podařilo sestrojit moderní triodu, kterou na konci první světové války používaly 
všechny bojující státy. Již v roce 1915 zkonstruovali Francouzi malý elektronkový 
vysílač pro letadla, což umožnilo doslova revoluci v jejich používání jako pozoro-
vacího prostředku pro zaměřování dělostřelecké palby. Na počátku roku 1917 měli 
Francouzi ve výzbroji již několik tisíc malých elektronkových vysílačů a přijímačů.
Největší výhodou radiotelegrafie zůstalo v průběhu války rychlé spojení bez velké
námahy a její odolnost vůči nepřátelské palbě. Tato rychlost byla za války značně 
snížena zdlouhavým šifrováním a dešifrováním a zbytečnou délkou depeší. Nevý-
hodou se naopak jevila potřeba dobře vycvičeného personálu a snadný nepřátelský 
odposlech nešifrovaných zpráv. Ruská porážka u Tannenbergu, na přelomu srpna 
a září 1914, jasně ukázala, jak je nebezpečná špatná organizace a nekontrolovaná 
činnost radiotelegrafní sítě. Někteří autoři uvádějí, že kdyby Rusové nepoužívali 
radiotelegrafii, jejich operace by byly mnohem účinnější.
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Rakouská rádiová stanice na italské frontě Rádiová stanice čs. legií v Rusku zajišťující v říjnu 1918 spojení se Samarou

Rakouský zemní telegrafní přijímač 
Siemens & Halske AE 3.65

Francouzský zesilovač 3ter z roku 1917

Současně s radiotelegrafií se vyvinulo radiotelegrafní zpravodajství. Mezi 
průkopníky v oblasti luštění nepřátelských radiogramů patřili již od roku  
1908 Rakušané. Dne 19. září 1914 se jim podařilo rozluštit šifru používanou 
ruskou armádou. To umožňovalo vést rakouským a německým vojskům úspěšné 
boje za využití znalostí protivníkových úmyslů v dosud netušené míře. V roce 
1916 zavedli Rakušané zaměřovací radiogoniometrické stanice (Messstationen), 
které zjišťovaly stanoviště nepřátelských radiotelegrafních stanic a odhalovaly 
tak přesnou polohu nejbližších vyšších nebo nižších velitelství.
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Francouzská rádiová stanice E10 bis

Francouzský telefonní přepojovač C 1918 

Rakousko-uherská signální pistole vz. 04

Německá dvouhlavňová ponorková signální pistole

Po celou dobu války usilovaly bojující strany o zdokonalení radiotelefonie, 
tedy bezdrátového přenosu mluveného slova. Pro její mnohem větší kom-
plikovanost než v případě bezdrátové telegrafie, se ale používala pouze
výjimečně. Opačným případem byl rozvoj zemní telegrafie používané pře-
devším pěchotou v přední linii ke spojení s velitelstvím pluků. Stejně jako 
v bezdrátové telegrafii se využívalo šíření elektromagnetických vln, v tom-
to případě šlo ale o šíření nízkofrekvenčních vln zemí. Stanice nevyžadovaly 
stavbu antén. Tato výhoda však byla do jisté míry eliminována nízkým 
dosahem, asi 2 km. Stanice byly opatřeny dvěma, přibližně 50 m dlouhými 
dráty rozbíhajícími se do stran. Na konci byl každý opatřen kotvou (silným 
hřebem), upevněnou do země. Jejich prostřednictvím vysílal vysílač elektro-
magnetické vlny do země a přijímač je opět přijímal.
Zcela novým spojovacím prostředkem, který byl vyvinut v letech první 
světové války, byly dálnopisné stroje. Jejich konstruktér Murray usiloval 
o odstranění všeho, co přímo nesouvisí s vlastním vysíláním nebo příjmem 
zpráv. Hlavní výhodou měla být jednoduchost obsluhy. Krátce před koncem 
války použila německá armáda další zcela nový objev, když využila obrazo-
vý telegraf vídeňského vynálezce Ludwiga Tschörnera k přenosu situačních 
map z bojišť.
Konec první světové války však rozvoj spojovacích prostředků rozhodně ne-
zastavil. V průběhu dalších desetiletí dvacátého století prodělaly technický 
vývoj, o němž se konstruktérům na počátku století ani nesnilo.
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Italský polní telegraf 
Western Electric Italiana

Francouzský telefonní přístroj 
Thomson Houston

Součást francouzského 
polního telegrafu Parleur No 2

Francouzský telefonní přístroj 
A. Burgunder

Německý telefonní přístroj 
vz. 16 Mix & Genest

Italský telefonní přístroj  
Societá Industrie Telefoniche  
Italiane
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Součást francouzského 
polního telegrafu Parleur No 2

Italský telefonní přístroj  
Societá Industrie Telefoniche  
Italiane

Rakouský telefonní přístroj 
Kapsch

Ruský telefonní přepojovač  
N.K. Geisler Petrohrad  
z roku 1909

Telefonní přepojovač zkonstruovaný v roce 1919  
telefonistou čs. legií v Rusku Antonínem Boučkem 

Rakouský zemní telegrafní přijímač  
Siemens & Halske AE 3.65

Americký rádiový přijímač BC-14A 
z roku 1918

Ruský telefonní přístroj Ericsson Petrohrad

Britská letecká signální pistole 
Webley No. 2 Mk. I
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BUDOVÁNÍ  
TELEGRAFNÍHO 

VOJSKA  
– LÉTA  

1918 AŽ 1932

Výzva publikovaná v Národních listech 31. října 1918

Kasárna na Újezdě  
– sídlo Telegrafní setniny Praha

Zkušenosti z první světové války jasně ukázaly význam moderních spojovacích pro-
středků. Velení nově vznikající československé branné moci (jak zněl oficiální název
ozbrojených sil) si od počátku uvědomovalo význam spojení pro vedení moderní 
války a usilovalo o co nejrychlejší vybudování telegrafního vojska. Telegrafní vojsko 
hrálo velmi důležitou roli již od prvních dnů samostatného Československa. V den 
vzniku republiky, 28. října 1918, to ale nebyli ani legionáři bojující na frontách 
první světové války, ani příslušníci z řad Sokolů rodícího se československého voj-
ska, ale čeští poštovní zaměstnanci, kteří se s nadšením přihlásili do služeb nového 
státu, a okamžitě zajistili spojení Prahy se zbytkem republiky. Prvním počinem 
československé pošty se 28. října 1918 v 18.30 hod. stalo rozeslání telegrafického
oběžníku, kterým byl vyhlášen první zákon Národního výboru o zřízení samostat-
ného státu československého na všechny státní, okresní a obecní úřady v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku. Nově ustavené Vojenské velitelství v Praze zahájilo svou 
činnost rovněž prostřednictvím telegramu, který 1. listopadu 1918 rozeslalo stanič-
ním velitelstvím po celém území Čech, Moravy a Slezska. 
Na výzvu Národního výboru se v těchto revolučních dnech přihlásilo několik pří-
slušníků válečného námořnictva a telegrafního pluku rakousko-uherské armády, 
kteří byli v Praze na dovolené. Z těchto dobrovolníků byla vytvořena Telegrafní 

setnina Praha, pod velením nadporučíka Vojtěcha 
Večeři. Jejím sídlem se stala kasárna na Újezdě. Dne 
11. listopadu 1918 zahájila svou činnost, spočívají-
cí především v přebírání a provizorním opravování 
nejrůznějšího spojovacího materiálu, který přísluš-
níci setniny nalézali v kasárnách po celé Praze. 
Jedním z prvních kroků bylo také převzetí telefonní 
ústředny Vrchního velitelství československé branné 
moci, sídlícího v Praze a vybudování jeho telefonní 
sítě. Dne 15. listopadu 1918 měla setnina již na  

250 důstojníků a mužů, z nichž se velká část měla účastnit obsazování Slovenska. 
Dne 27. listopadu 1918 odjela na Slovensko z dnešního Masarykova nádraží první 
pochodová setnina v počtu 100 mužů. V listopadu 1918 bylo v kasárnách na Újezdě 
zřízeno Ústřední telegrafické skladiště, jehož prvním velitelem se stal nadporučík
Brož. Počátkem prosince se telegrafní setnině podařilo sestavit transport dalších  
60 mužů opatřených nejnutnějším spojovacím vybavením, který byl odeslán 
na Slovensko. Krátce před Vánocemi zahájila setnina budování telefonní ústředny 
Ministerstva národní obrany. Současně byl zřízen telefonní kurz pražské posádky, 
který měl co nejrychleji vyřešit nedostatek vyškoleného personálu.
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Význam spojení pro vznikající stát byl zdůrazněn zákonem 
ze dne 13. listopadu 1918, kterým byl zřízen zvláštní úřad (mi-
nisterstvo) pro správu pošt, telegrafů a telefonů. To umožnilo 
vybudování telegrafní a telefonní sítě podle potřeb nového 
státu. Ministerstvo se vzhledem k absenci domácího výrob-
ce spojovacích prostředků od prvních dnů potýkalo zejména 
s akutním nedostatkem materiálu. Téměř veškerý elektrotech-
nický průmysl bývalé monarchie byl soustředěn ve Vídni, kde 
sídlily filiálky německých firem Telefunken a Lorenz. Situace
se později zlepšila nákupem rakouských, německých a fran-
couzských válečných přebytků a především vznikem 
československého elektrotechnického průmyslu.
Telegrafní spojení sehrálo zásadní roli i při obsazování sude-
toněmeckých území a především Slovenska. První, narychlo 
sestavené československé oddíly, začaly s obsazováním Sloven-
ska počátkem listopadu 1918. Pravidelná denní telegrafická
hlášení zajišťovala jediné rychlé spojení mezi postupujícími 
oddíly a vojenským velitelstvím v Praze. Vlastní spojení mezi 
jednotlivými oddíly, bojujícími na Slovensku proti Maďarům, 
zpočátku zabezpečovalo především jezdectvo. Jednotky trpěly 
naprostým nedostatkem spojovacího materiálu, a to jak te-
lefonních přístrojů, tak např. i signálních pistolí. V každém 
městě byla jako první obsazena nádraží a poštovní úřady 
disponující telegrafy a telefony, které následně umožňova-
ly spojení jednotek s velitelstvím.
V prosinci 1918 se sídlem velitelství čs. vojsk na Slo-
vensku stala Kroměříž a jeho vrchním velitelem 
náčelník Italské vojenské mise v ČSR divizní generál 
Luigi G. Piccione. Již ve svém prvním rozkazu zdůraz-
nil důležitost spojení s využitím stávající telegrafní 
a telefonní sítě. Zároveň stanovil úkol vybudování 
radiotelegrafní sítě. Důležitou úlohu sehrál i uko-
řistěný materiál (např. při obsazení Lučence bylo 
ukořistěno 12 telefonních přístrojů). Dne 8. led-
na 1919 bylo zřízeno Zemské vojenské velitelství 
pro Slovensko se sídlem v Košicích. Velitelem 
telegrafního referátu se stal setník Edmund 
Svatoň. Dne 25. ledna 1919 byla pro Zemské 
vojenské velitelství pro Slovensko vypravena 
telegrafní setnina. Štáb a jednu četu tvořili 
příslušníci Náhradního praporu v Josefově, 
druhou četu příslušníci Telegrafní setni-
ny v Brně. Následovali další vojáci. Jedna 
z narychlo odeslaných telegrafních setnin 
pomohla na Slovensku potlačit stávku železničních 
zaměstnanců, kteří byli v naprosté většině maďarské národnosti. 
Příslušníci setniny obsadili telegrafy železniční sítě a umožnili obnovení do-
pravy, která měla zásadní význam pro úspěšné obsazování Slovenska. Dostalo se jim 
za to osobního poděkování ministra národní obrany Václava Klofáče: „…Ve 24 hodinách  
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Požadavky nutno v čas sděliti 
protože zařizovací práce vyžadují 
mnoho času. Když se při postupu 
vojensky obsazené linky uvolní, 
budiž to oznámeno etapnímu od-
dělení, které převzetí jich do správy 
civilní zařídí. Případně ukořistěný 
telefon. a telegr. materiál budiž 
ohlášen etapnímu oddělení.“
Obsazování Slovenska bylo ukon-
čeno 20. ledna 1919. Jednotky 
telegrafního vojska na Sloven-
sku byly postupně doplňovány 
posilami z Čech i Itálie. V pod-
řízenosti velitelství Technického 

Rozmístění rádiových stanic  
mezi Prahou a Itálií

První rádiová stanice na Petříně

Italský telefonní přístroj

vypravili jste telegrafní setninu k potlačení železniční stávky na Slovensku. Jsa 
si vědom, jaké námahy a energie bylo zapotřebí opatřiti veškerou výzbroj, tím 
výše cením, bratři Vaše uvědomělé pochopení situace. Nejlepší uznání za Va-
še rychlé vystoupení na Slovensku budiž Vámi získaná přízeň bratří Slováků 
a nenávist našich odpůrců. Děkuji upřímně za tak činnou podporu, přeji 
mnoho zdaru. …“ 
Situace ve vybavení spojovacím materiálem se výrazně zlepšila v posled-
ních prosincových dnech s příchodem armádního sboru československých 
italských legií na Slovensko. Po příchodu na Slovensko armádní 
sbor disponoval Telegrafním oddílem pro službu u velitelství sboru  
(61 mužů), Telegrafní rotou 6. divize (115 mužů) a Telegrafní rotou  
7. divize (115 mužů). Radiotelegrafní spojení sboru zabezpečova-
la Sekce rádio (40 mužů) složená výhradně z Italů. Armádní sbor 
budoval po celou dobu přesunu z Itálie stálá stanoviště radiote-
legrafního spojení, díky nimž mohl udržovat spojení s italským 
Tarvisiem a Prahou. Sídlem italských rádiových stanic se po-
stupně staly St. Weit, Zeltweg, St. Michael, Hieflau, Steyr, České
Budějovice, Kroměříž, Bratislava, Nitra a Košice.
Směrnice pro materiální zaopatřování československých vojsk 
na Slovensku z 1. ledna 1919 
uváděla: „…Mapy telegrafní 
sítě Slovenska budou co 
nejdříve vydány. Spojení 
s vrchním velitelstvím: 

Skupina Schöblova jest spoje-
na Hughesem. To samé spojení slouží též 

šesté divisi. Telefonní spojení do Popra-
du jde přes Těšín, kde jest telegraf 
v rukou Poláků, kteří žádné hovory 
nepropustí, toho času jest telefon-
ní spojení nemožno. Sedmá divise 
jest spojena telefonicky. Hugheso-
vé spojení jest projektováno, může 
však býti teprve provedeno až min. 
N.O. obdrží hugh. stroje z vídeňské 
likvidace. Provedení všech telegr. 
prací na permanentních linkách 
přináleží poštovním řiditelstvím. 
Žádosti o nová připojení neb o nové 
linky podávají se etapnímu oddělení.  
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Pokládka kabelové sítě

Petřínská rádiová stanice v roce 1922

Hlavní strojovna vysílače v Poděbradech

odboru československého armádního sboru se na přelomu února a března 
1919 nacházely 1. telegrafní rota čs. vojsk z Itálie sídlící pod velením 
podporučíka Hradila v Bratislavě (vytvořená z telegrafního oddílu sboru), 
6. čs. telegrafní rota pod velením poručíka Veleslava Buršíka v Košicích 
(z Telegrafní roty 6. divize), 7. čs. telegrafní rota pod velením aspiranta 
Jana Petery v Nitře (z Telegrafní roty 7. divize) a dvě italské jednotky, 
144. telegrafní rota pod velením poručíka Fausta Colomba v Bratisla-
vě a 55. sekce radiotelegrafní pod velením poručíka Giuseppe Mariniho 
v Bratislavě. Radiotelegrafní sekce disponovala výše uvedenými rádiový-
mi stanicemi zajišťujícími spojení s Itálií a s rádiovou stanicí na pražském 
Petříně a dalšími dvěma přenosnými stanicemi a třemi radiovozy. Po opě-
tovném propuknutí bojů na Slovensku na přelomu dubna a května 1919 
umožňovalo radiotelegrafní spojení mimo jiné úspěšné nasazování velmi 
omezených dělostřeleckých kapacit na nejohroženějších částech fronty. 
Boje na Slovensku definitivně skončily až po-
čátkem srpna 1919.
Telegrafní setnina Praha mezitím zbudova-
la, za použití polního telefonního kabelu, 
první telefonní ústřednu na Pražském hra-
dě. O spartánských podmínkách, za jakých 
byla setnina nucena pracovat, svědčí i sku-
tečnost, že její materiál byl přepravován 
pro nedostatek vozidel vlečnými vozy 
připojenými za tramvaje. Osvětlení dílen 
zajišťovaly signální karbidové lampy z vý-
zbroje rakousko-uherské armády. V březnu 
1919 došlo k přejmenování setniny na Tele-
grafní rotu 13 a vzápětí na Telegrafní rotu 
20 sídlící nadále v Újezdských kasárnách. 
Měla na starost udržování existující tele-
fonní sítě a výstavbu nových linek. Hlavní 
problém ale v této době představovalo na-
prosto nedostatečné spojení českých zemí 
se Slovenskem a Podkarpatskou Rusí. 
Na naléhání vojenské správy byla v únoru 
1919 zřízena první telegrafní linka Praha 
– Bratislava. Ještě déle trvalo navázání 
telegrafního styku se zahraničím. Přímé telegrafní spojení mezi Prahou a Paříží 
se uskutečnilo v březnu 1919. Základní telegrafní síť byla dokončena v roce 1921. 
Místní i meziměstská telefonní síť byla v roce 1918 ve velmi zanedbaném stavu. Tele-
fonní spojení se Slovenskem neexistovalo vůbec a bylo vybudováno 
až v květnu 1919.
Telegrafní vojsko se pokoušelo, na základě nařízení Národního shro-
máždění, vyřešit výše uvedené nedostatky ve spojení se zahraničím, 
především s Francií, vlastními prostředky. Za pomoci civilních techniků 
urychleně zbudovalo rádiovou stanici v Praze na Petříně. První anténa 
byla umístěna na petřínské rozhledně a přístroje, z nichž část zapůjčil 
prof. Ludvík Šimek z pražské techniky, byly umístěny v jejím sklepení. 
Stanice začala vysílat již 29. listopadu 1918 a 10. prosince navázala 
pravidelné spojení s francouzskou stanicí umístěnou na Eiffelově věži. 
V prvních letech existence Československa představovala rádiová sta-
nice na Petříně jediné rychlé spojení s evropskými státy. Za příznivých 
podmínek bylo dosaženo spojení i se Spojenými státy americkými. Brzy 
nato byla zbudována druhá rádiová stanice v Košicích.
Začátky plánovitého budování civilní bezdrátové telegrafie spadají
do roku 1920. Pro umístění ústřední vysílací radiotelegrafní stanice 
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Rozhlasový vysílač ve Kbelích v roce 1923 Vysílač v Košicích

byly zvoleny Poděbrady. Výstavbu zahájila v srpnu 1921 francouzská firma Socié-
té Française Radioéléctrique. Současně byla budována síť prozatímních provozních 
stanic v Praze–Vinohradech, Komárově u Brna, Praze–Kbelích, Bratislavě, Košicích 
a dalších městech. Velmi pokroková byla Československá republika v oblasti roz-

hlasového vysílání. Od května 1923 měla Praha jako první město 
ve střední Evropě pravidelné rozhlasové vysílání z 1kW rádiové 
stanice ve Kbelích. V červnu 1923 byla založena společnost Čes-
koslovenské zpravodajství radiotelefonické, přejmenovaná o měsíc 
později na Radiojournal.
Vlastním základem telegrafního vojska československé branné 
moci se stal Náhradní prapor Telegrafního pluku vytvořený v lis-
topadu 1918 v Josefově. Jeho mužstvo tvořili zpočátku především 
příslušníci bývalého telegrafního pluku rakousko-uherské armá-
dy ze St. Pölten. Dne 1. prosince 1918 byla vytvořena I. setnina 
Náhradního praporu, která odjela 11. prosince 1918 v počtu 
50 mužů (25 telegrafistů a 25 stavěčů) na Slovensko. Prapor
se od prvních dnů potýkal s nedostatkem mužstva. Postupně 
do něj byla zařazena většina absolventů nejrůznějších spo-
jovacích kurzů z dob rakousko-uherské armády. Vzhledem 
k tomu, že ani tento postup nevyhovující situaci nijak 
zásadně neřešil, došlo k doplnění praporu o vojáky dělo-
střelectva. Dne 20. března 1919 prapor přesídlil do Mladé 
Boleslavi, kde byly záhy zahájeny telegrafní kurzy pro 
důstojníky dělostřelectva a pěchoty. Dne 11. srpna 1919 
vznikla Kursová setnina pod velením setníka Františka 
Čiháka, která se stala zárodkem budoucího telegrafního 
učiliště. Závěrečné zkoušky prvního telegrafního a te-
lefonního kurzu proběhly počátkem listopadu 1919. 
Úkolem praporu bylo kromě výcviku nových přísluš-
níků především formování prozatímních jednotek 
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První organizace telegrafního vojska
Chef telegr. vojska  

zároveň  
přednosta tlg. odd. MNO

Osobní  
a organizační  

referát

Materiálně  
technický  
referát

Materiálně  
evidenční  
referát

Výkonný  
referát

Chef teleg. služby  
u zem. velitelství  

v Praze

Telegr. 
setnina

Rádiová 
setnina

Škola

Chef teleg. služby  
u zem. velitelství  

v Užhorodu

Telegr. 
setnina

Rádiová 
setnina

Škola Sklad

Chov holubů 
a psů

Telegr. 
provoz

Rádiová 
stanice

Goniom. 
stanice

Chef teleg. služby  
u zem. velitelství  

v Bratislavě

Telegr. 
setnina

Rádiová 
setnina

Škola Sklad

Chov holubů 
a psů

Telegr. 
provoz

Rádiová 
stanice

Goniom. 
stanice

Sklad

Chov holubů 
a psů

Telegr. 
provoz

Rádiová 
stanice

Goniom. 
stanice

Chef teleg. služby   
u zem. velitelství  

v Brně

Telegr. 
setnina

Rádiová 
setnina

Škola Sklad

Chov holubů 
a psů

Telegr. 
provoz

Rádiová 
stanice

Goniom. 
stanice

Hlavní vojenské  
telegrafní skladiště

Škola  
pro důstojníky

Telegr. pluk  
Ml. Boleslav

1. prapor Chov  
holubů 2. prapor Chov 

psů 3. prapor Goniom. 
stanice

2. setn. 
á 

4 čety

1. setn. 
á 

4 čety

3. setn. 
á 

4 čety

4. setn. 
á 

4 čety

6. setn. 
á 

4 čety

5. setn. 
á 

4 čety

7. setn. 
á 

4 čety

8. setn. 
á 

4 čety

10. setn.  
á 

4 čety

9. setn. 
á 

4 čety

11. setn.  
á 

4 čety

12. setn.  
á 

4 čety

a jejich odesílání na Slovensko. Dne 1. srpna 1919 vznik-
la I. rádiová setnina praporu a v prosinci ji následovaly  
II. a III. rádiová setnina.
Dne 15. října 1919 vzniklo 12. oddělení (telegrafní) Mi-
nisterstva národní obrany (MNO) pod velením majora 
telegrafního vojska Josefa Dvořáka, muže, který stál v čele 
telegrafního vojska prakticky po celé meziválečné období. 
Oddělení sídlící v Pohořeleckých kasárnách vydalo v rámci 
připravovaného organizačního předpisu první organizační 
tabulku telegrafního vojska. Organizace telegrafního vojska 
byla vypracována podle přímých pokynů francouzských poradců. Celková navrhovaná 
organizace zahrnovala jednotky určené pro přímou potřebu zemských vojenských 
velitelství a dále vytvářela Telegrafní pluk, který měl zabezpečovat spojení velitel-
ství divizí a brigád. Kromě jednotek a útvarů telegrafního vojska se rovněž zřizovaly 
i telegrafní čety u útvarů hlavních druhů zbraní. Předpokládalo se, že v případě mo-
bilizace bude třeba 400 důstojníků telegrafního vojska a 11 500 mužů s telegrafním 
a 4600 s radiotelegrafním výcvikem.
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brigádní generál  
Ing. Josef Dvořák  

(*1892-†)

Na přelomu let 1914 a 1915 pro-
dělal výcvik u Telegrafního pluku 
v St. Pölten. Následně působil 
u Pěšího pluku č. 15 na ruské 
frontě, kde byl v říjnu 1915 zajat. 
V červenci 1916 vstoupil do čs. 
legií v Rusku. Na podzim 1917 
odjel s transportem do Francie 
a po absolvování kurzu pro spo-
jovací službu ve Vadenay se stal 
spojovacím důstojníkem 22. čs. 
střeleckého pluku. Po návratu 
do vlasti byl v lednu 1919 jme-
nován přednostou budovaného 
12. odd. (telegrafního) MNO. 
Od roku 1922 zastával funkci 
přednosty 21. odd. (telegrafního) 
MNO a od roku 1927 přednosty 
2. odd. (telegrafního) IV. odboru 
MNO. V dubnu 1931 byl povýšen 
do hodnosti brigádního generála. 
V září 1938 byl velitelem telegraf-
ního vojska Hlavního velitelství. 
Po válce již nebyl přijat do aktiv-
ní služby a v květnu 1947 odešel 
do výslužby. 

Výcvik s rakouskými telefonními 
přístroji Kapsch v roce 1920

Telegrafní oddělení MNO bylo v rámci Technického odboru MNO ne právě šťast-
ně sdruženo s oddělením ženijním, železničním a stavebním. Od 9. března 1922 do  
31. prosince 1926 bylo značeno jako 21. oddělení (telegrafní) MNO a od května 1926 
sídlilo přímo v budově ministerstva. Dne 1. ledna 1927 vzniklo jeho přejmenováním 
2. oddělení (telegrafní) IV. odboru (technického) MNO (MNO IV./2.). Jeho součástí byla 
kancelář přednosty, skupina organizační a výcviková, skupina materiální a skupina 
technická. Po celou dobu (s výjimkou období od října 1928 do září 1929) stál v čele od-
dělení bývalý legionář Josef Dvořák, v dubnu 1931 povýšený na brigádního generála.
Organizační a výcviková skupina se starala o veškeré osobní věci důstojníků a rot-
mistrů telegrafního vojska a zbrojnictva, jejich doplňování, evidenci a statistiku, 
ustanovování velitelů vojskových těles telegrafního vojska a útvarů spojovací 
služby v dohodě s Hlavním štábem. Odpovídala rovněž za organizaci telegrafní-
ho vojska a spojovací služby a přípravu mobilizace podle směrnic Hlavního štábu. 
V součinnosti s Hlavním štábem se starala též o ubytování útvarů telegrafního voj-
ska a spojovací služby, o výcvik telegrafního vojska, školení důstojníků a rotmistrů, 
odborný výcvik spojovacích útvarů ostatních zbraní podle směrnic Hlavního štábu 
a také o záležitosti Vojenského telegrafního učiliště. Vydávala předpisy, směrnice 
a pomůcky pro styk a spojení, spojovací službu a polní poštovní službu. V dohodě 
s Hlavním štábem prováděla organizaci a mobilizaci polní poštovní služby.
Technická skupina měla na starost přípravu, zřizování, udržování, provoz, poho-
tovost a evidenci stálých vojenských telegrafních, telefonních, radioelektrických 
a holubářských spojení a zařízení. Dále evidenci státních a soukromých spojova-
cích zařízení, vydávání a udržování telegrafních a telefonních map. V součinnosti 
s Hlavním štábem rozhodovala o zřizování, udržování a změnách státních a soukro-
mých spojovacích zařízení. Obhospodařovala vojenské a civilní poštovní holubářství. 
Do její kompetence spadaly také vynálezy z oblasti spojovací techniky.
Materiální skupina evidovala rozpočet celého oddělení a hospodařila s ním. Měla 
na starost rovněž řešení a zdokonalování spojovacího materiálu a jeho opatřo-
vání, zajišťování a evidenci. Realizovala zásobování všech útvarů zbraní a služeb 
augmentačním a cvičným spojovacím materiálem prostřednictvím zemských 
vojenských velitelství a později též sborů. Řídila spojovací službu, starala se o vo-
jenské telegrafní dílny a vojenské telegrafní sklady. Evidovala výrobce a obchodníky  
s radioelektrickými zařízeními a součástkami. V součinnosti s generálním sekretari-
átem Obrany státu se rovněž podílela na budování a přípravě válečného průmyslu. 
Podílela se také na dovozu a vývozu spojovacího materiálu.
Již na konci roku 1919 byly telegrafnímu vojsku určeny válečné úkoly a stanoveny 
počty válečné organizace. Telegrafní pluk měl v případě mobilizace postavit jednot-
ky telegrafního vojska v rozsahu uvedeném v tabulce. Vezmeme-li však v úvahu 
celkový stav vycvičených odborníků telegrafního vojska, je zcela zřejmé, že stanove-
né mobilizační úkoly nevycházely z reálných možností a byly spíše symbolické.
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Mobilizační počty telegrafních útvarů a jednotek

Název útvaru – jednotky
Počet 

vytvářených 
jednotek

Stanovené počty pro jednu jednotku Poznámka
důstojníků mužstva

Telegrafní setnina vrchního velitelství 1 16 702
Telegrafní setniny armádních velitelství 4 13 549
Telegrafní setniny pro pěší divize 32 7 360
Telegrafní setniny pro jezdecké divize 4 7 360
Telegrafní setniny pro horské brigády 4 6 300
Armádní skladiště 5 2 72 1 pro HV

4 pro armády
Armádní stavební oddíly 6 4 100 Pro stavbu a exploataci 

stálých zařízení
Stálé rádiové stanice 12 4 15

Telegrafní vojsko oficiálně vzniklo 1. dubna 1920, v rámci probíhající unifikace česko-
slovenské branné moci skládající se z jednotek domácího vojska a československých 
zahraničních legií, jako jedna z pomocných zbraní branné moci.
Vytvoření Telegrafního pluku bylo nařízeno dnem 6. ledna 1920. V plném počtu 
tří praporů s dvanácti rotami, byl ale postaven až 15. října 1920. Velitelství plu-
ku sídlilo v Mladé Boleslavi. Současně byly ustaveny tři náhradní telegrafní roty 
se sídlem v Kutné Hoře, Brně–Králově Poli a Mladé Boleslavi. Součástí Telegrafního 
pluku se po svém příjezdu do Československa staly i Telegrafní rota a Radiotelegraf-
ní rota Československého vojska na Rusi. Velitelství pluku spolu s I. telegrafním 
praporem přesídlilo v dubnu 1921 do Kutné Hory, II. telegrafní prapor sídlil v Brně 
a III. telegrafní prapor od září 1921 v Trnavě. Tato redislokace se stala základem 
k osamostatnění telegrafních praporů a k jejich převedení pod jednotlivá zemská 
vojenská velitelství. Náhradní prapor Telegrafního pluku zůstal 
v Mladé Boleslavi. V čele Telegrafního pluku se vystřídali major 
telegrafního vojska Otakar Vácha (do ledna 1921) a major tele-
grafního vojska Alois Švec (od prosince 1922 podplukovník). Jeho 
životní osudy zaslouží krátkou zmínku. Absolvent rakouských 
telegrafních a radiotelegrafních kurzů patřil mezi nejzkušenější 
vojáky telegrafního vojska. Sloužil u Telegrafního pluku v St. Pöl-
ten a v průběhu první světové války prošel v rakouské armádě 
řadou funkcí, včetně velitele radiotelegrafních skupin vrchního 
armádního velitelství a náčelníka Radiotelegrafního oddělení 
Pokusného ústavu Ministerstva války ve Vídni. V prosinci 
1919 se stal velitelem telegrafní služby Zemského vojenského 
velitelství pro Slovensko v Bratislavě. Po zrušení Telegrafní-
ho pluku velel Učilišti pro telegrafní vojsko a Vojenskému 
telegrafnímu učilišti. V lednu 1936 byl penzionován. V le-
tech druhé světové války přijal německé občanství, změnil 

Rukávový znak příslušníka  
telegrafního vojska z roku 1919
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Příslušníci I. telegrafního praporu  
v Kutné Hoře v roce 1921

Příslušníci 
III. telegrafního praporu 

v Trnavě v roce 1923

si jméno na Schwetz a aktivně kolaboroval s nacisty. Po válce byl odsouzen na doži-
votí a v roce 1953 zemřel ve vězení.
Telegrafní pluk fungoval pouze jako administrativní jednotka a jednotlivé telegrafní 
prapory podléhaly Zemským vojenským velitelstvím pro Čechy, Moravu a Slezsko a pro 
Slovensko. Pro potřeby Zemského vojenského velitelství pro Podkarpatskou Rus sídlí-
cího v Užhorodu byla příslušná telegrafní rota zařazená u III. telegrafního praporu. 
Jednotlivé prapory měly různý počet rot, který byl ovlivněn počtem divizí rozmístě-
ných na příslušném teritoriu. V srpnu 1921 došlo v rámci reorganizace Telegrafního 
pluku k rozformování náhradního praporu a náhradní roty nadále působily u jednot-
livých telegrafních praporů.
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Jedním z prvních úkolů telegrafního vojska se stalo zajiště-
ní unifikace spojení v rámci celé československé branné moci.
Za tímto účelem vznikla v lednu 1921, při Náhradním praporu 
Telegrafního pluku, Ústřední telegrafní škola sídlící v Kutné 
Hoře. Dne 1. března 1922 byla reorganizována na Učiliště pro 
telegrafní vojsko. U všech tří telegrafních praporů byly zříze-
ny telegrafní školy, které zahájily výcvik spojařů všech druhů 
zbraní. V průběhu několika let se tak podařilo, za pomoci 
nově vyškolených specialistů, sjednotit spojení v rámci celé 
branné moci. Dne 1. října 1928 došlo k přejmenování Uči-
liště pro telegrafní vojsko na Vojenské telegrafní učiliště 
(tento název byl neoficiálně používán již dříve). O týden
později přesídlilo z Kutné Hory do Turnova. 
Současně s reorganizací telegrafního vojska byli ustano-
veni spojovací důstojníci jednotlivých divizí a zemských 
vojenských velitelství. Funkci spojovacího důstojníka 
zemského vojenského velitelství vykonával velitel pří-
slušného telegrafního praporu. Ustanovení do funkcí 
spojovacích důstojníků zemských vojenských velitel-
ství, divizí a do funkcí velitelů praporů a velitelů jim 
na roveň postavených, podléhalo schválení francouz-
ských poradců.
Jako reakce na pokus rakouského excísaře Karla, 
usednout na maďarský trůn, proběhla v říjnu 1921 
částečná mobilizace. Prokázala dobrou připravenost 
československé branné moci, ale současně se jas-
ně projevily nedostatky v materiálním vybavení 
telegrafního vojska. Spojovací materiál byl k dis-
pozici pro šest divizí a po menších doplňcích bylo 
možné vybavit dalších šest divizí. Jeho zásoby 
postačovaly na šest měsíců. Šlo ale o kvalitativ-
ně i typově velmi různorodý materiál. Namísto 
realizace původních snah o urychlený nákup materiálu 
od zahraničních dodavatelů, nakonec padlo definitivní rozhodnutí o vy-
tvoření vlastních výrobních kapacit v oblasti radiotechnického průmyslu.

Příslušníci 
telegrafního učiliště 
v Kutné Hoře 
v roce 1926



Organizační schéma telegrafního vojska z října 1921
MNO

ZVV Užhorod 

Tlg. pluk

ÚTŠ

ÚTS

Kutná Hora

Kutná Hora

Praha

tlgr

tlgr

tlgr

tlgr

ZVV Praha

I. tlgpr

TS náhrrtlgr

VHRST

Kutná Hora

1-5

tlgr

tlgr

ZVV Brno

II. tlgpr

TS náhrrtlgr

VHRST6-8 tlgr

tlgr

tlgr

ZVV Bratislava

III. tlgpr

TS náhrrtlgr

VHRST

9-12

Brno Trnava
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Období let 1918 až 1922 můžeme 
charakterizovat jako etapu orga-
nizační výstavby, výcviku obsluhy, 
vývoje základních spojovacích pro-
středků a příprav nejdůležitějších 
předpisů. Telegrafní jednotky zabez-
pečovaly v této době zpravidla jen 
spojení ve stálých sítích a na men-
ších divizních cvičeních.
Určitým přelomem ve vývoji tele-
grafního vojska se stal rok 1923. 
Připravované první velké manévry 
československé branné moci si vy-
žádaly nutnost urychlené výstavby 
telegrafního vojska. Byl vydán návrh 
předpisu „Styk a spojení“ (G-VIII-1), 
který dával první předpoklady k jed-
notnému usměrnění zásad organizace 
spojení a činnosti telegrafního voj-
ska vůbec. Pro zabezpečení spojení 
hlavního velitelství, polních armád 
a svazků vytvářel Telegrafní pluk 
v případě potřeby spojovací jednotky 
v rozsahu uvedeném v tabulce.

Organizační struktura polních telegrafních jednotek

Velitelství Základní spojovací jednotka Organizační členění Poznámka

Hlavní velitelství 1 polní armádní telegrafní rota 1 těžká četa velitelství
3 těžké čety telegrafní
2 lehké čety telegrafní

3 – 5 polních stavebních rot o 4 stavebních četách Přidělují se armádám 
pro stavbu a exploataci 
stálých telefonních 
a telegrafních zařízení

1 polní armádní radiotelegrafní 
rota

1 armádní radiotelegrafní četa
2 armádní radiotelegrafní naslou-
chací čety

Armádní velitelství 1 polní armádní telegrafní rota Složení stejné jako u Hlavního 
velitelství1 polní armádní radiotelegrafní 

rota

Velitelství pěší divize 1 polní divizní radiotelegrafní 
rota

1 lehká četa velitelství
1 těžká četa telegrafní
3 lehké čety telegrafní
1 polní radiotelegrafní četa

Velitelství horské brigády 1 horská  telegrafní rota 1 lehká četa velitelství
2 lehké čety telegrafní
1 horská radiotelegrafní četa

Velitelství jezdecké brigády 1 jezdecká  telegrafní rota 1 lehká četa velitelství
1 lehká radiotelegrafní četa
2 jezdecké radiotelegrafní čety

III. KAPITOLA BUDOVÁNÍ TELEGRAFNÍHO VOJSKA – LÉTA 1918 AŽ 1932
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Dne 19. března 1923 vydalo MNO následující výnos: „Ježto výcvik ve spojovací službě 
není ještě dosti ustálen a sjednocen, cvičný a mobilizační materiál není ještě defini-
tivně uložen a pohraniční sítě nejsou ještě dosti upraveny systemizují se u velitelství 
divizí a velitelství horských pěších brigád náčelníci spojovací služby. Toto systemizování 
jest přechodné a trvá do konce února 1924. Aby telegrafní vojsko mohlo tato místa 
obsaditi, přiděluje se mu na dobu jednoho roku dočasně 14 důstojníků hlavních zbra-
ní. Důstojníci tito nastoupí ihned službu u telegrafních praporů, kde budou zavedeni 
do výkonné spojovací služby.“
Pro zabezpečení spojení u útvarů hlavních druhů zbraní byly organizovány spojova-
cí jednotky v tomto rozsahu:
a)  u pěchoty: 

pěší pluk – spojovací rota 
horský pluk – spojovací četa 
horský hraničárský prapor – spojovací četa

b)  u dělostřelectva: 
dělostřelecký pluk – spojovací četa 
dělostřelecký oddíl – spojovací četa 
dělostřelecká baterie – spojovací družstvo

c)  u jezdectva: 
jezdecký pluk – spojovací četa

Balónová rota disponovala 6 telefonními přístroji
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Výměra telegrafního a telefonního materiálu

Velitelství

Přepojovač na km

8 15 40

dvojitých vedení
Velitelství armády 4 14 12 40 140 192 160 16 180 12 14
Velitelství divize 6 5 2 20 66 192 40 32 10 1 2
Velitelství horské brigády 2 3 2 12 38 96 40 16 5 1 1
Velitelství jezdecké brigády 2 2 1 8 26 96 - 16 5 - 1
Velitelství armádní skupiny - 3 3 12 36 48 80 12 15 3 3
Velitelství pěšího pluku - 1 - 2 6 24 - 4 - - -
Pěší prapor 1 - - 2 6 12 - 12 - - -
Velitelství horského pluku - 1 - 2 6 18 - 4 - - -
Horský a hraničářský prapor 1 - - 2 6 30 - 4 - - -
Samostatný pěší prapor 1 - - 2 6 12 - 4 - - -
Velitelství těžkého, lehkého 
a hrubého dělostřeleckého pluku

- 1 - 2 6 36 - 4 - - -

Velitelství horského dělostřeleckého pluku - 1 - 2 6 - - 42 - - -
Velitelství dělostřeleckého oddílu - 1 - 2 6 36 - 4 - - -
Velitelství horského dělostřeleckého oddílu - 1 - 2 6 - - 30 - - -
Velitelství protiletadlového oddílu - 1 - 2 6 24 - 4 - - -
Dělostřelecká baterie 1 - - 2 6 24 - 6 - - -
Baterie horského dělostřelectva 1 - - 2 6 - - 30 - - -
Protiletadlová baterie - 1 - 4 10 48 - 8 - - -
Dělostřelecká měřická rota 2 - - 6 16 60 60 8 - - -
Velitelství zbrojních útvarů divize 1 - - 2 6 12 - 2 - - -
Jezdecký pluk 2 1 - 9 24 - - 84 - - -
Cyklistická korouhev 1 - - 3 8 - - 18 - - -
Letka 1 - - 1 4 12 - 2 - - -
Balónová rota 1 - - 2 6 24 - 4 - - -
Ženijní rota 1 - - 4 10 24 - 8 - - -
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Současně s organizací jednotek byly stanoveny počty spojovacích prostředků a materiálu:

Signální (raketová) pistole vz. 30
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Kromě telegrafního a telefonního materiálu považovaného za základní materiál, 
byla stanovena i výměra ostatních spojovacích prostředků: 

Výměra ostatních pojítek

Velitelství

Radiotelegraf. 
stanice 

s nemodulovanou 
telegrafií

Signální 
stanice

Velitelství armády 1 1 - 6 - - - 1 - - - - 4
Velitelství divize - 4 - - 1 4 - 1 - - - - 2
Velitelství horské brigády - 1 - - 1 3 - 1 - - - - 2
Velitelství jezdecké brigády - 4 - - - 2 - 1 - - - - 2
Velitelství armádní skupiny 1 1 - - - - - 1 - - - - 2
Velitelství pěšího pluku - - 1 - 2 1 2 1 2 2 2 - -
Pěší prapor - - - - 1 - 2 1 1 1 2 2 -
Velitelství horského pluku - 1 - - - 1 2 1 2 2 2 - -
Horský a hraničářský prapor - 4 - - - 3 - 1 2 2 2 3 -
Velitelství dělostřeleckého 
pluku

- - 2 - - 1 2 1 2 2 2 2 -

Velitelství dělostřeleckého 
oddílu

- - 2 - - 1 2 1 2 2 2 2 -

Dělostřelecká baterie - - - - - - 2 1 - - - - -
Dělostřelecká měřická rota - - 1 - - - - 1 2 2 - - -
Jezdecký pluk - - 2 - - 3 - 3 - - - - -
Letka - 1 5* - - 1* 5* - - - - - -

Balónová rota - 1 - - - - 1* - - - - - -
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Stanovení organizační struktu-
ry a počtu spojovacích prostředků 
vycházelo z válečných zkušeností, 
organizační struktury českosloven-
ské branné moci a materiálu, který 
byl v této době k dispozici. Celkově 
se však, co do počtu osob,  prostřed-
ků a pojítek, nejednalo o organizaci 
v dosahu reálných možností. V da-
ných podmínkách byla splnitelná jen 
přibližně na 50 % až 60 %. Plánovaná 
organizační struktura a dané výměry 
prostředků a pojítek přesto umožňo-
valy organizaci spojení podle určitého 
jednotného systému. Návrh systému 

Stálá vojenská radiotelegrafní stanice 
v roce 1924
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spojení předpokládal, že se bude velení vojskům v poli opírat především o stá-
lou státní telefonní a telegrafní síť, stálé vojenské radiotelegrafní stanice 
a na stupni armád, rovněž o polní radiotelegrafní sítě.
Dnem 1. listopadu 1924 bylo zrušeno velitelství Telegrafního pluku a jed-
notlivé telegrafní prapory získaly organizační samostatnost. V důsledku 
organizačních změn došlo téhož dne k přejmenování telegrafních praporů. 
Zemskému vojenskému velitelství pro Čechy (od září 1925 Zemské vojenské 
velitelství v Praze) podléhal Telegrafní prapor l, sídlící v Kutné Hoře, Zemské-
mu vojenskému velitelství pro Moravu a Slezsko (od září 1925 Zemské vojenské 
velitelství v Brně) podléhal Telegrafní prapor 2, sídlící v Brně a Zemskému vojenské-
mu velitelství pro Slovensko (od září 1925 Zemské vojenské velitelství v Bratislavě) 
Telegrafní prapor 3 se sídlem v Trnavě. Telegrafnímu praporu 1 podléhaly Telegrafní 
rota 1, 2 a 4 v Kutné Hoře a Telegrafní rota 3 a 5 v Čáslavi. Telegrafnímu praporu 
2 podléhaly Telegrafní rota 6, 7 a 8 v Brně. Telegrafnímu praporu 3 podléhaly Te-
legrafní rota 9, 10, 11 a 12 v Trnavě. Počet telegrafních rot byl i nadále ovlivněn 
počtem zabezpečovaných vševojskových divizí. Pro potřeby Zemského vojenského 
velitelství v Košicích, které v září 1925 nahradilo zrušené Zemské vojenské velitel-
ství v Užhorodu, vznikl 15. srpna 1926 Telegrafní prapor 4, sídlící v Prešově. Praporu 
byly přepodřízeny Telegrafní rota 11 a 12, které se současně přestěhovaly z Trnavy 
do Prešova. Součástí každého telegrafního praporu zůstal nadále telegrafní sklad 
a náhradní rota s radiotelegrafními stanicemi a vojenskými holubníky. Po stránce 
odborné podléhaly telegrafní prapory 21. oddělení (telegrafnímu) MNO, v ostatních 
oblastech příslušnému zemskému vojenskému velitelství. Dne 1. října 1926 byla 
u každého telegrafního praporu nově zřízena radiotelegrafní rota. Radiotelegraf-
ní rota 1 v Kutné Hoře podléhala Telegrafnímu praporu 1, Radiotelegrafní rota 2  
v Brně Telegrafnímu praporu 2, Radiotelegrafní rota 3 v Trnavě Telegrafnímu prapo-
ru 3 a Radiotelegrafní rota 4 v Prešově Telegrafnímu praporu 4.
Začátkem roku 1926 došlo ke sloučení radiotelegrafních rot spojovacích praporů 
divizí hlavních druhů zbraní k Telegrafnímu praporu 2 v Brně. Tato organizační 
změna byla vedena snahou zlepšit a sjednotit radiotelegrafní výcvik. Již za několik 
měsíců se ale ukázalo, že sloučení radiotelegrafních rot nepřineslo očekávaný uži-
tek. Vzhledem k tomu, že jednotlivé divize prováděly cvičení v různých údobích, 
byli radisté často odvelováni znovu ke svým původním praporům, kde se účastnili 
cvičení. Koncem roku 1926 bylo vydáno nové rozhodnutí, jímž se soustředění radio-
telegrafních rot zrušilo a tyto se znovu vrátily ke svým praporům.
Ve druhé polovině dvacátých let procházela československá branná moc celko-
vou stagnací, která se nevyhnula ani telegrafnímu vojsku. Organizační struktura 
a systém spojení, vyplývající mimo jiné z existujících typů a počtů spo-
jovacích prostředků, byly budovány za účinné pomoci nejvýznamnějšího 
spojence – Francie. Vzhledem k tomu, že Francie stále lpěla přede-
vším na zkušenostech ze světové války, postupně zaostávaly za rychle 
se měnícími zásadami vedení boje, vynucenými především probíhající 

Rotmistr Telegrafního pluku

Výcvik s rádiovou stanicí vz. 23

Radiovůz Tatra T 20/20Sp z roku 1925

Rukávový znak 
příslušníka 
Telegrafního pluku

Rukávový znak pro 
telegrafisty  
a telefonisty
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motorizací vojsk a zaváděním nových druhů bojové techniky. 
Nedostatky byly již v tomto období tak značné, že velitelství tele-
grafního vojska  bylo nuceno vynaložit velké úsilí k urychlenému 
vývoji vlastních spojovacích prostředků všech druhů a nahrazení 
alespoň části zastaralé a nevyhovující techniky. Nedostatek muž-
stva, poddůstojníků, rotmistrů a důstojníků trval u telegrafního 
vojska i nadále, takže skutečný stav v roce 1927 nepřesahoval  
60 % plánovaného stavu důstojníků a 70 % plánovaného stavu 
poddůstojníků a mužstva.
V mírové organizační struktuře sice nebyly provedeny žádné pod-
statné změny, avšak cvičná organizace spojovacích jednotek byla 
neustále upřesňována a přizpůsobována podmínkám skutečné 
potřeby, zejména pro závěrečná cvičení. V tabulkách cvičné orga-
nizace spojovacích jednotek pro závěrečná cvičení v roce 1928 byly 
již uplatněny požadavky vzniklé z rozboru nedostatků minulých 
let. Závěrečná cvičení v letech 1927 až 1929 ukázala, že stáva-
jící organizační struktura není z hlediska řízení bojové činnosti 
vojsk únosná. Tento poznatek vycházel z objektivních podmínek 
řízení rozsáhlých operací při neustálém zvyšování rychlosti bo-
jové činnosti, neboť její řízení bylo v podstatě závislé především 
na technických prostředcích, které toto řízení zabezpečovaly. Tech-
nické prostředky, jimiž branná moc disponovala, již neodpovídaly 
svými vlastnostmi kladeným požadavkům. Bylo nutné hledat nové 
organizační formy, které by alespoň částečně nahradily nedostat-
ky technických prostředků pro velení. Tato fakta posléze přinutila 
velení branné moci, aby uvažovalo o základních změnách v orga-
nizační struktuře vojsk.
Koncem dvacátých let se objevily první návrhy na řešení stagnace 
telegrafního vojska. 2. oddělení (telegrafní) IV. odboru MNO navrho-
valo odstranit nedostatky způsobené již původní organizací z roku 
1919. Postupně docházelo i ke zvyšování průměrných ročních výdajů 
na nákup spojovacího materiálu, které činily do roku 1926 přibližně  
7 milionů Kč, v následujících letech pak téměř 15,5 milionů Kč.

V květnu 1930 vypracovalo 2. oddělení (telegrafní) IV. odboru MNO návrh defini-
tivní válečné organizace telegrafního vojska, jejíž realizace ale byla z personálních 
a materiálních důvodů možná pouze po etapách. Podle nové organizace měla být zří-
zena u Hlavního velitelství operujících armád jedna telegrafní, jedna radiotelegrafní 
a jedna stavební rota. U každé armádní skupiny měla být zřízena jedna armádní 
telegrafní a jedna armádní radiotelegrafní rota. Pro každou armádu měly být zří-
zeny dvě armádní telegrafní roty, jedna armádní radiotelegrafní a jedna stavební 

telegrafní rota. U divize mělo být velitelství 
telegrafního vojska divize, divizní telegrafní 
rota, divizní radiotelegrafní rota a divizní tele-
grafní park. Podle této nové válečné organizace 
by bylo pro telegrafní vojsko  potřeba 29 tisíc 
vojáků. Mělo se jednat o konečnou organiza-
ci, která by se postupně uskutečňovala podle 
počtu osob a množství finančních prostředků.
Návrh požadoval, aby byly, již v mobilizačním 
období 1931/33, zřízeny  tyto jednotky: jedna 
telegrafní a jedna radiotelegrafní rota Hlavního 
velitelství operujících armád, osm armádních 
telegrafních rot s čísly l až 8 (po dvou pro 
každou armádu) a pět stavebních telegrafních 
rot s čísly 1 až 5 (po jedné pro každou armádu 
a Hlavní velitelství operujících armád).

Dělostřelecká balónová rota v Jincích v roce 1931

Telefonní ústředna na závěrečném cvičení
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Základním problémem, před nímž stálo telegrafní vojsko od samého vzniku, byl 
akutní nedostatek spojovacího materiálu. Kromě spojovacích prostředků zanecha-
ných na území nově vzniklé Československé republiky bývalou rakousko-uherskou 
armádou, tak tvořil základ počátečního vybavení telegrafního vojska především 
materiál z původní výbavy československých legií. Největší množství spojovacího 
vybavení přivezli legionáři z Ruska (jeho hodnota činila 1 633 062 Kč). Další mate-
riál byl zakoupen z válečných přebytků německé, rakouské a francouzské armády. 
Kromě problematické kvality takto získaného materiálu, se jako velký problém jevi-
la i nebývalá typová roztříštěnost a s tím související rozsáhlá součástková základna 
potřebná k opravám spojovacích prostředků. Vzhledem k tomu, že pokračující ná-
kupy ze zahraničí stály rovněž proti zájmům nově vznikajícího československého 
průmyslu, projevovala čs. branná moc od prvních měsíců snahu o nalezení domá-
cích výrobců spojovacího materiálu. Již v prvních poválečných letech bylo založeno 
osm podniků radiotechnického průmyslu.
V říjnu 1919 byl zřízen polostátní podnik Telegrafia, československá továrna na te-
legrafy a telefony, akc. spol. v Praze, v němž měl stát podíl 51 %. V poměrně krátké 
době Telegrafia zahájila výrobu telefonních přístrojů všech druhů, které byly schop-
ny svou kvalitou plně nahradit zahraniční konstrukce. Od roku 1924 vyráběla 
Telegrafia telegrafní přístroje a učinila tak Československo v tomto oboru soběstač-
ným. V roce 1921 byla francouzskou společností 
Société Française Radio Electrique a Křižíkovými 
závody založena společnost Radioslavia, zabývající 
se výrobou radiotelegrafních stanic a přístrojů. Te-
lefonní a telegrafní kabely vyráběla od roku 1922 
pražská firma Kablo a bratislavská Továreň na ká-
bele. Od roku 1923 vyráběla továrna Radioelektra, 
sídlící v pražském Hloubětíně, elektronky.
Úkol opatřovat, přejímat, dodávat, ukládat, vyrábět 
a opravovat spojovací materiál a za tímto účelem 
i připravovat odborný personál, spočíval v rámci 
čs. branné moci na technické službě telegrafního 
vojska (později nazývané spojovací služba). Již v lis-
topadu 1918 bylo v kasárnách na pražském Újezdě 
zřízeno Ústřední telegrafické skladiště, jehož prvním
velitelem se stal nadporučík Brož. V červnu 1919 
byly při skladu založeny dílny na opravu telegraf-
ního materiálu. Spolu se změnou názvu na Hlavní 
vojenské telegrafní skladiště došlo ve stejné době 

Hlavní vojenské telegrafní skladiště  
sídlilo v zadním traktu kasáren na Pohořelci

První mužstvo 
Hlavního vojenského telegrafního skladiště
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k přestěhování skladu do budov na pražském Pohořelci. Skladiště se dělilo na oddě-
lení drátové a bezdrátové. Vzhledem k obrovské typové roztříštěnosti spojovacího 
materiálu pocházejícího z válečné kořisti, výzbroje legií a z nákupů v Rakousku, 
Německu a Francii, se ve skladišti nacházel materiál všech mocností účastnících 
se první světové války.
Dne 1. října 1920 došlo k přejmenování skladiště na Ústřední telegrafní skladiště (ně-
kdy se používal i název Čs. ústřední vojenské telegrafní skladiště a dílny) sídlící nadále 
v kasárnách na Pohořelci a podléhající Telegrafnímu pluku. Současně bylo vytvořeno 

Telegrafní skladiště Zemského vojenského velitelství pro Čechy sídlící v Mla-
dé Boleslavi (od dubna 1921 v Kutné Hoře), Telegrafní skladiště Zemského 
vojenského velitelství pro Moravu a Slezsko v Brně a Telegrafní skladiště 
Zemského vojenského velitelství pro Slovensko v Trnavě (zpočátku sídlilo 
v Leopoldově). Skladiště podléhala po odborné stránce Ústřednímu tele-
grafnímu skladišti, v ostatních věcech Telegrafnímu pluku.
Koncem roku 1920 se již podařilo soustředit poměrně značné množství 
spojovacího materiálu, mezi který např. patřilo 14 646 polních telefonů, 
92 rádiových stanic, 45 stanic pro zemní telegrafii, 90 telegrafních přístro-
jů typu Morse či 39 telegrafních přístrojů typu Hughes. Dne 1. února 1922 
došlo k přejmenování Ústředního telegrafního skladiště na Hlavní vojen-

ský telegrafní sklad, Telegrafního skladiště Zemského vojenského 
velitelství pro Čechy na Telegrafní sklad Zemského vojenského 
velitelství pro Čechy, Telegrafního skladiště Zemského vojenské-

ho velitelství pro Moravu a Slezsko na Telegrafní sklad Zemského 
vojenského velitelství pro Moravu a Slezsko a Telegrafního skladiště 

Zemského vojenského velitelství pro Slovensko na Telegrafní sklad Zemského vo-
jenského velitelství pro Slovensko.
V únoru 1925 převzal Hlavní vojenský telegrafní sklad nově postavenou skla-
dištní budovu v Kutné Hoře. V dubnu 1925 přesídlilo do Kutné Hory i velitelství 
skladu. Vzhledem ke změně názvů zemských vojenských velitelství proběhlo  
k 15. září 1925 další přejmenování jednotlivých telegrafních skladů. V Kutné 
Hoře sídlil Telegrafní sklad Zemského vojenského velitelství v Praze, v Brně Tele-
grafní sklad Zemského vojenského velitelství v Brně a v Trnavě Telegrafní sklad 
Zemského vojenského velitelství v Bratislavě. Dnem 15. srpna 1926 vznikl nově 
Telegrafní sklad Zemského vojenského velitelství v Košicích sídlící v Prešově. 
Po odborné stránce sklady podléhaly Hlavnímu vojenskému telegrafnímu 
skladu, v ostatních věcech telegrafnímu praporu příslušného zemského vo-
jenského velitelství.
Do skladů Ústředního telegrafního skladiště byl přijímán spojovací materiál 
přivážený legiemi a nakupovaný z válečných přebytků. Výroba v dílnách byla 
v této době výhradně ruční. Vzhledem k tomu, že dílny nedisponovaly žád-
nými obráběcími stroji kromě primitivního šlapacího soustruhu, prováděly 
se jen menší opravy 
spojovacího materiá-
lu. V listopadu 1921 
byla v rámci Ústřed-
ního telegrafního 
skladiště ustanovena 
sedmičlenná studijní 
komise pro stanovení 
vzorů přístrojů. Jejím 
členem se stal rovněž 
poručík Karel Deyl, 
který se krátce před 

tím vrátil ze studií na Vysoké 
škole radiotelegrafní v Paříži. Dílny 
se začaly postupně osamostatňovat 

Jeden z prvních čs. polních telefonních pří-
strojů, výrobek firmy B. a K. Prchalové  Kolín

Telefonní přístroj vz. 23
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od skladu a zároveň získáva-
ly stále modernější vybavení, 
především soustruhy a truh-
lářské obráběcí stroje.
Koncem roku 1922 již dílny 
zaměstnávaly 33 civilních 
zaměstnanců a přednosta  
21. oddělení (telegrafního) 
MNO plk. tel. Dvořák usiloval 
o jejich další rozvoj. V tomto 
roce byla zahájena sériová vý-
roba prvního přístroje, cvičné 
bzučákové soupravy vz. 22, 
používané k výuce Morseovy 
abecedy. V následujícím roce 
začala branná moc odebírat 
další výrobky dílen. Jednalo 
se především o nový model 
telefonního přístroje vz. 23, 
který se oproti dřívějším 
typům vyznačoval menšími 
rozměry a hmotností. Mezi 
odebíraný materiál patřil 
rovněž osminásobný přepo-
jovač sloužící ke spojování 
telefonních stanic různých 
vojenských formací. Pro pod-
zimní armádní manévry, které se konaly v září 1923 poblíž Poličky, pak dílny dodaly 
prvních osm zákopových rádiových stanic TRD I. Šlo o první výrobek svého druhu 
v Československu. Stanice byla pojmenována podle svých tvůrců (škpt. Tomského, 
škpt. Racka a npor. Deyla). Armáda ocenila především jednoduchou obsluhu stanic. 
Při manévrech se osvědčily natolik, že byla okamžitě objednána jejich sériová výro-
ba jako rádiových stanic vz. 23. V hodnocení manévrů se zároveň objevila kritika 
nedostatečné zručnosti radiotelegrafistů, nekvalitních kabelů pro linková vedení
a přílišné typové roztříštěnosti telefonních přístrojů. Doporučovalo se urychlené 
zavedení jednotného typu polního telefonu. Velmi dobře bylo naopak hodnoceno 
použití poštovních holubů.
Výnosem MNO ze dne 11. května 1923 byly zřízeny samostatné Telegrafní dílny 
přímo podřízené 21. oddělení MNO. Současně bylo rozhodnuto, že Hlavní vojenský 
telegrafní sklad bude mít nadále vlastní opravnu. Dílny vyrobily v tomto roce mimo 
jiné anténní stožáry pro MNO v Bubenči. Následující rok se stal mezníkem ve vý-

voji Telegrafních dílen. 
Výnosem MNO ze dne 
22. ledna 1924 byly 
se zpětnou platností 
od 1. ledna ustaveny 
samostatné Vojenské 
telegrafní dílny, jejichž 
ředitelem byl jmeno-
ván štábní kapitán 
Otto Tomský, vedoucím 
provozu štábní kapitán 
Jan Racek a vedoucím 
laboratoří nadporučík 

Karel Deyl. Současně došlo 
k zahájení sériové výroby 

Tvůrci rádiové stanice TRD  
(zleva: Tomský, Racek, Deyl) a její prototyp

I. výrobní série rádiové stanice TRD vz. 23

Rádiová stanice vz. 23/28
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Brána Vojenských telegrafních dílen na Pohořelci

vzorů přijatých do výzbroje československé branné moci. Laboratoře záro-
veň připravovaly nové typy divizních a leteckých rádiových stanic. Vojenské 
telegrafní dílny sestávaly z ředitelství, laboratorního oddělení, dílenského 
oddělení, technické správy a pomocného provozu. Výrazným nedostatkem 
ale zůstávaly omezené výrobní i vývojové prostory. Z tohoto důvodu byla 
zahájena výstavba nové továrny ve Kbelích. Tabulky počtů určovaly v ro-
ce 1924 Vojenským telegrafním dílnách celkem 229 zaměstnanců, tohoto 
stavu ale nebylo zdaleka dosaženo. Posledním výrobkem roku 1924 se stala 
osmilampová rádiová stanice, první svého druhu v Československu, která 
byla předána prezidentu T. G. Masarykovi jako novoroční dar branné moci. 
O významu Vojenských telegrafních dílen svědčí i výklad ministra národ-
ní obrany Františka Udržala v parlamentním rozpočtovém výboru, kde 
v listopadu 1924 uvedl: „Je mnoho oborů, ve kterých se budeme musit ještě 
dlouhý čas učit od ciziny a v cizině. Ale jsou již mnohá odvětví, v nichž – díky 
zdatnosti našeho průmyslu a díky pilnosti českých lidí – stali jsme se úplně 
aneb alespoň ve značné míře neodvislými. Uvádím jako příklad vybudování 
vojenských telegrafních dílen, jichž zřízením je pro armádu zabezpečena tu-
zemská výroba všeho spojovacího materiálu pro účely vojenské, a to jak pokud 
jde o materiál telegrafní a telefonní, tak i radiotelegrafní.“

Na jaře roku 1925 se Hlavní vojenský telegrafní sklad přestěhoval do Kutné 
Hory a uvolněné prostory na Pohořelci tak mohly převzít Vojenské tele-
grafní dílny. V tomto roce dodaly dílny armádě především 2000 světelných 
signalizačních přístrojů Sig. 10, které vznikly přepracováním britského 

přístroje typu Lucas. Významné byly rovněž dodávky polních rádio-
vých stanic, čtyřlampových rádiových přijímačů A5 pro vojenská zátiší, 
polních telefonních přístrojů a osminásobných a patnáctinásobných 
přepojovačů. V prosinci 1925 byl dokončen model šestilampového le-
teckého přijímače vyznačujícího se minimálními rozměry a hmotností 
4,6 kg. Na konci roku dílny zaměstnávaly 214 pracovníků. V následují-
cích letech sklad převzal množství nejrůznějšího spojovacího materiálu 
a současně dohlížel na kvalitu jeho výroby. Mezi obchodní partnery 
patřily velké firmy i malé řemeslné dílny. Významným dodavatelem
polních telefonů byla např. pardubická Telegrafia (jen v listopadu
1926 dodala 1000 telefonů). Telegrafní káry vz. 23 a vz. 27 a převozné 
holubníky vyráběla firma J. Weigl v Přerově, těžké pojízdné svinovače

kabelů přerovská firma WIKOV, zvedačky pro budování linkového vedení
firma Svoboda z Horní Cerekve, telefonní kabelové bubny vz. 21 a vz. 23

firma Vichr a spol. v Duchcově atd.

Patnáctinásobný 
telefonní přepojovač 

vz. 23

Osminásobný telefonní přepojovač

Rádiová stanice pro prezidenta Masaryka
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V říjnu 1926 se uskutečnilo přestěhování Vojenských 
telegrafních dílen do nových budov ve Kbelích. Díky 
tomu se mohla výroba konečně rozjet naplno. Základ 
Vojenských telegrafních dílen tvořilo laboratorní oddě-
lení, které studovalo a navrhovalo nové vzory přístrojů 
nebo zlepšení dosud užívaných přístrojů a provádělo 
veškerá měření spojená se studiem problémů spo-
jovací služby. Dílny samotné měly svoji dílenskou 
a konstrukční kancelář a dále dílnu telegrafní, telefon-
ní, radiotelegrafní, zámečnickou a kovářskou, stejně 
jako dílnu na slévání kovů, truhlárnu a strojovnu. 
V průběhu roku 1926 vyrobily Vojenské telegrafní dílny 
280 zákopových rádiových stanic, 650 osminásobných 
přepojovačů, 360 patnáctinásobných přepojovačů, 
10 000 pouzdérek pro holubí poštu, 250 párů náhlav-
ních sluchátek a především 100 ks nových leteckých 
rádiových stanic vz. 26 tvořených přijímačem RP2 a vysílačem RV2. Posledním ty-
pem vyvinutým v dvacátých letech se stala radiotelegrafní stanice vz. 29.

Telegrafní kára vz. 27

Sídlo Vojenských telegrafních dílen ve Kbelích 

Letecký rádiový přijímač RP2

Logo Vojenských telegrafních dílen

Pozemní verze letecké rádiové stanice  
vz. 26 (RP2, RV2)
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Ve výčtu výrobků telegrafních 
dílen se objevují pouzdérka 
pro holubí poštu, stejně tak fi-
gurují ve výše uvedené tabulce 
výměry ostatních spojovacích 
prostředků i holubníky a psi. 
Poštovní holubi, jako jeden 
z nejstarších spojovacích 
prostředků, byli používáni 
i československou brannou 
mocí. Bylo to dáno především 
zkušenostmi z první světové 
války, ve které se holubi čas-
to osvědčili i v situaci, kdy 
všechny jiné spojovací pro-
středky selhaly. Důležitým 
faktorem byla rovněž rych-
lost holubů, která dosahovala 
až 150 km/hod. Počátkem dva-
cátých let se hlavní mateřský 
holubník nacházel ve Štefá-
nikových kasárnách v Praze. Převozný holubník
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Další dva mateřské holubníky byly umís-
těny u II. telegrafního praporu v Brně  
a III. telegrafního praporu v Trnavě. 
Hlavní mateřský holubník řídil veš-
kerý chov vojenských poštovních 
holubů v celé republice. K výcviku 
poštovních holubů sloužily stálé 
a převozné vojenské holubníky. Po-
čet holubů v mateřské stanici 
nebyl omezen, ve stálých stani-
cích bylo chováno až 200 holubů, 
v převozných až 100. V roce 
1921 se u Telegrafního plu-
ku nacházelo 1500 holubů 
a holoubat. V září 1923 vyda-
lo MNO výnos o organizaci 
spojení pomocí holubů.
Stálé holubníky měly ně-
kolik oddělení. První pro 
odchov mladých, druhé 
krmiště, třetí pro holou-
bata odstavená a čtvrté 
pro nemocné holuby. Součástí  
stálých holubníků bylo rovněž skladiště  
krmiva a potřeb, kancelář velitele holubníku a světnice 
pro vojíny-holubáře. Převozné holubníky se nacházely v Kutné Hoře, 
Milovicích, Brně a Trnavě. V roce 1923 k nim přibylo deset dalších: v Plzni, Českých 
Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Opavě, Banské Bystrici, Ružomberku, Spišské 
Nové Vsi, Košicích a Užhorodu. 
Celkem tedy existovalo čtrnáct 
převozných holubníků, které 
podléhaly příslušným náhradním 
telegrafním rotám jednotlivých 
telegrafních praporů a zajišťovaly 
spojení dvanácti divizím a dvěma 
horským brigádám.
Holubi stálých holubníků byli 
cvičeni v letech na střední 
(do 200 km) a dlouhou (přes 
200 km) vzdálenost, holubi pře-
vozných holubníků na krátkou 
vzdálenost (do 50 km). Převozné 
holubníky měly v případě války 
umožnit nasazení poštovních ho-
lubů v co možná nejkratším čase 
na místě, kde to bojová situace 
vyžadovala. Šifrované zprávy 
byly uloženy do lehkých hliní-
kových pouzdérek připevněných 
holubovi na nohu. Hlavním do-
davatelem pouzdérek pro holubí 
poštu byly Vojenské telegrafní dílny. Holubníky byly spojeny s velitelstvím telefo-
nicky nebo prostřednictvím cyklistických spojek, aby mohla být zpráva přinesená 
holubem co nejrychleji doručena na patřičné místo. Poštovní holubi zajišťovali spoje-
ní mezi předními jednotkami a velitelstvím divize, mezi pěchotou a dělostřelectvem 
a mezi spojkami a velitelstvím, které je odesílalo. Cvičení mužstva probíhalo kaž-
doročně u telegrafního učiliště anebo při některé mateřské stanici ve čtyřnedělním 
holubářském kursu. Vojenská holubářská škola byla umístěna v Brně.
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Za první světové války byly 
na všech frontách použity i tisíce 
psů, kteří se osvědčili nejen jako 
prostředek strážní, pátrací a do-
pravní, ale rovněž jako výborný 
prostředek spojovací. Na základě 
těchto zkušeností byla v Kostelci 
nad Orlicí vybudována škola pro 
výcvik vojenských psů. Vojenská 
cvičení prokázala schopnosti psů 
plnit spojovací úkoly. Mezi dvě-
ma velitelstvími přenášeli zprávy 
až na vzdálenost 10 km těžkým 
terénem při průměrné rychlosti 
30 km/hod.
Základem spojení ve dvacátých 
letech stále zůstávalo linkové spo-
jení. Příslušníkům telefonních čet 
se v letech První republiky říkalo 
„dráteníci.“ Jednalo se o přiléhavé 
pojmenování, neboť každý kus 

země, na kterém probíhaly vojenské operace, vždy „zadrátovali“ velmi dů-
kladně. Když se vojsko dalo do pohybu proti nepříteli, vyšší velitelství byla 
spojena telefonicky. Telefon se kladl po tak zvané spojovací ose. Ta část sítě, 
jejíž oka byla tvořena telefonními a telegrafními linkami vybudovanými 
již v míru, se nazývala stálá státní síť. Na ni se pak připojovala operační 
síť. Tuto síť již stavělo vojsko jako síť vysoko vedených linek. Pokračová-
ní dopředu, až k první linii, pak představovala bitevní síť. Podle úkolů 
se tyto sítě dělily na síť pro velitelství, dělostřeleckou síť atd. Všechny 
se vytvářely podle předem vypracovaného plánu spojení. Při cvičení 
byl velitel pluku vždy telefonicky spojen se všemi veliteli praporů. 
Spojení budoval tzv. stavební (staniční) roj, který tvořil součást spo-
jovací čety. Telefonní kabely byly vedeny korunami stromů, aby je 

Pes s pouzdrem  
pro uložení zprávy

„Dráteníci“ budující linkové vedení

64



65

III. KAPITOLA SPOJOVACÍ TECHNIKA V LETECH 1918 AŽ 1932

chodci nebo vozy nepotrhali. 
Vzhledem k choulostivosti 
drátového spojení byly para-
lelně používány další spojovací 
prostředky zaručující veliteli 
spojení za všech okolností. 
V roce 1931 byl do výzbroje 
zaveden speciální návěsový 
telefonní automobil vz. 30. 
Šlo o typ Škoda 506 s návě-
sem typu Martin vybavený 
telefonní ústřednou a dalším 
spojovacím materiálem.

Letecká signální 
(raketová) pistole vz. 28

Telefonní automobil vz. 30

Údržba polního telefonního kabelu
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Signální přístroj X-O1 

Transport rádiové stanice TRD vz. 23

Přijímač rádiové stanice vz. 23/28

Výrobní štítek  
rádiové stanice vz. 23/28

Pracovníci Telegrafních dílen 
nad komponenty stanice TRD vz. 23

Japonský telefonní přístroj Okura

Sluchátko Ericsson  
prvních čs. polních telefonních přístrojů
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Maďarský telefonní přístroj Srandard Polský telefonní přístroj vz. 27

Ve výzbroji čs. branné moci byl i jeden francouzský 
rádiový tank Renault FT vybavený stanicí E10  

Letoun Aero A-12 s prvním leteckým přijímačem RP2

Italský 
telefonní 
přepojovač
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Velká hospodářská krize, která vy-
pukla v USA v roce 1929, zasáhla 
Československo začátkem třicátých 
let a na nejhlubší bod se dostala 
v prvních měsících roku 1933. To 
se pochopitelně odrazilo i na vý-
voji československé branné moci. 
V důsledku snížených položek stát-
ního rozpočtu určených pro obranu 
státu, nebylo možno realizovat některé závažné změny, jež si vyžadovala celková si-
tuace. Uskutečnění nutných organizačních změn a vybavení vojsk novými bojovými 
prostředky bylo oddáleno. Závěrečná cvičení a velká cvičení vojsk byla omezová-
na nebo se nekonala vůbec. V rámci telegrafního vojska se v tomto období přesto 

podařilo zavést řadu nových 
spojovacích prostředků, např. 
automobilní rádiovou stanici 
vz. 29, přenosnou rádiovou 
stanici vz. 31 a další. Celkově 
však telegrafní vojsko proží-
valo stagnaci, stejně jako celá 
branná moc, a zaostávalo 
ve vybavování moderní spo-
jovací technikou. 
V roce 1932 zahájil Hlavní 
štáb, v reakci na krach od-
zbrojovacích jednání v Ženevě, 
přípravu rozsáhlé reorganizace 
a modernizace československé 
branné moci. Prudký obrat 
přinesl rok 1933, kdy se moci 
v sousedním Německu chopili 

TELEGRAFNÍ  
VOJSKO  

V PŘEDVEČER 
DRUHÉ  

SVĚTOVÉ  
VÁLKY  
– LÉTA  

1933 AŽ 1939

Rádiová stanice vz. 29

Škola rotmistrů  
telegrafního vojska v roce 1933
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nacisté v čele s Adolfem Hitlerem. Československo se právem cítilo ohroženo novým 
směřováním jeho zahraniční politiky. Od roku 1935 probíhala výstavba stálého opevně-
ní. V květnu 1935 vstoupila v platnost nová organizace válečné armády, následovaná 
reorganizací mírové armády. Nutnost zvýšení obranyschopnosti státu vedla k vytvoře-
ní vyšších jednotek – sborů. V říjnu 1935 vzniklo sedm sborových velitelství. 
Pro další vývoj organizace spojení mělo velký význam úplné osamostatnění telegraf-
ního vojska, které se stalo v září 1933 jednou ze šesti zbraní branné moci. Dnem  
15. září 1933 se počet telegrafních praporů rozrostl na pět. V podřízenosti Zemské-
ho vojenského velitelství v Praze vznikl Telegrafní prapor 5 se sídlem v Týně nad 
Vltavou. Útvar do svého složení převzal bývalou 2. a 5. telegrafní rotu Telegrafního 
praporu 1. Téhož dne se změnilo vnitřní složení jednotlivých telegrafních praporů 
a jejich roty byly nově očíslovány. Telegrafní prapory nově disponovaly 1. rotou te-
legrafní, 2. a 3. rotou telefonní a 4. rotou radiotelegrafní. V rámci přečíslování byly 
stávající roty přejmenovány:
• Telegrafní rota 1 na 1. rotu Telegrafního praporu 1,
• Telegrafní rota 2 na 1. rotu Telegrafního praporu 5,
• Telegrafní rota 3 na 2. rotu Telegrafního praporu 1,
• Telegrafní rota 4 na 3. rotu Telegrafního praporu 1,
• Telegrafní rota 5 na 2. rotu Telegrafního praporu 5,
• Telegrafní rota 6 na 1. rotu Telegrafního praporu 2,
• Telegrafní rota 7 na 2. rotu Telegrafního praporu 2,
• Telegrafní rota 8 na 3. rotu Telegrafního praporu 2,
• Telegrafní rota 9 na 1. rotu Telegrafního praporu 3,
• Telegrafní rota 10 na 2. rotu Telegrafního praporu 3,
• Telegrafní rota 11 na 1. rotu Telegrafního praporu 4,
• Telegrafní rota 12 na 2. rotu Telegrafního praporu 4,
• Radiotelegrafní rota 1 na 4. rotu Telegrafního praporu 1,
• Radiotelegrafní rota 2 na 4. rotu Telegrafního praporu 2,
• Radiotelegrafní rota 3 na 4. rotu Telegrafního praporu 3,
• Radiotelegrafní rota 4 na 4. rotu Telegrafního praporu 4.
Díky zavedení dvouleté prezenční služby vznikly 1. října 1935 další dva telegrafní 
prapory. Jednalo se o Telegrafní prapor 6 sídlící v Brně a podléhající Zemskému vo-
jenskému velitelství v Brně a Telegrafní prapor 7 sídlící v Turčianském Sv. Martině 
a podléhající Zemskému vojenskému velitelství v Bratislavě.
Vytvoření nových útvarů telegrafního vojska souviselo s výše uvedenou reorgani-
zací vyšších velitelství čs. branné moci. Území republiky bylo rozděleno na sedm 
sborových oblastí, v jejichž čele stála od 15. října 1935 velitelství sborů. Velitel-
ství Sboru I sídlilo v Praze, Sboru II v Hradci Králové, Sboru III v Brně, Sboru IV 
v Olomouci, Sboru V v Trenčíně, Sboru VI v Košicích a Sboru VII v Turčianském 

Sv. Martině (od září 1936 v Bratislavě a od zá-
ří 1938 v Banské Bystrici). Telegrafní prapory 
byly v lednu 1937 předány do podřízenosti 
sborových velitelství. Velitelství Sboru I pod-
léhal Telegrafní prapor 5 v Benešově (v září 

1936 se přestěhoval z Týna nad Vltavou), 
velitelství Sboru II Telegrafní prapor l  
v Kutné Hoře, velitelství Sboru III  
Telegrafní prapor 2 v Brně, velitel-
ství Sboru IV Telegrafní prapor 6 

v Brně (od září 1937 v Lipníku 
nad Bečvou), velitelství Sboru 
V Telegrafní prapor 3 v Trnavě 

(od září 1938 v Novém Mestě 
nad Váhom), velitelství Sbo-

ru VI Telegrafní prapor 4 
v Prešově a velitelství 
Sboru VII Telegrafní 
prapor 7 v Turčian-
ském Sv. Martině.

Prapor Telegrafního praporu 1 v Kutné Hoře

Polní blůza vz. 21  
telefonisty ženijního pluku

Prapor Telegrafního praporu 2 v Brně

Prapor Telegrafního praporu 3 v Trnavě



70 HISTORIE SPOJOVACÍHO VOJSKA

Pěší divize 

 3

Pěší divize 

 2

Cvičná organizace armádního sboru

Velitelství
sboru

Telegrafní prapory byly ve dvou etapách 
rozšířeny o jednu telefonní rotu. K 1. říjnu 
1935 přibyla telefonní rota Telegrafnímu 
praporu 1 a 5, k 1. srpnu 1937 Telegrafní-
mu praporu 2, 3, 6 a 7. Pouze u Telegrafního 
praporu 4 nebyla nová telefonní rota vy-
tvořena. U Telegrafního praporu 6 vznikla  
1. října 1935 5. rota naslouchací, již 1. srp-
na 1937 ale byla zrušena. Od 1. srpna 1937 
se přestalo rozlišovat mezi telegrafními 
a telefonními rotami, které byly nadále jed-
notně označovány jako telegrafní.
Podle směrnic vydaných Hlavním štábem 
v roce 1935 byla cvičná organizace vojsk sta-
novena takto:

Příslušníci telefonní roty Telegrafního praporu 5 

Štábní jednotky:
štábní rota a št. jezd. četa
štábní automob. kolona

polní četnictvo
polní pošta

Posilové prostředky:
1-2 prap. středních tanků

2-3 hraničářské prap.
1 pozorovací letka

dělostřelecké útvary

Smíšený průzkumný
oddíl

Horský dělostřelecký 
pluk

Ženijní 
prapor

Telegrafní
prapor

Pozorovací 
letka

Týlové útvary  
a zařízení

Pěší divize 

 1

Velitelství  
divize

Posilové prostředky:
prap. lehk. (stř.) tanků

dělostřelectvo
někdy pozorovací letka

Smíšený průzkumný
oddíl

Lehký dělostřelecký 
pluk

Ženijní
rota

Telegrafní
prapor

Týlové 
útvary 

Pěší divize 

 2

Pěší pluky

 1

Pěší divize 

 3

Pěší divize 

 2

Pěší prapor 

 1

Pomocná 
rota

Technická 
rota

Spojovací 
rota

SBOROVÉ   ÚTVARY

DIVIZNÍ   ÚTVARY
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V druhé polovině třicátých let prošla značným 
rozvojem i radiotelegrafní síť. Charakteristické 
je, že k výstavbě této sítě došlo až po porovnání 
s mnohem pokročilejším stavem v okolních státech. 
Požadavek vytvořit ucelenou síť byl vznesen až ně-
kolik let po jejím vybudování v Německu, Rakousku 
i Maďarsku. V Rakousku a Německu přitom platila 
zásada, že každá posádka musí mít alespoň jednu 
rádiovou stanici. V Československu fungovala pro 
případ mobilizace již od počátku dvacátých let vo-
jenská radiotelegrafní síť. Náhradní roty telegrafních 
praporů disponovaly několika stálými a cvičnými 
radiotelegrafními stanicemi, které tvořily základ ra-
diotelegrafní sítě telegrafního vojska. Celou síť řídila 
Hlavní radiotelegrafní stanice v Praze na Petříně. 
Celkem 17 stanic obstarávalo vojenský telegrafní 
provoz a zajišťovalo praktický výcvik radiotelegra-
fistů. Ve třicátých letech ale vyvstala nutnost řešit
otázky radiotelegrafní sítě systematicky.
Dne 1. října 1935 vzniklo v Praze na Petříně Vojenské radioelektrické ústředí, 
bezprostředně podřízené 2. oddělení (telegrafnímu) IV. odboru MNO. Ústředí pod-
léhaly všechny stálé i cvičné rádiové stanice. Součástí radiotelegrafní sítě byla 
Vojenská radioelektrická střediska I až III, představující výkonný orgán určený 
k provádění spojovacích potřeb MNO a ke kontrole radioelektrické dopravy. Tato 
střediska byla umístěna v Praze, Kroměříži a Turčianském Sv. Martině. Středis-
ko v Praze disponovalo 10kW vysílačem Telefunken. Stálé radioelektrické stanice 
v sídlech zemských vojenských velitelství se změnily na Ústředny stálých radio-
telegrafních stanic 1 až 4. Ústředny v Praze, Bratislavě a Košicích měly po jedné 
rádiové stanici vz. 29 a vysílači Telefunken 0,5 kW, ústředna v Brně disponova-
la pouze francouzskou rádiovou stanicí E-3. U ústředen se nacházelo rovněž pět 
krátkovlnných vysílačů RV8. Jeden z nich byl pokusně umístěn ve Vojenském 
radioelektrickém středisku III v Turčianském Sv. Martině. Ústřednám stálých ra-
diotelegrafních stanic bylo podřízeno 14 (od března 1938 pak 
18) stálých radiotelegrafních stanic, které tvořily vlastní zá-
klad celé radiotelegrafní sítě. Ty byly umístěny v sídlech divizí 
a obou horských brigád. Síť stálých radiotelegrafních stanic 
dotvářelo na 40 posádkových stanic. K rádiovému odposlechu 
a zaměřování byly využívány Cvičné radiotelegrafní stanice 
I až IX podřízené Ústředně cvičných radiotelegrafních stanic 
v Praze. V souvislosti se vznikem velitelství sborů a dalšími or-
ganizačními změnami byla síť postupně rozšiřována. Do roku 
1938 se podařilo stálou radiotelegrafní síť dobudovat do podoby, 
která se v průběhu mobilizace ukázala jako plně funkční.

Obsluha rádiové stanice

Souprava vysílače RV3  
rádiové stanice vz. 29
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Po celou dobu trvání Českosloven-
ské republiky bojovalo Ministerstvo 
národní obrany s Ministerstvem 
pošt a telegrafů o kompetence 
v povolování a dohledu nad radio-
komunikacemi. Ačkoliv technickým  
vybavením umožňujícím monitoro-
vání vysílání nepovolených rádio- 
vých stanic disponovalo Ministerstvo 
národní obrany, vítězem kompetenč-
ních sporů se stalo Ministerstvo 
pošt a telegrafů. Nedokonalost ci-
vilních i armádních zaměřovacích 
přijímačů se ukázala v roce 1934, 
kdy zahájil německý emigrant 
Ing. Formis ilegální protinacistické 
vysílání z hostince Na Záhoří u Slap. 
Marné úsilí českých úřadů o zamě-
ření vysílače ukončilo až zavraždění 
Ing. Formise německým komandem. 
Vzhledem k ohlasu tohoto případu 
bylo v polovině třicátých let vy-
tvořeno  specializované pracoviště 
– Kontrolní služba radioelektrická, 
které mělo vyhledávat nepovolené 
rádiové stanice. Hlavní monitorovací 

pracoviště vzniklo ve vile v pražské Krči. Obsluhu tvořilo osm rádiových operá-
torů a dva mechanici. Služba disponovala třemi vozy Škoda Rapid vybavenými 
komunikačními přijímači a podomácku zhotovenými rámovými anténami. Po-

stupně byly zřízeny i služebny v Brně a Košicích. Paradoxně jedinou nalezenou 
stanicí byla počátkem roku 1937 agenturní rádiová stanice předsunuté agen-
turní ústředny 2. oddělení Hlavního štábu zajišťující spojení mezi Litoměřicemi 

a Hlavním štábem. Činnost Kontrolní služby radioelektrické kulminovala v době 
mobilizace v září 1938. Mnohem úspěšnější byla daleko lépe vybavená síť armád-

ních naslouchacích a zaměřovacích stanic fungující v rámci 
cvičných radiotelegrafních stanic, která monitorovala pře-
devším provoz vojenských rádiových stanic za hranicemi 
Československé republiky.

Zaměřovací přijímač RP21

Zaměřovací přijímač RP5 II. výrobní série, 
umístěný ve speciálním přívěsu,  

si při návštěvě Vojenských telegrafních dílen 
prohlédl i prezident Beneš
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V důsledku všech výše uvedených změn se celkové počty telegrafního vojska podstat-
ně zvýšily. Početní nárůst mužstva a poddůstojníků byl realizován zvýšeným příjmem 
povolanců, početní nárůst důstojníků a rotmistrů urychleným přecvičením příslušní-
ků jiných druhů zbraní, zejména jezdectva. Podstatné změny v organizační struktuře 
armády, zavádění nových bojových prostředků a změny v systému velení si nezbyt-
ně vyžádaly i změnu dosavadní spojovací soustavy. Armáda jako celek prodělávala 
v tomto období téměř neustálou reorganizaci. Každá reorganizace se přímo dotýkala 
telegrafního vojska, neboť nově zřizované jednotky bylo nutno vybavovat spojovacími 
prostředky a personálem. Dosud platný předpis „Styk a spojení“ z roku 1924 již bezna-
dějně zastaral. V roce 1935 byl vydán nový předpis, který již kladl mnohem větší důraz 
na rádiové spojení. Tomu odpovídalo i používání spojovacích prostředků v následných 
rozsáhlých cvičeních, kdy bylo naráz nasazeno až 150 rádiových stanic, současně se  Prapor Vojenského telegrafního učiliště v Turnově

Organizační schéma telegrafního vojska k  1. srpnu 1937

tlgr

tlgr

tlgr

MNO

VRÚ VTS 1 VTS 2

ZVV Praha 

I. sbor II. sbor

ZVV Košice

VI. sbor

ZVV Bratislava

V. sbor VII. sbor

ZVV Brno

III. sbor IV. sbor

Praha Nové Mesto nad Váhom Praha

Praha Hradec 
Králové

Brno Olomouc Trenčín Bratislava Košice

Tlgpr 5 Tlgpr 1 Tlgpr 4Tlgpr 3 Tlgpr 7Tlgpr 2 Tlgpr 6

Benešov Kutná 
Hora

Brno Brno Trnava Martin Prešov

Tlgpr 1Tlgpr 1tlgr radtlgr náhrr VTU VTD

Turnov Praha

tlgr

tlgr

tlgr

Tlgpr 1Tlgpr 1tlgr radtlgr náhrr

tlgr

tlgr

Tlgpr 1Tlgpr 1tlgr radtlgr náhrr

Poznámka: Organizace Tlgpr 2, 3, 5 a 7 je shodná s organizací Tlgpr 6
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zjišťováním možností za-
měření rádiových stanic 
nepřítele a odposlechu jeho 
rádiového provozu. Na zá-
kladě získaných poznatků 
bylo rozhodnuto o podstat-
ném rozšíření rádiového 
spojení.
S rozvojem letectva vznikla 
nutnost vytvořit leteckou 
síť radiotelegrafních stanic 
pokrývající celou republi-
ku. Za tímto účelem bylo 
1. března 1935 vytvoře-
no Letecké radioelektrické 
středisko se sídlem v Pra-
ze–Kbelích. Po odborné 
stránce podléhalo Vojen-
skému radioelektrickému 
ústředí, v ostatních věcech 
3. odboru (leteckému) MNO. 
V jeho odborné gesci vznik-
lo postupně od 1. září 1935 

22 leteckých radiotelegrafních stanic 
podřízených velitelstvím jednotlivých 
leteckých pluků. V roce 1938 byla vy-
dána přepracovaná příručka „Pokyny 
pro výcvik v letecké armádní radioelek-
trické síti,“ která přesně stanovila zásady 
pro organizaci a činnost rádiového spo-
jení u letectva.
Ve spojovací soustavě u tankových 
a mechanizovaných svazků, útvarů a jed-
notek, smíšených předzvědných oddílů 
a u horských a hraničárských praporů, 
se uvažovalo o zavedení rádiového spojení 
až do úrovně roty a v některých případech 
až do úrovně velitele čety. Rovněž u dělo-
střelectva se zavádělo rádiové spojení velitele 
oddílu s veliteli baterií.

Velitelství cvičení s telegrafní stanicí

Letecká kukla vz. 35

Rádiová stanice vz. 35 pro spojení s tanky

Propustka podepsaná npor.tel. J. Markem, 
pozdějším velitelem spojovacího vojska 
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Čepice poručíka telegrafního vojska  
Otakara Jaroše,  
příslušníka Telegrafního praporu 4 v Prešově

Rádiová stanice vz. 35 v době mobilizace v září 1938

Zajímavým údajem je rovněž národnostní složení telegrafního vojska v polovi-
ně třicátých let. V závorce jsou pro porovnání uvedena čísla v rámci celé branné 
moci. U telegrafního vojska bylo 96,6 % (86,4 %) důstojníků slovanské národnos-
ti, 3 % (11,8 %) německé národnosti a 0,4 % (1,8 %) maďarské národnosti. Mužstvo 
a rotmistři byli z 96,5 % (74,4 %) slovanské národnosti, 3 % (19,4 %) německé národ-
nosti a 0,5 % (6,2 %) maďarské národnosti. Čísla svědčí o snaze zamezit v maximální 
možné míře nebezpečí infiltrace agentů nepřátelských států do řad telegrafního
vojska. 
V listopadu 1937 ohlásil Adolf Hitler svůj úmysl připojit Rakousko a Českoslo-
vensko k Německé říši. V případě Československa tohoto cíle hodlal dosáhnout 
využitím národnostních požadavků německé 
menšiny v Českých zemích. Neustále stupňují-
cí se nároky skutečně vyvolaly v květnu 1938, 
kdy československá vláda vyhlásila částeč-
nou mobilizaci, mezinárodní politickou krizi. 
Po ní bezprostřední spojenci Československa 
– Velká Británie a Francie – již z obavy před 
válkou, na kterou samy nebyly připraveny, 
vyvíjely na československou vládu nátlak, 
aby požadavkům Němců ustoupila. Bez-
prostřední ohrožení státu si vyžádalo 
23. září 1938 mobilizaci, která proběhla 
rychle a za všeobecného nadšení a odhod-
lání k obraně vlasti. Na 29. září 1938 byla 
svolána do Mnichova konference čtyř vel-
mocí (Velká Británie, Francie, Německo 
a Itálie). Jejich představitelé podepsali 
dohodu, která nařizovala postoupení 
pohraničí Českých zemí Německu. Mís-
to rozkazu k boji rozhodli politici  
30. září 1938 o podrobení se mnichov-
skému diktátu. Politické rozhodnutí 
o přijetí mnichovského diktátu váž-
ně zasáhlo svědomí téměř každého 
československého vojáka a rovněž 
branné moci jako celku.
V okamžiku mobilizace, kdy 
do zbraně nastoupilo 1 075 000 
odhodlaných mužů, nebyla plá-
novaná výstavba branné moci ještě dokončena. 
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Nové plány na doplnění počtů u telegrafního vojska, stejně jako na dovybavení 
spojovacím materiálem, nemohly být za těchto okolností plně realizovány. Českoslo-
venská branná moc se v době mobilizace skládala z Polní armády pod velením nově 
vzniklého Hlavního velitelství (krycí název Palacký) a ze Zápolní armády podřízené 
Ministerstvu národní obrany a Hlavnímu štábu. Přednostou 2. oddělení (telegraf-
ního) IV. odboru MNO se stal v době mobilizace brigádní generál František Kuník. 
Dosavadní přednosta oddělení brigádní generál Josef Dvořák zastával, v rámci 
Hlavního velitelství, funkci velitele Velitelství telegrafního vojska. Velitelství tele-
grafního vojska bylo umístěno ve škole poblíž zámku v Račicích, kde sídlil hlavní 
velitel armádní generál Ludvík Krejčí.
V době mobilizace postavilo telegrafní vojsko celkem 57 telegrafních praporů 
začleněných k Hlavnímu velitelství (Telegrafní prapor 91), k velitelstvím armád (Te-
legrafní prapor 71 až 74), sborům (Telegrafní prapor 51 až 58), divizím (Telegrafní 
prapor 2 až 22), hraničním pásmům (Telegrafní prapor 61 až 66), hraničním ob-
lastem (Telegrafní prapor 31 až 42), rychlím divizím (Telegrafní prapor 81 až 84) 
a skupinám (Telegrafní prapor 1). Vznikly i samostatné telegrafní roty, jimiž dispo-
novalo především Hlavní velitelství.

Hodnocení zářijové mobilizace, vypracované počátkem roku 
1939, se zabývalo především připraveností materiálu. Nejednalo 
se pouze o telegrafní materiál, ale rovněž o motorová vozidla, 
jejichž nedostatek představoval u telegrafního vojska zvlášť 
ožehavý problém. Většinou nebyl dodán plný počet, někde 
zpočátku chybělo až 50 % automobilů. Pokud byl početní stav 
na předepsané výši, nebyla dodržena potřebná tonáž, nebo 
se jednalo o nespolehlivé automobily. Citelný byl rovněž 
nedostatek terénních radiovozů. Jediný takový typ předsta-

voval automobil Praga RVR vybavený rádiovými stanicemi vz. 29. 
Na základě zkušeností z mobilizace bylo navrhováno zavedení krátkovlnných 

stanic. Kladně byla naopak hodnocena kvalita a množství telefonního materiálu. 

Signalizace přístrojem X-O1 
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Útvary naopak postrádaly plánované radiotelefonní stanice a kritizována byla i po-
ruchovost telegrafů typu Hughes.
Jako další problém se v praxi ukázala kumulace funkcí v rukou velitele telegrafního 
vojska u divize a sboru. Velitel telegrafního vojska u vyššího velitelství byl podle 
předpisu MOB-9 současně velitelem telegrafního praporu, velitelem polní poštov-
ní služby a přednostou spojovací služby. Tato kumulace funkcí jednoho důstojníka 
se v mobilizačních hodnoceních dočkala jednoznačné kritiky. 
Jeden důstojník na všechny tyto úkoly nemohl stačit, neboť 
musel být neustále u štábu vyšší jednotky, a proto se nemo-
hl starat o vlastní telegrafní prapor, který se často nacházel 
na vzdáleném místě. Dalším negativem byl velký počet mobili-
zovaných útvarů, které stavěly mírové telegrafní prapory.  
Šlo až o 50 mobilizovaných útvarů, což vedlo k obsazování ve-
litelských míst na nižších velitelských stupních nezkušenými 
důstojníky. Např. Telegrafní prapor 5 stavěl v průběhu mobilizace 
10 telegrafních praporů, 6 samostatných rot, 18 menších útvarů, 
rádiových stanic a holubníků, 11 polních pošt, 1 třídírnu a 5 tele-
grafních parků. 
V hodnocení využití stálých poštovních sítí v době mobilizace byla 
na jedné straně pochvalně hodnocena spolupráce s civilní poš-
tovní správou, která vycházela vojsku vstříc. Současně se ale 
objevila řada problémů s nespolehlivým poštovním personálem, 
zejména v pohraničních oblastech. Jako nedostatek se tak ukázalo, 
že branná moc neuplatnila dostatečně svůj vliv při budování stálé 
státní telegrafní a telefonní sítě.
Mobilizace prokázala, že krátká tříletá existence zreorganizovaného telegrafního voj-
ska, nestačila zcela vyplnit mezeru, která zde, především v personálním a materiálním 

Radiovůz Praga RVR a prototyp vysílače RV3 rádiové stanice vz. 29
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zajištění, v průběhu let vznikla. Celkově však lze konstatovat, že polní spojení 
organizované telegrafními prapory a spojovacími jednotkami druhů zbraní bylo 

schopno zabezpečit řízení 
vojsk v souladu s platnými 
zásadami bojové činnosti. 
Dne 15. března 1939 Němec-
ko obsadilo zbytek Českých 
zemí a o den později byl 
vyhlášen Protektorát Čechy 
a Morava. Vznikla samo-
statná Slovenská republika, 
Podkarpatskou Rus a část 
Slovenska obsadilo Maďar-
sko. Po okupaci byly všechny 
útvary telegrafního vojska 
zrušeny k 31. červenci 1939.

Důstojníci Telegrafního praporu 6 v Lipníku nad Bečvou  
krátce před zrušením útvaru v červenci 1939

Polní blůza vz. 30 vojína Telegrafního praporu 6
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Ve druhé polovině třicátých let se podařilo odstranit mnohé nedostatky a telegraf-
ní vojsko bylo připraveno k zabezpečení požadavků kladených na spojení. S blížící 
se hrozbou napadení ze strany Německa byla řešena i nutnost vytvoření speciálních 
jednotek pro obranu hranic. Současně probíhaly přípravy na vytváření spojovacích 
jednotek k zabezpečení spojení v obranném systému československého pohraničí.
Vznik sborových velitelství ovlivnil útvary spojovací služby telegrafního vojska. Do-
savadní Hlavní vojenský telegrafní sklad, který od 1. května 1935 působil v Novém 
Mestě nad Váhom, byl v rámci reorganizace služeb k 1. lednu 1937 přejmenován 
na Vojenský telegrafní sklad 1 (tento název se někdy objevuje již o rok dříve). 
Stejného dne vznikl v Praze na základě skladu Telegrafního praporu l i Vojenský 
telegrafní sklad 2. Oba sklady podléhaly přímo 2. oddělení (telegrafnímu) IV. odboru 
MNO. Telegrafní sklady zemských vojenských velitelství k 1. lednu 1937 zanikly. 
Vojenský telegrafní sklad 1 zajišťoval spojovací službu telegrafním jednotkám IV., 
V., VI. a VII. sboru, Vojenský telegrafní sklad 2 jednotkám I., II. a III. sboru. Dne  
26. února 1938 došlo k přejmenování skladů na Telegrafní sklad 1 a Telegrafní sklad 2. 
V Telegrafním skladu 2 v Praze-Karlíně byl po obsazení československého pohraničí 
uskladněn veškerý spojovací materiál z pohraničního opevnění. 
Rok 1935 se stal významným předělem ve vývoji československého radiotechnic-
kého průmyslu. Do této doby vyráběli armádní dodavatelé, včetně Vojenských 
telegrafních dílen, výrobní série maximálně v řádu 
stovek kusů (maximálně do 1000) nezbytných přede-
vším pro výcvik. V roce 1935 zahájili výrobci v rámci 
programu „Y,“ který sledoval co nejúplnější vybavení 
armády spojovacími prostředky, montáž tisícových 
až desetitisícových sérií.
V roce 1935 byl do výzbroje zaveden další výrobek Vo-
jenských telegrafních dílen, moderní telefonní přístroj 
vz. 35. Jeho výroba byla, vzhledem k potřebě velkého 
počtu kusů, předána i dalším továrnám  
čs. elektrotechnického průmyslu. 

Polní telefonní přístroj vz. 35
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Výroba proběhla v několika sériích v celkovém počtu 33 000 kusů. Narůstaly ale 
především dodávky rádiových stanic, a to jak vz. 29 III. výrobní série, tak i nových, 
a to vz. 31 a vz. 36. Současně Vojenské telegrafní dílny vyvinuly leteckou rádiovou 
stanici vz. 35, označovanou rovněž RV14. V roce 1937 měly Vojenské telegrafní 
dílny na svém kontě již na 130 různých přístrojů. Urychleně byly dodávány naslou-
chací a zaměřovací prostředky, jako důsledek hromadného zavedení rádiových stanic 
v německé armádě. Produkce Vojenských telegrafních dílen přispěla zásadním způso-
bem k unifikaci spojovacího materiálu používaného československou brannou mocí.
Civilní firmy se, kromě dodávek nejrozšířenějších polních telefonů vz. 35, podílely
především na vybavování ministerstva a zemských vojenských velitelství, útvarů, 
skladů a nemocnic stálými ústřednami a vytváření spojovacích sítí mezi budovami. 
Jednalo se především o firmy Microphona (s dodávkami ve výši 2 168 651Kč), Tele-
grafia (646 831Kč), Radioelektra (108 060Kč), Kroel (65 557Kč), Antonín Loukota
(32 861 Kč), Prchal–Ericsson (23 242 Kč), Standart Elektric Doms (22 623 Kč), Radio-
slávia (18 000 Kč) a Bří. Prchalové (13 791 Kč).

Letecký vysílač RV14   
I. výrobní série určený pro bombardéry 

Rádiová stanice vz. 31 (RV12, RP24)  
I. výrobní série

Ladící kondenzátory stanice vz. 31

Rádiová stanice vz. 36 (RV15, P26)  
II. výrobní série 

Prezident E. Beneš si při návštěvě Vojenských telegrafních 
dílen prohlíží rádiovou stanici vz. 31 
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IV. KAPITOLA SPOJOVACÍ TECHNIKA V LETECH 1933 AŽ 1939

Význam spojení nepodceňovali ani projektanti československého systému opevnění 
budovaného od poloviny třicátých let. Spojení mezi jednotlivými těžkými objekty 
mělo být zajištěno podzemními telefonními kabely a zemní telegrafií. Telefonní ka-
bely byly vedeny ve vzdálenosti asi 1 až 4 km od pevnostní linie v hloubce 2 až 3 m. 
Do výkopů byly kladeny vlnovitě aby lépe odolávaly pohybům zeminy při výbuchu 
dělostřeleckých granátů. Z průběžného kabelu vedly k jednotlivým objektům zemní 
kabelové přípojky. Spojovací a přípojná místa kabelů byla pod povrchem terénu 
v železobetonových šachtách. Vstupy do šachet se uzavíraly ocelolitinovými 
poklopy opatřenými masivními zámky na číselný kód. Do objektů bylo 
telefonní vedení přivedeno kabelovým vstupem těsně nad úrovní 
týlového (spodního) patra. Ředitelství opevňovacích prací usilovalo 
rovněž o vyřešení možnosti radiotelegrafního a radiotelefonního 
spojení. Na vývoji spojovacích prostředků pro objekty opevnění 
se podílely Vojenské telegrafní dílny a Microphona Praha. Prototyp fir-
my Microphona VMK 514 byl v květnu 1937 vybrán pro další vývoj. 
Při zkouškách vysílání z cvičného železobetonového pěchotního sru-
bu ve vojenském prostoru Brdy prokázal dosah 10 km. Dne 1. září 
1937 obdržela Microphona objednávku na dvě prototypové soupravy, 
které dodala v lednu 1938. Až do mobilizace v září 1938 probíhaly 
zkoušky, ale k zavedení sériové výroby, obdobně jako u řady zbraní 
určených pro opevnění, nikdy nedošlo. U lehkých objektů opevnění 
se od počátku počítalo se spojením prostřednictvím signalizačních 
praporků nebo světlometů. Jisté zdokonalení tohoto primitivní-
ho systému představovalo použití polních telefonních přístrojů. 
Vzhledem k provizornímu vedení kabelové sítě byl tento způ-
sob spojení v bojové situaci značně nespolehlivý. Z tohoto 
důvodu probíhaly zkoušky použití běžných rádiových stanic 
zavedených v armádě. Zatímco radiotelegrafní pěchotní sta-
nice vz. 36 se neosvědčila, tanková rádiová stanice vz. 35 
dosáhla velmi slušných výsledků.
Mezi používané spojovací prostředky patřili stále 
i poštovní holubi. Probíhal dokonce výcvik ve vypouš-
tění holubů z letounů a pokusy s jejich shazováním 
na padácích. V rámci reorganizace vojenského holu-
bářství se od roku 1935 stálé a mateřské holubníky postupně 
rušily a místo nich vznikaly holubníky převozné. V polovině třicátých 
let se počet převozných holubníků rozrostl na 77. Převozné holubníky měly pouze 
dvě oddělení. Jedno s budníky pro holuby, druhé jako skladiště. Vojenské holubníky 
byly postupně redukovány tak, že v roce 1938 zůstal pouze jeden stálý holubník 
u Telegrafního praporu 4 umístěný v Užhorodě a jeden mateřský holubník u Tele-
grafního praporu 2 v Brně. Jako spojovacího prostředku bylo poštovních holubů 
použito také při mobilizaci v roce 1938, kdy bylo nasazeno 49 převozných holubní-
ků. V únoru 1939 bylo nařízeno opětné zřízení 6 stálých holubníků (2 v Čechách,  
1 na Moravě a 3 na Slovensku).
V době mobilizace byla československá branná moc vybavena spojovací 
technikou evropské úrovně, většinou nezávisle na cizích státech. Ke spo-
jení mobilizovaných jednotek sloužila telefonní síť připojená na státní 
telefonní síť, telegrafní síť připojená na státní telegrafní síť (používající 
přístroje typu Morse, Hughes a předchůdce dálnopisu Creed), radiotele-
grafní síť (použitá v době mobilizace téměř výhradně jako naslouchací) 
a rovněž poštovní holubi. V roce 1939, při likvidaci československé bran-
né moci, byl německé armádě předán spojovací materiál v hodnotě  
372 mil Kč. Ve výzbroji se mimo jiné nacházelo 7100 km telegrafní-
ho kabelu, 122 350 km telefonního kabelu, 50 převozných holubníků,  
25 hipomobilních převozných holubníků, 15 000 telefonních přístrojů  
vz. 23, 29 700 telefonních přístrojů vz. 35, 180 telegrafní přístrojů Creed,  
189 telegrafních přístrojů Hughes, 143 telegrafních přístrojů Morse, 
10 000 malých signální přístrojů a více než 4000 různých pěchotních, 
leteckých a tankových rádiových stanic.

Rádiová stanice vz. 31 (RV12, RP24)  
I. výrobní série

Ladící kondenzátory stanice vz. 31

Pevnostní telefonní přístroj vz. 35

Budování linkového vedení
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Zaměřovací přijímače RP5 I. výrobní série,  
jimiž byly vybaveny naslouchací roty telegrafních praporů, 
byly montovány do automobilových přívěsů (kár) dodávaných 
firmou Pražský Fross–Büssingův závod

Rádiový přijímač RP20 I. výrobní série

Signalizační přístroj vz. 03

Povelové zařízení pro palebná postavení dělostřeleckých baterií
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IV. KAPITOLA SPOJOVACÍ TECHNIKA V LETECH 1933 AŽ 1939

Telefonní přístroj D.22 vyráběný ve Vojenských telegrafních dílnách 

Prototyp pevnostní rádiové stanice 
Microphona VMK 514

Rádiový přijímač RP12 II. výrobní série

Rádiový přijímač RP16
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Vysílač tankové rádiové stanice vz. 35  
montované do tanků LT vz. 35

Vlnoměr k tankové rádiové  
stanici vz. 35

Lotyšský telefonní přístroj Německý telefonní přístroj TN

Polský telefonní přepojovač Ericsson
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Rakouský telefonní přístroj Kapsch 1937

Německý telefonní přístroj LZ.Z.

Jugoslávský telefonní přístroj Čačak

Jugoslávský telefonní přístroj vz. 34
Maďarský telefonní přepojovač R.T.
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DRUHÁ 
SVĚTOVÁ 

VÁLKA 
– LÉTA 

1939 AŽ 1945

ZAHRANIČNÍ ODBOJ

Německé obrněné radiovozy Sd. Kfz. 232 vybavené rádiovými soupravami Fu 11  
dne 15. března 1939 v Praze Na Příkopě 

Českoslovenští dobrovolníci před konzulátem v Krakově

POLSKO 

Dne 1. září 1939 bylo Polsko bez vyhlášení války přepadeno Německem. Začal tak 
druhý celosvětový konflikt dvacátého století. Odboj Čechoslováků proti okupaci ale
začal již bezprostředně po 15. březnu 1939. Prezident Beneš, který odešel do lon-
dýnského exilu krátce po mnichovských událostech, se stal hlavou zahraničního 
odboje, s nímž udržoval spojení rovněž odboj domácí. Na bojištích druhé světové 
války, ale i na domácí frontě v okupovaném protektorátu, se do bojů proti nacismu 
zapojily tisíce mužů i žen usilujících o porážku nenáviděného Německa a obnovení 
Československa. Významné postavení mezi nimi měli i muži a ženy bojující se slu-
chátky na uších. Vzhledem k úzkému zaměření této publikace nelze ani zdaleka 
zmínit všechny účastníky československého domácího i zahraničního odboje. Jen 
popis všech paravýsadků z Velké Británie vybavených rádiovými stanicemi, by vydal 
na celou knihu. Proto budou na následujících stranách uvedeny jen nejúspěšnější 
a nejvýznamnější operace, při nichž sehrály v období druhé světové války spojovací 
prostředky v rukou Čechů a Slováků významnou úlohu v boji za svobodu.
Většina Čechoslováků, odcházejících po 15. březnu 1939 do zahraničí našla úto-

čiště v sousedním Polsku, kde utečence organizoval 
československý konzulát v Krakově. V dubnu 1939 se za-
čali vojensky organizovat v táboře v Malých Bronovicích 
u Krakova, odkud bylo do Francie postupně odesláno pět 
transportů tvořených dohromady více než tisícovkou 
osob. Krátce po vypuknutí války byla 3. září 1939 česko-
slovenská jednotka v Polsku oficiálně uznána dekretem
prezidenta Polské republiky pod názvem Legion Čechů 
a Slováků v Polsku a prohlášena za samostatnou česko-
slovenskou vojenskou jednotku, začleněnou do polské 
armády a podléhající veliteli polské armády. Legion, jehož 
spojaři byli vybaveni pouze několika telefonními přístro-
ji, se přesouval na východ a 18. září 1939 přešla jeho 
větší část pod velením podplukovníka pěchoty Ludvíka 
Svobody na území obsazené Rudou armádou na základě 
tajných dodatků k sovětsko-německé spojenecké smlouvě  
z 23. srpna 1939. Příslušníci legionu byli zajati a internováni 
v táborech v Jarmolincích a Olchovcích, odkud se postup-
ně přesunuli do tábora v Orankách u Nižního Novgorodu 
a nakonec do Suzdalu. Některým internovaným se podařilo 
v rámci vojenských transportů vycestovat k českosloven-
ským jednotkám na Západě. Necelá stovka zbývajících 
se stala, po podpisu československo-sovětské smlouvy  
z 18. července 1941, základem rodících se československých 
vojenských jednotek na území Sovětského svazu.

Polský telefonní 
přístroj vz. 37

HISTORIE SPOJOVACÍHO VOJSKA
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Dobrovolníci přijíždějí na nádraží v Agde

FRANCIE

Čechoslováci, kteří se dostali do Francie 
v očekávání vytvoření československých legií 
po vzoru první světové války, se zde nesetkali 
s pochopením a byli nuceni vstoupit do fran-
couzské Cizinecké legie. Situace se změnila 
až poté, co Francie 3. září 1939 vyhlásila vál-
ku Německu a především po podpisu dohody 
o obnovení československé armády ve Francii, 
uzavřené 2. října 1939. Již od 15. září 1939 
se českoslovenští vojáci hlásili v táboře v jiho-
francouzském Agde, kde vznikl 29. září 1939 
Pěší prapor 1. Československá armáda ve Fran-
cii podléhala z hlediska politické pravomoci 
prozatímní československé vládě v emigraci, 
z hlediska vojenského nejvyššímu francouz-
skému velení. Řady československého vojska 
ve Francii byly doplňovány československými 
občany žijícími ve Francii i v jiných zemích. Prapor se díky tomu po-
stupně rozrostl na pěší pluk a 15. ledna 1940 byla v Agde ustavena  
1. československá divize čítající v květnu 1940 11 495 mužů.
V plánech na vytvoření divize figuroval od počátku i telegrafní prapor.
První československou jednotkou telegrafního vojska ve Francii se ale 
stala 1. telegrafní rota zřízená rozkazem ze dne 6. ledna 1940. V rot-
ním rozkazu č. 1 z 9. ledna 1940 velitel roty poručík telegrafního 
vojska Jaroslav Prachař mimo jiné uvedl: „…Všichni příslušníci této 
zbraně vítáme tento významný pro nás den s velikou radostí a pýchou. 
Dostává se nám té cti sloužiti v první telegr. jednotce, plniti ten úkol 
který nám patří a pro nějž jsme připraveni. Uvědomte si všichni, že je 
to úkol nemalý. Splnění jeho vyžaduje obětavé práce, kázeň a snahu. 
V této práci posilujž nás vědomí, že ji úzkostlivě sledují naši drazí 
doma, že bojujeme za osvobození tolik trpící drahé naší republiky 
československé. Pak žádná oběť nebude velkou a žádná překážka 
nepřekonatelnou. Den pomsty a odplaty se blíží – nalezne nás plně 
připraveny. Vítám Vás všechny s pocitem stavovské hrdosti a vo-
lám do práce v naší 1. telegr. rotě. 1. telegrafní rotě – Nazdar!“ 
Po vytvoření divize vznikl pod velením majora generálního 
štábu Jana Vastla Telegrafní prapor 1, kterému podléhala  
1. telegrafní rota, používající označení Telegrafní rota 195/81, 
a Radiotelegrafní rota 195/82. Výcvik telegrafního praporu 
probíhal v Montpellier, kam se přesunula 11. března 1940 
vlakem z Agde i původní telegrafní rota.
Dne 10. května 1940 přepadlo Německo Lucembursko, Nizoze-
mí, Belgii a Francii. Začala tak další fáze druhé světové války. 

Vzhledem k nízkému 
stupni vycvičenos-
ti a nedostatečné 
výzbroji nebyla do bo-
jů zasazena celá 1. československá divize. 
Dva pluky a několik menších jednotek vytvo-
řily tzv. divizní pěchotu, která se v červnu 
1940 v počtu asi 5000 mužů pod velením 
brigádního generála Jaroslava Čiháka-

-Znamenáčka, přesunula na frontu. 
Stálá pohotovost telegrafní roty 

Francouzský telefonní přístroj vz. 36

V. KAPITOLA DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA – LÉTA 1939 AŽ 1945
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Německá armáda použila ve Francii množství čs. výzbroje, 
mj. holubníky vyrobené Vojenskými telegrafními dílnami  

Ústup na jih Francie

Evakuace Čechoslováků do Velké Británie

byla nařízena 24. května 1940 a 9. června 
1940 zahájila rota přesun do válečné oblas-
ti. Velitel roty k tomu v rotním rozkazu  
č. 128 napsal: „Dnešního dne se přesune rota 
do válečné oblasti. Plní se naše nejvyšší přá-
ní utkat se s nepřítelem a pomstít všechny 
křivdy a násilí spáchané na našem národě 
a lidstvu. Celý svět se na nás dívá. Se slza-
mi v očích sledují naši drazí tajně naši práci. 
Buďme hodni jejich důvěry! Život může být 
ztracen, čest nikdy! Českoslovenští letci ne-
zklamali, nezklameme ani my.“

Večer 12. června 1940 se vybraní příslušníci telegrafní  
i radiotelegrafní roty přesunuli do Autricort, kde se připojili 
přímo k velitelství divizní pěchoty. Na frontu odjeli 2 důstoj-
níci a 43 mužů telegrafní roty (22 stavěčů a 21 telefonistů)  
a 27 mužů radiotelegrafní roty. Dne 13. června 1940 za-
sáhli Čechoslováci poprvé do obraných bojů na řece Marně 
východně od Paříže. Žádost francouzského maršála Pétaina 
o příměří vedla k naprostému zhroucení francouzského odpo-
ru. Po vyhodnocení vzniklé situace rozhodlo československé 
politické a vojenské velení o evakuaci do Velké Británie. Dne 
19. června 1940 zahájili příslušníci  divizní pěchoty stras-
tiplný ústup na jih. Francie podepsala s Německem příměří 
22. června 1940. Českoslovenští vojáci se 23. června dosta-
li do Nontronu, kde odevzdali těžké zbraně, koně a vozidla 
a byli vlakem přepraveni do prostoru nalodění v jihofran-
couzských přístavech. Lodě se shromáždily v Gibraltaru 
a 7. července 1940 přistály v britských přístavech Liverpool 
a Plymouth. Do Velké Británie se podařilo evakuovat téměř 
5000 československých vojáků a civilistů.

Německý generál Heinz Guderian 
při útoku na Francii 
v pojízdném velitelském stanovišti Sd. Kfz. 251/6 
vybaveném rádiovou stanicí Fu 8 
a šifrovacím strojem Enigma
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STŘEDNÍ VÝCHOD

Jedna z významných cest k útěku z Protekto-
rátu Čechy a Morava vedla přes Slovensko, 
Maďarsko a Rumunsko. Trasu na jih zvoli-
la i řada Čechoslováků po porážce Polska. 
Před další cestou do Francie se soustředili 
v Sýrii a Libanonu, odkud jim po porážce 
Francie bylo povoleno přejít do Palestiny, 
která byla pod britskou správou. V Pales-
tině prováděl nábor do československé 
zahraniční armády již od roku 1939 česko-
slovenský generální konzul v Jeruzalémě  
J. M. Kadlec. Po dohodě československé-
ho vojenského zmocněnce pro Blízký 
východ a později velitele Českoslo-
venské vojenské mise na Středním 
východě divizního generála Ondřeje 
Mézla-Gaka s britským velením, byl 
vytvořen předběžný plán organizace 
československých vojenských jedno-
tek na Středním východě. V srpnu 1940 byl 
v palestinské Gedeře vytvořen Československý pěší pluk 4. 
Počty budovaného pluku se v září 1940 rozrostly o skupinu vojáků, kteří 
byli po porážce Polska internováni v SSSR.
Ani zvýšený počet transportů československých vojáků ze Sovětského 
svazu ale nepokryl plánované početní stavy pluku. Po reorganizaci 
pluku tak vznikl 1. listopadu 1940 v rámci Československé vojen-
ské skupiny na Středním východě Československý pěší prapor 11 
– Východní pod velením podplukovníka Karla Klapálka. Součástí 
velitelské roty praporu se stala i spojovací četa pod velením nadpo-
ručíka dělostřelectva Emila Konopáska. V prosinci 1940 byl prapor 
přemístěn do nového výcvikového střediska v Judské poušti po-
blíž Jericha, odkud se v únoru 1941 přesunul do egyptské oázy  

V. KAPITOLA DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA – LÉTA 1939 AŽ 1945
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Sídí Bishr nedaleko Alexandrie s úkolem 
střežit přístav, letiště a zajatecké tábory. 
K 1. červnu 1941 dosáhl Čs. pěší pra-
por 11 – Východní početního stavu 759 
mužů. Na přelomu června a července 
1941 byl prapor nasazen v rámci ope-
race EXPORTER do bojů proti jednotkám 
vichistické Francie v Libanonu a Sýrii. 
Po skončení operace byl prapor opět 
pověřen strážní službou v rozlehlé ob-
lasti syrsko-tureckého pohraničí. V říjnu 
1941 se prapor přesunul do obklíčeného 
přístavního města Tobruk, které Čecho-
slováci po boku Britů, Poláků, Australanů 
a Indů, úspěšně bránili až do prosince 
1941. Obrana Tobruku se stala jednou 
z nejvýznamnějších kapitol českosloven-
ského zahraničního odboje. Čechoslováci 
zůstali v Tobruku do konce března 1942, 
kdy byl Čs. pěší prapor 11 – Východní 
stažen z fronty. Spojovací četa plnila své 
úkoly po celou dobu bojů velmi dob-
ře. Svědčí o tom i hodnocení v rozkazu 
Československé vojenské mise v Jeru-
zalémě z 20. ledna 1942, vydaného při 
příležitostí vyznamenávání příslušníků 

československého vojska na Středním východě. Velitel spojovací čety npor. 
děl. Konopásek byl vysoce hodnocen za to, že se svou četou v krátkém čase 
opravil a později osobně neúnavně kontroloval, vesměs z vlastní iniciativy, 
rozsáhlou telefonní síť často nepřátelskou palbou i jinak přerušovanou. 
Tím, že nedbal nebezpečí, dával příklad mužstvu své čety, která svou obě-
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Palebné postavení 40mm protiletadlového kanonu Bofors v Tobruku

tavou a odvážnou prací udržovala síť po celou dobu v provozu. V případě 
dalšího příslušníka spojovací čety, desátníka Pavla Bohuše, je zmíněna jeho 
obětavost, když v Tobruku dne 18. listopadu 1941 při živelní pohromě 
obsluhoval telefonní ústřednu po pás ve vodě. Po úplném zaplavení krytu 
zachránil ústřednu a telefonní přístroje a vzápětí obnovil spojení. Oba 
vojáci byli vyznamenáni Československým válečným křížem 1939.
Dne 22. května 1942 došlo v palestinském Bath Galim k reorganizaci 
Československého pěšího praporu 11 – Východního na Československý 
lehký protiletadlový pluk 200 – Východní. Velitelem pluku, jehož hlav-
ním úkolem se stala obrana přístavů a letišť proti leteckým útokům, 
byl jmenován plukovník Klapálek. Při velitelství pluku působila nadále 
spojovací četa, která vydala svůj první rozkaz 23. května 1942. Její 
plný oficiální název zněl: Velitelství čs. lehkého protiletadlového plu-
ku 200 – spojovací četa – Východní. Spojovací četu, jejímž velitelem 
zůstal npor. děl. Konopásek, tvořila tři družstva: 1. družstvo operá-
torů ústředny, 2. družstvo stavební a 3. družstvo řidičů. Četa měla, 
kromě velitele, celkem 33 mužů. Dne 1. července 1942 se spojovací 
četa přemístila do Ez Zibu u Nahariye v Palestině, kde zřídila spo-
jovací kancelář s ústřednou a vybudovala spojení s velitelstvími 
všech tří praporů pluku a s velitelstvím pluku. Pluk byl orga-
nizačně přidělen britské 17. protiletadlové brigádě 9. armády 
a pověřen protiletadlovou obranou přístavu Haifa a rafinerií
v Bejrútu a Haifě. Dne 5. srpna 1942 se spojovací četa přesunu-
la do Bejrútu.
V prosinci 1942 došlo k opětovnému stěhování celého pluku. Počátkem měsíce 
se spojovací četa nejprve přemístila do Jericha. V druhé polovině prosince 1942 
byl pluk znovu přiřazen k vojskům 8. armády, která již postupovala do Tripolska. 

V. KAPITOLA DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA – LÉTA 1939 AŽ 1945
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Dne 30. prosince 1942 se jednotky 
pluku včetně spojovací čety vrátily 
do Tobruku – města, které jim před 
rokem přineslo utrpení i slávu. 
V Tobruku pluk převzal obranu pří-
stavu a letišť El-Adem a Bu Amud. 
Hlavním úkolem spojovací čety 
se stalo vybudování zcela nové spo-
jovací sítě, jež umožnila zdokonalení 
systému řízení palby. Telefonní vedení 
bylo zavedeno ke každému dělu v sys-
tému protiletadlové obrany. Potřebný 
spojovací materiál se příslušníkům 
čety podařilo posbírat v poušti, kde 
se po předchozích bojích nacházelo 
množství výzbroje i výstroje obou 
válčících stran. Díky nové spojovací 
síti mohl být realizován nový sys-
tém směrových palebných přehrad. 
Za čtyři měsíce (do 30. dubna 1943) 
položila spojovací četa 335 km tele-
fonního vedení. Náročné povětrnostní 
podmínky, bouře a lijáky způsobovaly 
četné poruchy. Promočené a bahnem 
se brodící opravárenské hlídky byly 
neustále v permanenci.
Dne 18. června 1943 opustila spo-
jovací četa, které v této době velel  
ppor.tel. Vrkoč, spolu s plukem Tobruk 
a vydala se na cestu do tábora Quas-
sassin v nilské deltě. Zde pluk odevzdal 
výzbroj a vozidla a připravoval 
se k odjezdu do Velké Británie. Dne 
21. června 1943 převzal velení spo-
jovací čety por. Rohlena a krátce 
na to, 4. července 1943 odjel pluk 
do přístavu Tewfik, kde se nalodil
na zaoceánskou transportní loď Mau-
retania. Po plavbě kolem Jižní Afriky 
přistála Mauretania 11. srpna 1943 
v britském přístavu Liverpool.
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Přivítání v ulicích Liverpoolu

Tábor v Cholmondeley
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VELKÁ BRITÁNIE
Českoslovenští vojáci evakuovaní v červnu 1940 z Francie, se dočkali ve Velké Británii 
vřelého přijetí. Československá vojenská jednotka se začala formovat ve stanovém 
táboře u zámku Cholmondeley. Mezi vojáky 1. československé divize evakuo-
vanými z Francie byli i příslušníci dvou čet Telegrafního praporu 1. Z výše 
uvedené skupiny 70 mužů, která se 12. června 1940 přesunula na frontu, 
jich do Británie připlulo 27 (30 demobilizovalo v Agde, 1 raněn,  
9 pohřešováno a 3 zběhové). Velitel Telegrafní roty 195/81 por.tel. Pra-
chař uvítal vojáky v rozkazu č. 134 z 9. července 1940 slovy: „Vítám 
srdečně všechny příslušníky tel. prap. 1, kteří přijeli z Francie do Anglie 
s úmyslem pokračovat v úkolu, který nebylo možno splniti na půdě Francie…“ 
Zároveň je seznámil s divizním rozkazem č. 105, podle něhož byl ve Velké Bri-
tánii dosavadní Telegrafní prapor 1 organizován jako Telegrafní rota pod velením  
mjr.gšt. Vastla. Rotu tvořila telegrafní půlrota a radiotelegrafní půlrota. Dne 10. srpna 
1940 byla Telegrafní rota vybavena britskou výstrojí a o čtyři dny později vydala svůj 
poslední rozkaz.
Dne 21. července 1940 vzniklo v rámci 
československé exilové vlády v Londýně 
Ministerstvo národní obrany v čele s di-
vizním generálem Sergejem Ingrem. Dne 
12. srpna 1940 byla v Cholmondeley zří-
zena 1. československá smíšená brigáda 
pod velením brigádního generála Bed-
řicha Neumanna-Miroslava. V důsledku 
nové organizace československých jed-
notek v Británii došlo 14. srpna 1940 
k reorganizaci Telegrafní roty na Te-
legrafní četu. Současně od roty odešli 
k náhradnímu tělesu brigády důstojníci 
a mužstvo vybraní pro letectvo a dů-
stojník a mužstvo určení pro cvičnou 
telegrafní četu u náhradního tělesa. 
Dne 15. srpna 1940 vydala Telegrafní 
četa pod velením mjr.gšt. Vastla svůj 
první rozkaz. V rámci brigády působily 
kromě Telegrafní čety i dvě spojovací 
čety, jimiž disponovaly oba pěší pra-
pory brigády. Každou spojovací četu 
tvořil l důstojník a 27 mužů. V rámci 
výcviku 1. čs. smíšené brigády byl vel-
ký význam přikládán rovněž základům 
spojení, s nimiž bylo v hodinách výuky 
všeobecně seznámeno celé mužstvo. 
Podle výsledků přezkoušení se vybíra-
li adepti do rozšířeného spojovacího 
kurzu. Každý den byly jedna až dvě 
vyučovací hodiny věnovány spojovací 
přípravě a další výcvik se zaměřoval 
na všeobecnou vojenskou přípravu. 
Výuku zahájilo osvojování Morseovy 
abecedy, dále následovaly provozní řády 
a jako poslední přišlo na řadu seznámení 
s různými druhy spojovacích prostřed-
ků. Výuka byla zaměřena na postupné 
ovládání spojovacích prostředků od nej-
jednodušších až po ty nejsložitější. Jako 
první to byl telefonní přístroj, po něm  
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Výcvik s rádiovou stanicí W.S. No1

Budování linkového vedení

následovala telefonní ústředna a v závěru se procvičovala obsluha rádiových stanic. 
Výcvik se neobešel bez výuky kladení telefonních vedení. Ti, kteří měli nejblíže 
k elektrotechnice, byli vybráni do dílen. V září 1940 zahájila Telegrafní četa výcvik 
motocyklistů sloužících jako motospojky.
V říjnu 1940 se brigáda přemístila jako všeobecná protivýsadková záloha do stálých 
posádek v hrabství Warwick. Velitelství brigády sídlilo v lázeňském městě Leamington 
nedaleko Coventry. Telegrafní četa se 13. října 1940 přesunula do ubytovacího místa 
ve Friz Hill. Brigáda se účastnila řady protiinvazních cvičení, zdokonalovala součin-
nost s domobranou, letectvem a britskými pozemními jednotkami a chránila přilehlá 

letiště. V kritickém ob-
dobí očekávání německé 
invaze na britské ostrovy 
byli příslušníci brigády 
připraveni k okamžité-
mu nasazení do bojových 
operací.
Československá exilová 
vláda ve Velké Británii 
uzavřela 25. října 1940 do-
hodu s vládou Spojeného 
království Velké Británie 
a Severního Irska, jež 
se stala právním podkla-
dem pro vznik a činnost 
československých vojen-
ských jednotek ve Velké 
Británii.
Závěr roku 1940 proběhl 
ve Friz Hill nejen ve zna-
mení výcviku. V poledne 
24. prosince 1940 navští-
vil Friz Hill prezident 
Edvard Beneš s chotí 
Hanou. S novým rokem 
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Motospojka telegrafní čety na motocyklu BSA M20

Výcvik s rádiovou stanicí W.S. No8

došlo v rámci Telegrafní čety k další významné změně. Dne 31. ledna 
1941 odešel dosavadní velitel čety mjr.gšt. Vastl do Vojenské kance-
láře prezidenta republiky a předal velení čety npor.tel. Prachařovi. 
Dne 4. února 1941 byla vydána prozatímní organizace čety, která 
s sebou nesla změnu názvu na Brigádní telegrafní četu. Koncem 
února zřídili příslušníci čety spojovací ústřednu u velitelství brigády 
v Leamingtonu a současně zahájila činnost rádiová stanice pod vele-
ním četaře Františka Vostřejše. V červnu 1941 vstoupila v platnost 
konečná organizace československé pozemní armády, která se tele-
grafní čety prakticky nedotkla. Stanovila definitivní název Brigádní
telegrafní četa (Brigade Signal Section) a organizaci i kmenové počty 
nechala nezměněny, to znamená se 79 muži. K 1. červenci 1941 byla 
1. čs. smíšená brigáda reorganizována podle britských organizačních 
tabulek a přejmenována na Československou samostatnou brigá-
du. V následujícím dvouletém období probíhal výcvik jednotlivých 
součástí brigády, doplňovalo se technické vybavení, vojáci získáva-
li odbornou i jazykovou kvalifikaci, podíleli se na obraně a střežení
anglického pobřeží. V září 1941 zahájila Brigádní telegrafní četa vý-
stavbu stálé telefonní sítě brigády a zřídila naslouchací službu pro 
kontrolu veškerého rádiového provozu v rámci brigády.
V březnu 1942 se telegrafní četa přestěhovala na New Street  
v Leamingtonu. Dne 1. dubna 1942 předal npor.tel. Prachař na vlastní 
žádost velení čety a na necelé dva měsíce se stal jeho nástupcem major 
dělostřelectva Alois Buršík. Dne 1. května 1942 se brigáda přesunula 
do jižní Anglie do hrabství Devon a Somerset s úkolem strážit letiš-
tě, různé vojenské objekty a část pobřeží. Velitelství se nacházelo 
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ve městě Yeovil a brigáda procvičovala v součinnosti s britskými jednotkami a le-
tectvem obranu opevněného obranného postavení a různé varianty protiútoků. Dne  
15. května 1942 převzal velení Brigádní telegrafní čety štábní kapitán generálního 
štábu Cingroš a počátkem června 1942 došlo k rozdělení telegrafní čety dle výcviku 
na: A) radiotelegrafisty, B) fullerfonisty (přenosný telegraf), C) telefonisty, D) stavbu, 
E) Signal-office, F) optiku – terče a G) motospojky. Po úspěšném absolvování tří
velkých operačně taktických cvičení a doplnění některými speciálními automobily 
a transportéry, se brigáda v polovině srpna 1942 přemístila na východní pobřeží 
Anglie do hrabství Suffolk. Velitelství brigády, která zaujala obranu pobřeží, se na-
cházelo v přístavu Lowestoft. Brigáda se připravovala na plnění budoucích bojových 
úkolů a nacvičovala naloďování a vyloďování. Od 15. ledna 1943 stál v čele brigády 
plukovník Jan Kratochvíl.
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Signalizace praporky Nástup telegrafní čety při operačně taktickém cvičení

Na podzim 1941 opustil telegrafní četu  
svob. Jiří Potůček, pozdější člen výsadku SILVER A, 
který vysílal z Ležáků s rádiovou stanicí LIBUŠE

Radiovůz Humber Snipe WPU Interiér radiovozu s rádiovou stanicí W.S. No1

Další přesun se uskutečnil začátkem února 1943 do jižněj-
ší části východního pobřeží v hrabství Essex s velitelstvím 
v přístavu Harwich. Dne 21. března 1943 byl novým ve-
litelem brigády jmenován plukovník Alois Liška. Dne  
10. dubna 1943 převzal velení Brigádní telegrafní čety 
štábní kapitán telegrafního vojska Václav Reitinger. 
Od června 1943 se připravovala další reorganizace bri-
gády. Ke 14. červnu 1943 disponovala telegrafní četa 
14 motocykly BSA M20, 10 automobily Humber WPU, 
4 automobily Ford 15cwt a 2 automobily Studebaker 
3t. Po příjezdu československých vojenských jednotek 
ze Středního východu došlo 1. září 1943 k jejich slou-
čení s Československou samostatnou brigádou, čímž 
vznikla Československá samostatná obrněná brigá-
da pod velením brigádního generála Aloise Lišky. 
Současně s touto změnou byla Brigádní telegrafní 
četa reorganizována na Spojovací rotu (Brigade 
Signals Squadron). Od 1. září 1943 byl výcvik 
Spojovací roty upraven takto: A) skupina ra-
diotelegrafistů, B) skupina radiotelegrafních
mechaniků a strojníků, C) skupina řidičů mo-
tocyklů a automobilních mechaniků.
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Ubikace mužstva Spojovací roty v Great Oakley

Instalace rádiové stanice W.S. No19 v tanku
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Československá samostatná obrněná brigáda se v září 1943 přemístila do prostoru 
v okolí Northamptonu ve střední Anglii, kde měla plnit úkoly související s ochranou 
místních vojensky významných objektů. Spojovací rota se 26. září 1943 přestěho-
vala do Great Oakley, kde si vybudovala nové ubikace. Krátce nato, 6. října 1943, 
vstoupila v platnost opět nová organizace výcviku: 1) skupina radiotelegrafistů,
2) skupina mechaniků a strojníků, 3) skupina řidičů, 4) skupina mužstva bývalé 
telegrafní čety. Život roty nebyl naplněn pouze výcvikem, o čemž svědčí rozkaz 
velitele ze dne 16. října 1943: „Zakazuji svob. Bohuslavu Nocarovi zpívati v okolních 
hostincích. Důvod: Jeho chování a zpěv budí u přítomného angl. obecenstva 
odpor a nezanechává dobrého jména čs. vojáka v Anglii.“ Nebyl to nikdo 
jiný než budoucí člen paravýsadku SILICA, jenž zahynul 11. září 1944 při 
operačním letu nad územím Itálie.

Po skončení základního výcviku se brigáda přesunula do ob-
lasti jižního Skotska, kde se podrobila náročnému a velmi 
tvrdému výcviku. Velitelé se zde učili řídit tankové jed-
notky a jejich součinnost za pomoci rádiových stanic. 
Procvičovalo se též použití telefonu, který byl pro spojení 
osádky tanku s pěchotou umístěn vně v plechové skříňce 
na zádi motorového prostoru. Brigáda měla vypracován stálý plán 
pro navázání spojení pro cvičení v poli. Volací znaky a kmitočty se měnily, ale s ma-
lými obměnami zůstal v platnosti až do odchodu na frontu.
Po dlouhých přípravách se spojenci 6. června 1944 úspěšně vylodili v Normandii 
a zahájili rozhodující fázi druhé světové války. Následujícího dne byla Československá 
samostatná obrněná brigáda uvedena do stavu mobilizační pohotovosti. Organizace 
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Po čtyřech letech opět do Francie

Obrněný velitelský automobil AEC Matador 
„Dorchester“ ze sestavy spojovací roty

Spojovací roty vypadala v okamžiku mobilizace 
7. června 1944 následovně: velitelská četa (29 
osob), spojovací čety W (62), X (15), Y (15), 
V (14), E (42) a R (5). Odpovídalo to tabul-
kovým mobilizačním počtům Spojovací roty, 
které měly činit 4 důstojníky a 178 mužů. 
Ve skutečnosti mobilizovalo o 11 mužů 
méně. Chybějící materiál roty byl doplněn 
z britských skladů současně s výměnou 
opotřebovaného spojovacího materiálu, 
včetně telefonních přístrojů a rádiových 
stanic, za nový. Počátkem srpna 1944 
se Spojovací rota přesunula do Bridling-
tonu v severní části východního pobřeží 
Anglie, kde proběhly poslední přípravy 
před přepravou do Francie. Dne 30. 
srpna 1944 se Spojovací rota nalodi-
la v londýnských Royal Albert Docks 
na palubu lodi Samos typu Liberty 
a v 11.00 hod. vyplula do ústí Temže, 
kde se začal formovat konvoj. 
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Po překonání kanálu La Manche zahájila Spojovací rota 2. září 
1944 v 9.00 hod. vylodění v Normandii v oblasti mezi Draze 
sur Mer a Courseulles sur Mer. Celá brigáda byla prozatímně 
ubytována ve stanovém táboře poblíž města Falaise, kde plni-
la úkoly před přesunem do prostoru bojového nasazení. Dne 
6. října 1944 dosáhla brigáda po třídenním přesunu prosto-
ru francouzského přístavu Dunkerque. Velitel Československé 
samostatné obrněné brigády brig.gen. Liška se stal velitelem 
všech jednotek operujících v oblasti Dunkerque. V obléhané 
pevnosti se nacházelo více než 12 000 německých vojáků dis-
ponujících značnou výzbrojí a využívajících k obraně všech 
možností skýtaných přírodou, včetně terénu zatopeného 
mořskou vodou. Spojovací rota, stejně jako celá brigáda, 
byla v roce 1945 postupně doplňována dobrovolníky z řad 
protektorátního vládního vojska a zajatých německých 
vojáků pocházejících ze Sudet. Znovu se přihlásili i mno-
zí vojáci, kteří byli ve Francii demobilizováni v roce 
1940. Bylo vybudováno polní kabelové vedení ke všem 
jednotkám a instalovány rádiové stanice. Boj o pevnost 
měl sice poziční charakter, pro spojaře to ale přesto 
znamenalo neustálé vypětí při udržování telefonní 
sítě v bezporuchovém stavu v tvrdých bojových pod-
mínkách. Ke spojovacím četám X a Y vycvičeným pro 
tankové prapory, W pro štáb brigády, V pro motopra-
por, E pro dělostřelecký pluk a R pro motorizovaný 
předzvědný oddíl, přibyly na frontě čety Z pro tanko-
vé prapory a N pro 2. sled štábu. Dále existovala i dílenská četa M 
a naslouchací četa pro kontrolu utajení velení. Spojovací rota disponovala celkem  
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Kombinovaný oddíl  
před vjezdem do Chebu

30 telefonními přístroji,  
2 telefonními ústřednami,  
2 šifrovacími stroji a 29 rá-
diovými stanicemi.
Koncem dubna 1945 dosáh-
ly celkové početní stavy 
jednotek podléhajících 
brig.gen. Liškovi zhruba 
6200 Čechoslováků, 3200 
Francouzů a 2000 Britů. 
V dubnu 1945 požádal 
brig.gen. Liška velitele 
21. skupiny armád mar-
šála B. L. Montgomeryho 
o uvolnění z fronty, aby 
mohla brigáda přejít do  
podřízenosti americké 
3. armády postupu-
jící na Cheb. Maršál 
Montgomery žádosti 
nevyhověl a povolil 
odeslat pouze malý 

kombinovaný oddíl. Tato jednotka složená z pro-
tiletadlové baterie, jedné motočety a jednoho 

minometného družstva vztyčila 1. května 1945 stát-
ní vlajku na československém území v Chebu. Dne  
8. května 1945 souhlasil velitel pevnosti Dunkeque 

viceadmirál Frisius s kapitulací a příštího dne pode-
psal ve štábu brigády kapitulační listinu.

Ve dnech 12. až 20. května 1945 se Československá samostat-
ná obrněná brigáda přesunula do osvobozené vlasti. Její bojová 

cesta vyvrcholila slavnostní přehlídkou v Praze 30. května 1945.  
Dne 1. června 1945 se brigáda sloučila s 1. čs. tankovou brigá-

dou v SSSR a byla přejmenována na I. tankový sbor. Dne 29. června 1945 při  
autonehodě během své dovolené na Moravě tragicky zahynul velitel Spojovací roty 
mjr.tel. Václav Reitinger.
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SSSR
Československé spojovací 
vojsko dosáhlo největšího 
rozsahu, stejně jako v le-
tech první světové války, 
i tentokrát na území Ruska, 
respektive Sovětského svazu. 
Počátkem roku 1941 se skupi-
na československých vojáků, 
tvořících původní Legion Če-
chů a Slováků v Polsku, stále 
nacházela v sovětských inter-
načních táborech. Ve stejné 
době přicestoval do Mosk-
vy plukovník generálního 
štábu Heliodor Píka jako zpl-
nomocněný představitel 
Československa ve funkci 
náčelníka Vojenské mise vlá-
dy ČSR u vlády SSSR. Mise 
dostala k dispozici vilu po-
blíž Moskvy. Pro spojení 
s centrem československého 
zahraničního odboje v Istan-
bulu a pro zamýšlené spojení s domácím odbojem disponovala mise 
rádiovou stanicí ZOE, k jejíž obsluze byla ze Suzdalu přemístěna skupi-
na radiotelegrafistů v čele s poručíkem telegrafního vojska Otakarem
Jarošem. Situace se výrazně změnila teprve po nacistickém přepadení 
Sovětského svazu 22. června 1941. Československo-sovětská úmlu-
va z 18. července 1941 a vojenská dohoda z 27. září 1941, se staly 
právním základem pro vznik československých vojenských jednotek 
na území SSSR. Jednotky byly podle úmluv součástí ozbrojených sil 
Československé republiky, které se účastnily s brannými silami Sovět-
ského svazu a dalších spojeneckých států, bojů proti hitlerovskému 
Německu. Operativně byly podřízeny sovětskému vrchnímu velitelství, 
v záležitostech organizačních a personálních podléhaly hlavnímu ve-
liteli československých branných sil. Československá vojenská mise 
v SSSR pod velením plk.gšt. Píky zajišťovala koordinaci s exilovým 
MNO v Londýně. Příslušníci československých jednotek na sovětském 
území podléhali československým zákonům a předpisům.

Českoslovenští důstojníci internovaní v Suzdalu
(třetí zleva stojí por.tel. O. Jaroš)

Útočící německé tankové jednotky

Do hloubky sovětského území pronikaly  
i německé spojovací jednotky vybavené radiovozy 
typu „Einheits-Diesel“
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Sovětská učebnice pro radisty

Základem první československé vojenské jednotky organizované 
na území SSSR se stala skupina 90 příslušníků Legionu Čechů a Slo-
váků v Polsku, doplněná na základě československo-sovětské vojenské 
dohody ze září 1941 náborem československých státních příslušníků 
žijících na území SSSR. Dne 12. prosince 1941 převzal podplukovník 
pěchoty Ludvík Svoboda od předsedy městského sovětu města Buzulu-
ku, Ivanova, budovy pro ubytování československé vojenské jednotky. 
Dne 5. února 1942 přijela do Buzuluku základní skupina tvořící se jed-
notky a 9. března 1942 zahájila jednotka pod velením pplk.pěch. 
Svobody výcvik. Postupně se rozrůstala a formovala i díky přicháze-
jícím uprchlíkům z protektorátu a Podkarpatské Rusi, kteří až dosud 
živořili v táborech NKVD. 
Součástí Štábní roty 1. praporu československé vojenské jednotky 
v SSSR byla od počátku i Spojovací četa o 20 mužích vedená rotným 
Kurtem Fantou-Furchtem. V polovině července 1942 disponovala Spo-
jovací četa, která se stala základem československého spojovacího 
vojska v Sovětském svazu, 18 muži a 1 ženou. Četa byla organizována 
následovně: velitel čety, jeden roj telefonní ústředny, tři roje stavěčů, 
dva rádiové roje a dvě pěší spojky. Výcvik a činnost Spojovací čety 
řídil velitel Štábní roty nadporučík telegrafního vojska Miroslav Šmol-
das, který současně zastával i funkci technického důstojníka praporu 
a později spojovacího důstojníka praporu. Důraz na výcvik spojařů 
kladli od počátku i představitelé Československé vojenská mise v SSSR. 
Uvědomovali si jaký význam v průběhu války zaznamenalo zejména 
rádiové spojení, jež našlo plné uplatnění až do stupně velitele roty 
u pěších útvarů a do velitele čety, popřípadě družstva, u mechanizo-
vaných, tankových a jiných speciálních útvarů. Moderní vedení války 
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Odjezd z Buzuluku

předpokládalo mimo jiné hromadné používání rádiových 
stanic. V prvních měsících ale Spojovací četa nedisponovala 
žádným materiálem a výcvik se proto musel omezit pouze 
na teoretické přednášky. První výcvikové pomůcky si pří-
slušníci čety vyráběli svépomocí. Bez výzbroje se ale výcvik 
celého praporu velmi komplikoval. Počátkem června 1942 si 
prapor zapůjčil od posádkového velitelství alespoň na jeden 
týden 2 minomety, 2 těžké kulomety, 2 lehké kulomety, 35 
pušek a také 8 telefonních přístrojů.
Dne 15. července 1942 byla ukončena organizace první čes-
koslovenské vojenské jednotky na území Sovětského svazu, 
která od toho dne používala oficiální název 1. českosloven-
ský samostatný polní prapor v SSSR. V souvislosti s tím 
došlo rovněž k reorganizaci Spojovací čety praporu. Spojo-
vací četa l. čs. samostatného polního praporu v SSSR měla 
nově velitelský roj, radiotelegrafní roj a telefonní roj (celkem 
41 mužů a žen). Tabulkově měla být mimo jiné vybavena  
2 rádiovými stanicemi RB-38, 5 rádiovými stanicemi RBS  
a 12 telefonními přístroji. Spojovací materiál v plném roz-
sahu ale četa obdržela až krátce před odchodem praporu 
na frontu. Po reorganizaci pokračoval intenzivní výcvik 
s materiálem, jenž byl k dispozici. Dne 8. října 1942 byl zří-
zen kurz radiotelegrafistů. O několik dní později, 19. října
1942 prapor konečně obdržel zbraně a výcvik se mohl zin-
tenzivnit. Dne 24. listopadu 1942 oznámil plk.pěch. Svoboda 
prezidentu Edvardu Benešovi a ministru národní obrany di-
viznímu generálovi Sergeji Ingrovi, že 1. čs. samostatný polní 
prapor dosáhne bojové pohotovosti k odchodu na frontu dne  
9. prosince 1942 ve 24.00 hod. Počátkem prosince 1942 pro-
dělal prapor závěrečné taktické cvičení před zraky inspekční 
komise Rudé armády. Všichni vojáci, včetně příslušníků Spo-
jovací čety, byli hodnoceni velmi dobře. Dne 8. ledna 1943 
nastal dlouho očekávaný okamžik. Spojovací četa obdržela 
6 rádiových stanic RBS a 3 RB-38. Téhož dne byl zřízen dal-
ší kurz radiotelegrafistů pod vedením npor. tel. Šmoldase
a kurz telefonistů pod vedením nově jmenovaného velitele 
Spojovací čety podporučíka telegrafního 
vojska Davida Steinera. Odjezd na frontu 
se každým dnem blížil. Dne 27. ledna 1943 
převzal v Buzuluku plk.pěch. Svoboda 
z rukou plk.gšt. Píky bojový prapor. Dne 
30. ledna 1943 v 17.00 hod. vydal spojova-
cí důstojník praporu Spojovací rozkaz pro 
ešelon. Byl to první spojovací rozkaz pro 
organizaci a zabezpečení spojení za přesu-
nu vlakem na frontu. V 17.15 hod. odjel 
prapor na frontu.
Dne 20. února 1943 vydal spojovací důstoj-
ník praporu Spojovací rozkaz pro pochod. 
Pro spojení mezi velitelstvím praporu a ve-
liteli pěších rot byla organizována rádiová 
síť malými rádiovými stanicemi RBS. Dne 
3. března 1943 vydal 1. čs. samostatnému 
polnímu praporu náčelník obrany prostoru 
města Charkov, generálporučík Kozlov, roz-
kaz k zaujetí obrany v prostoru Sokolova. 
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V souvislosti s přesunem byl téhož dne vydán Spojovací rozkaz pro obranu, jenž 
organizoval zabezpečení spojení za obranných bojů u Sokolova. Hlavním úkolem 
Spojovací čety bylo zajistit spojení na široké frontě ve velmi nepříznivých klimatic-
kých podmínkách. Velení praporu (označené krycím názvem KARANDAŠ) udržovalo 
spojení se sovětskými jednotkami a především s 1. rotou (OLGA), 2. rotou (NATAŠA) 
a s 3. rotou (NAĎA). Předsunutá obrana byla svěřena 1. rotě nadporučíka Otakara 
Jaroše. Za místo velitelského stanoviště i pozorovatelny si vybral věž kostela. Funkci 
pozorovatele a telefonisty velitele 1. roty vykonával svobodník Hugo Redisch. Při 
obraně kostela padli oba 8. března 1943 hrdinnou smrtí. Téhož dne padl i telefo-
nista Spojovací čety vojín Kurt Steier a o den později byl raněn radiotelegrafista
svobodník Pavel Fiala. V bojích u Sokolova padl rovněž telefonista Spojovací čety 
vojín Emil Ketner. Boje u Sokolova se staly první těžkou bojovou zkouškou česko-
slovenských vojáků v Sovětském svazu. Nepříznivé povětrnostní podmínky a téměř 
nepřetržitá minometná palba ztěžovaly činnost spojařů, takže telefonisté udržovali 
jen s největším vypětím sil funkční telefonní vedení k jednotlivým rotám. Rov-
něž radisté dosáhli značného úspěchu, když i v nejtěžších fázích vedení obranného 
boje zabezpečili nepřetržité spojení se štábem nadřízené 25. gardové střelecké di-
vize, se sousedy a s podřízenými jednotkami. Navíc získali řadu cenných informací 
odposlechem nepřátelských stanic. Když byly části praporu za ústupových bojů ob-
klíčeny a nebylo možno spojovací prostředky a jiný materiál zachránit, byla většina 
spojovacích prostředků na rozkaz zničena. Radistům se však podařilo zachránit nej-
cennější materiál – obě rádiové stanice RB-38, které vynesli z obklíčení.
Po skončení bojů u Sokolova byl prapor stažen z fronty, aby mohlo dojít k jeho 
doplnění na plné válečné počty. Rozhodnutím československo-sovětské smíšené ko-
mise z 29. dubna 1943 měl být 1. čs. samostatný polní prapor reorganizován na  
1. čs. samostatnou brigádu v SSSR. Místem vytvoření brigády se stal Novochopersk, 
kam se v květnu 1943 přesunuli i příslušníci Československého záložního pluku zří-
zeného v Buzuluku. Základem pro organizaci spojovacího vojska 1. čs. samostatné 
brigády se stali příslušníci Spojovací 
čety 1. čs. samostatného polního 
praporu. Výcvik spojařů byl zahájen 
okamžitě po příchodu do Novocho-
perska. V co nejkratším čase bylo 
nutné připravit spojovací jednotky 
k zabezpečení spojení všech útva-
rů. Spojovací materiál obdržela 

nadporučík 
(kapitán in memoriam) 

Otakar Jaroš
(*1912-†1943)

V roce 1934 absolvoval Vyšší školu 
elektrotechnickou v Praze. Téhož 
roku nastoupil vojenskou prezenč-
ní službu u Telegrafního praporu 
3 v Trnavě. V roce 1936 byl přijat 
do dobrovolné další činné služby 
a zahájil studium na Vojenské 
akademii v Hranicích. Po jejím 
absolvování byl v roce 1937 jme-
nován poručíkem telegrafního 
vojska a zástupcem velitele ná-
hradní telegrafní roty Telegrafního 
praporu 4 v Prešově. V srpnu 1939 
přešel ilegálně do Polska a byl pre-
zentován u tvořící se čs. jednotky. 
V září 1939 byl internován v so-
větských táborech NKVD. V táboře 
v Suzdalu zastával funkci velitele 
spojovací čety. V roce 1941 obslu-
hoval v Moskvě rádiovou stanici 
ZOE působící v rámci vznikající 
čs. vojenské mise v SSSR. V říjnu 
1941 byl povýšen na nadporučíka 
telegrafního vojska. V únoru 1942 
byl jmenován velitelem 1. roty 
čs. vojenské jednotky v Buzuluku 
a v září 1942 přeřazen do skupiny 
důstojníků pěchoty z povolání.  
8. března 1943 padl v boji o So-
kolovo. Jako první cizinec obdržel 
titul Hrdiny SSSR.
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Obsluha telefonní ústředny štábu brigády

brigáda téměř v plném počtu, a to ihned po zformování spojovacích jednotek jed-
notlivých útvarů. Ke každé spojovací jednotce byli přiděleni jeden až dva zkušení 
příslušníci Spojovací čety l. čs. samostatného polního praporu. Největším problémem 
se stal výcvik dostatečného počtu radiotelegrafistů, pro které byl zřízen šestitýden-
ní rádiový kurz na fonický i radiotelegrafní provoz. Před zahájením kurzu znalo 
pouhých 12 % jeho frekventantů Morseovu abecedu. Po ukončení rádiového kurzu 
a základního výcviku ostatních spojařů, byly postaveny všechny spojovací jednotky 
brigády v plném rozsahu. V průběhu budování brigády postupně do Novochoperska 
přijížděli příslušníci slovenské rychlé divize, kteří se dostali do zajetí. Byla mezi 
nimi i řada vycvičených spojařů, kteří posílili spojovací jednotky brigády.
Dne 7. července 1943 byla v Novochopersku organizována 1. čs. samostatná brigáda 
v SSSR. Spojovací vojsko brigády bylo k tomuto datu prakticky připraveno k pl-
nění bojových úkolů a prodělávalo závěrečnou fázi výcviku. Výcvik spojovacího 
vojska jako celku osobně řídil přednosta 3. (spojovacího) oddělení štábu brigády 
a velitel Spojovací roty brigády. Spojovací vojsko brigády se dělilo na spojovací 
jednotky velitelství brigády, tvořené Spojovací rotou brigády, Spojovacími díl-
nami brigády a Polní poštovní stanicí brigády a na spojovací jednotky útvarů, 

Telefonní přepojovač KOF 6
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Obsluha rádiové stanice RB

představované Spojovací četou 1. pěšího praporu, Spojovací četou 2. pěšího 
praporu, Spojovací četou tankového praporu, Spojovací četou 1. dělostřelec-
kého oddílu a Spojovací četou 2. dělostřeleckého oddílu. Dalšími jednotkami 
byla spojovací družstva u minometných rot pěších praporů, u baterií pro-
tiletadlových děl a u jednotlivých baterií dělostřeleckých oddílů. Spojovací 
materiál brigády obsahoval mimo jiné 35 rádiových stanic, 100 telefonních 
přístrojů, pojízdnou dílnu a radiovůz. U spojovacích jednotek brigády byly 
jako radistky, obsluhy telefonních ústředen a na různých jiných funkcích, za-
řazeny rovněž ženy. Jen u Spojovací roty brigády sloužilo 16 žen, které patřily 
mezi nejlepší absolventy rádiového kurzu.
Dne l. října 1943 opustila nádraží v Novochopersku první vlaková souprava 
s jednotkami brigády směřujícími na frontu. Spojovací jednotky zajišťovaly 
spojení během nakládky i v jednotlivých vlakových soupravách. 1. čs. samo-
statná brigáda byla bojově nasazena v prostoru Kyjeva, do bojů vstoupily 
československé jednotky 3. listopadu 1943. V bojích o Kyjev se plně projevil 
náročný výcvik, kterým spojaři prošli v Novochopersku. Poprvé zajišťovali 
spojení za útoku, v situaci, kdy přední sledy postupovaly rychle vpřed a by-
lo třeba za nimi rozvinout telefonní vedení. Linkové spojení nemohlo stačit 
rychlému postupu prvosledových jednotek a úkoly telefonistů postupně 
přebírali radisté. Po osvobození Kyjeva se brigáda zúčastnila pronásledování 
nepřítele a obranných bojů v prostoru Fastova a Vasilkova.
Nový přednosta 3. oddělení štábu brigády nadporučík telegrafního 
vojska František Skokan, dosud vykonávající funkci velitele telegrafní a šif-
rové skupiny u Československé vojenské mise v Jeruzalémě, který ve funkci 
přednosty oddělení vystřídal kpt.tel. Šmoldase, velitelé spojovacích 
jednotek a spojovací důstojnici jednotlivých útvarů, získávali rychle praxi 
v organizaci spojení za složitých podmínek panujících na východní frontě. 
Po Kyjevské operaci došlo k vyhodnocení použití jednotlivých spojovacích 

prostředků. Ukázalo se, že dosavadní pojetí organizace 
spojení, kdy se systém spojení opíral především o linkové 
prostředky, je do budoucna nevyhovující. Zejména v útoč-
ných operacích se hlavní váha spojení přenesla na rádiové 
stanice. Zlepšení rádiového spojeni vyžadoval i velitel brigády  
plk.pěch. Svoboda. Jelikož v počátečních fázích boje do-
šlo několikrát ke ztrátě spojení, nařídil náčelníkovi štábu 
a přednostovi 3. oddělení provést rozbor celkové situace 
ve spojení za bojů u Kyjeva a Vasilkova. V rozboru se mimo 
jiného konstatovalo: „…Nedostatky ve spojení, které vynikly 
během bojů o Kyjev a v dalších bojích, jsou zaviněny zejména 
těmito okolnostmi: 
1.  Telefonní spojení: Postup jednotek o Kyjev byl tak rychlý, 

že s prostředky, které jsou k disposici, bylo sice možno vy-
stavět linky za postupujícími prapory, avšak nebylo možno 
tyto linky v celkové délce 38 km udržovat. Poruchové hlídky, 
které opravovaly vedení, narazily často na spojaře jiných 
jednotek, kteří v množství vedení stavěných v jednom mís-
tě, spletli si svá vedení a svinovali naše...To, že spojovací 
jednotky nestačily udržovat linkové spojení za prapory, 
není způsobeno nedostatkem výcviku, ale faktickou nemož-
ností udržovat linkové spojení za tak rychlého postupu...

2.  Rádiové spojení: …Rádiové stanice, kterými jsme vybaveni, 
stačí podle sovětského předpisu pro spojení pluk - prapor, 
nestačí však svým dosahem k zabezpečení spojení našich 
samostatných praporů s velitelstvím brigády ...“



107

Výcvik s rádiovou stanicí RB v Černovicích

Na přelomu let 1943 a 1944 se brigáda zúčastnila těžkých bojů 
v prostoru Bílé Cerkve a následných obranných bojů v okolí Žaš-
kova. Na bojových úspěších brigády se podíleli rovněž všichni 
příslušníci spojovacího vojska. Již v průběhu bojového nasazení  
1. čs. brigády v prostoru Žaškova byli zkušení instruktoři odesíláni 
do Jefremova, kde se od ledna 1944 formovala 2. čs. paradesant-
ní brigáda, a kde byl rovněž dislokován náhradní pluk. Mezi 
instruktory se nacházeli i příslušníci spojovacích jednotek. Zá-
kladem paradesantní brigády se stali vojáci 1. slovenské pěší 
divize, kteří přešli v říjnu 1943 v oblasti Melitopole v počtu té-
měř dvou tisíc mužů do sovětského zajetí. Dne 7. března 1944 
opustila 1. čs. samostatná brigáda v SSSR první linii v pro-
storu Žaškova a postupně se přesunula na území osvobozené 
Volyně, kde měla proběhnout další fáze formování česko-
slovenských jednotek v Sovětském svazu. Zde byl 6. dubna 
1944 zřízen Brigádní spojovací prapor sestávající z velitelské 
čety, telefonní roty a rádiové roty. Velitelem praporu, jehož 
početní stav činil 190 mužů a žen, byl jmenován podpo-
ručík pěchoty Stanislav Odstrčil. Dne 22. dubna vznikla 
v rámci praporu výcviková rota. Díky příchodu nováčků 
narostl početní stav praporu do 27. dubna na 340 mužů 
a žen. K 1. červnu 1944 se početní stav Brigádního spo-
jovacího praporu, vzhledem k postupným odchodům 
k jednotkám, snížil na 159 mužů a žen a došlo k jeho 
opětné reorganizaci na spojovací rotu, jejímž velitelem 
se po odvelení ppor. pěch. Odstrčila k armádnímu sboru 
stal dočasně podporučík pěchoty V. Krumholz. O pouhé dva měsíce později, 
1. srpna 1944, byla rota znovu přeměněna na Brigádní spojovací prapor, jenž získal 
6. srpna 1944 definitivní název 2. čs. samostatný spojovací prapor. Velitelem prapo-
ru byl jmenován poručík pěchoty Michal Pohoriljak.
Dne 10. dubna 1944 vydal Lidový komisariát SSSR a Generální štáb Rudé armá-
dy Memorandum o zřízení 1. čs. armádního sboru v SSSR. Veškeré československé 
vojenské jednotky v SSSR se díky tomu na jaře 1944 přemístily na západní Ukra-
jinu do prostoru Černovic, Kamence Podolského a Proskurova, kde začalo budování 
sboru. Jeho jádrem se stala 1. čs. samostatná brigáda v SSSR doplněná především 
volyňskými Čechy. Armádní sbor byl postaven podle sovětských organizačních tabu-
lek rozkazem sovětského vrchního velitelství ze dne 5. května 1944. Do struktury 
sboru byly postupně začleněny 2. čs. samostatná paradesantní brigáda v SSSR,  
3. čs. samostatná brigáda v SSSR a 1. čs. samostatná tanková brigáda v SSSR.
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Motospojka na motocyklu M-72

Při organizaci spojovacího vojska armádního sboru byl kladen 
důraz zejména na zabezpečení spolehlivého spojení velitelů 
útvarů a svazků, a to za každé situace a z kteréhokoli místa. 
Hromadným použitím dělostřelectva, tankových a mechani-
zovaných svazků vznikala nutnost zabezpečení dokonalého 
součinnostního spojení, zejména mezi pěchotou, dělostře-
lectvem a tanky. Významnou součástí spojovací soustavy 
byly i spojky vybavené motocykly, automobily a od divize 
výše i spojovacími letouny. Většinu spojovacích náčelníků 
a velitelů spojovacích jednotek jednotlivých útvarů, tvořili 
mladí příslušníci spojovacích jednotek 1. čs. brigády, kteří 
získali zkušenosti v praktickém zabezpečování spojení v bo-
ji, kteří však neměli potřebné teoretické znalosti v řízení 
organizace spojení. Zejména pro řešení teoretických otázek 
organizace spojení v paradesantní a v tankové brigádě, byla 
nezbytná přímá pomoc Rudé armády, neboť žádný z přísluš-
níků spojovacího vojska armádního sboru neměl dostatečné 
zkušenosti z organizace spojení u tankového a výsadkové-
ho vojska. Dne 1. června 1944 byl zřízen Spojovací prapor  
1. čs. armádního sboru v SSSR. Velitelem praporu byl  
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ustanoven kpt.tel. Skokan, jenž současně vyko-
nával funkci přednosty 3. (spojovacího) oddělení 
štábu sboru. Prapor se skládal ze stavební čety, 
telefonní roty, rádiové roty a telefonní čety, přidě-
lené 1. čs. brigádě. Dne 11. července 1944 se název 
praporu změnil na 1. čs. spojovací prapor v SSSR. 
Postupným doplňováním praporu se měnila i je-
ho organizace. Dne 1. srpna 1944 byla zřízena 
velitelská četa a 2. telefonní rota, 15. srpna 1944 
byl velitelem praporu jmenován kapitán pěchoty 
Oldřich Filka. Ve druhé polovině srpna připravil 
přednosta 3. oddělení štábu sboru celkový plán spo-
jení armádního sboru, který dostal název Varianta 
GLOBUS. Rovněž nově utvořená tanková brigáda 
disponovala spojovacími jednotkami. V jejím štábu 
se nacházelo spojovací oddělení a u každého ze tří 
tankových praporů byl určen spojovací důstojník. 
Spojovací výcvik pochopitelně patřil k výcviku 
osádky každého tanku.
Díky intenzivnímu výcviku byla organizace 1. čs. armádního sboru koncem srpna 
1944 v podstatě dokončena a sbor mohl začít plnit bojové úkoly. Dne 29. srpna 1944 
vypuklo Slovenské národní povstání a sovětské velení bylo nuceno reagovat urych-
lenou přípravou útočné operace s cílem proniknout k hranicím Slovenska a spojit 
se s povstaleckou armádou. Úkolem byl pověřen 1. a 4. ukrajinský front. Do na-
stávající karpatsko-dukelské operace zasáhl významnou měrou  
i 1. čs. armádní sbor v SSSR. Dne 4. září 1944 zahájil armádní sbor 
podřízený 38. armádě 1. ukrajinského frontu přesun do prostoru 
Krosna. Spojovací jednotky sboru se plně zúčastnily zabezpečování 
spojení v rámci příprav na zahájení karpatsko-dukelské operace. 
V rámci sboru a brigád byly podle konkrétních podmínek bojo-
vé situace připraveny a vydány podklady pro organizaci spojení 
a činnost spojovacích prostředků. Doplněný a upřesněný plán 
spojení dostal název Varianta KARPATY. Spojení ve výchozím 
prostoru bylo plně připraveno během necelých dvou dnů. 
Urychlená příprava operace provázená přeskupováním vojsk 
vedla, spolu s porušením zásad utajení rádiového provozu, 
k předčasnému prozrazení, jež se stalo jednou z příčin ne-
bývalého krveprolití, k němuž došlo v průběhu operace. 
Dne 7. září 1944 vydal přednosta 3. oddělení štábu sboru 
škpt. tel. Skokan Spojovací rozkaz číslo 1, v němž mimo 
jiné stanovil osy postupu a vyzdvihl význam rádiového 
spojení: „…RADIOSPOJENÍ BUDE HLAVNÍM PROSTŘEDKEM 
VELENÍ … Pro vedení radiorozhovoru vydělte nejzkušeněj-
ší důstojníky, kteří se budou zdržovat na radiostanicích 
a budou moci v každé době dát příslušné informace o své 
jednotce…“ 
Karpatsko-dukelská operace byla zahájena 8. září 
1944. Prvosledovým jednotkám se nepodařilo do-
být Krosno v plánovaném čase a na přístupových 
cestách vypukl naprostý chaos, jenž znemožnil 
plynulý nástup jednotek československého ar-
mádního sboru. Československé jednotky nebyly 
o vzniklé situaci ani informovány a navíc se ocit-
ly v bezprostředním ohrožení bočního napadení 
nepřítelem. Nedostatečné zpravodajské informa-
ce vedly k podcenění početního stavu nepřítele, 
který přisouval posily a dělostřeleckými a mi-
nometnými přepady způsoboval obrovské 
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ztráty postupujícím jednotkám. Nepřítel plně 
využil terénních vlastností Dukelského prů-
smyku. V okamžiku, kdy postupující jednotky 
narazily na organizovaný odpor nepřátelských 
sil, zahájily jednotky nepřítele, ukryté v okol-
ních lesích, ničivou palbu ze všech druhů zbraní. 
Značná část rádiových stanic byla nepřátelskou 
palbou vyřazena z provozu a linkové spojení 
na mnoha místech přerušeno. Velitel sboru bri-
gádní generál Jan Kratochvíl neměl prakticky 
žádné zprávy o postavení nepřítele a nedařilo 
se ani navázat spojení s velením sousedního 
67. střeleckého sboru. Trvalo dlouho, než bylo 
možné dosáhnout pevného řízení vojsk a zahá-
jit dělostřelectvem odvetnou palbu. Neúspěchy 
byly velitelem 1. ukrajinského frontu maršálem 
I. S. Koněvem neoprávněně kladeny za vinu 
brig.gen. Kratochvílovi, jenž byl 11. září 1944, 
v rozporu s československo-sovětskou úmluvou, 
zbaven velení armádního sboru a nahrazen  

brig.gen. Ludvíkem Svobodou.
Nepřítel neustále zesiloval svou obranu a vojáci armádního sboru byli 
nuceni podstupovat nejtěžší boje jakými prošli za celou dobu války. 
Dne 17. září byl u Zbojska raněn přednosta 3. oddělení štábu brigády 
škpt.tel. Skokan. I v této době pokračovalo formování spojovacích 
jednotek jednotlivých součástí armádního sboru. Dnem 19. září 1944 
byla zřízena samostatná spojovací četa pro dělostřelectvo sboru 
o dvou telefonních a dvou rádiových rojích. 
V karpatsko-dukelské operaci podávali spojaři v obtížném terénu 
a za krajně nepříznivých povětrnostních podmínek nepostradatelné 

Sovětská rádiová stanice RBM poškozená za bojů na Dukle
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Velitel 2. čs. samostatné paradesantní brigády plk. Přikryl 
s rádiovou stanicí RBM při bojích v prostoru Besko

informace přímo z přední linie bojů. Nezměrné hrdinství prokázali 
především příslušníci poruchových hlídek, kteří obnovovali spojení 
v palbě a v terénu plném nástrah a min. Vzhledem k silné německé 
dělostřelecké a minometné palbě, se používání linkového spojení 
ukázalo jako velmi nevhodné. Neustálé přerušování telefonního 
spojení vedlo ke značným ztrátám jak na straně spojařů snažících 
se o obnovu spojení, tak na straně vojáků žádajících z první linie 
neúspěšně o dělostřeleckou podporu či posily. Nepřítel navíc mistr-
ně využíval výhod rádiového spojení a po ústupu zanechával mezi 
místním obyvatelstvem pozorovatele v civilu vybavené rádiovými 
stanicemi, kteří dokázali nasměrovat palbu přesně do míst soustře-
ďování vojsk. Nepříznivé podmínky pro šíření rádiových vln, dané 
hornatým terénem, nutily radisty k téměř neuvěřitelným impro-
vizacím ve stavbě antén a k dálkovému ovládání rádiových stanic, 
umístěných někdy i ve značné vzdálenosti od úkrytů velitelů. Dne 
6. října 1944 překročila průzkumná hlídka 2. praporu 1. čs. samo-
statné brigády bývalou československou státní hranici. Téhož dne 
se na území vlasti probojovala i část příslušníků telegrafní roty  
a 1. telefonní roty 1. čs. spojovacího praporu. Velitel 2. praporu 
štábní kapitán pěchoty Josef Knop ohlásil veliteli 1. brigády bri-
gádnímu generálovi Jaroslavu Vedralovi-Sázavskému rádiovou 
stanicí příslušníka 1. čs. spojovacího praporu četaře Bembily, zprá-
vu o překročení státní hranice. Velitel brigády 
se po této informaci vydal na území vlasti, jeho 
vůz však několik metrů za hranicí najel na mi-
nu. Brig.gen. Vedral-Sázavský se stal jediným 
československým generálem, který padl přímo 
na frontě. Československé jednotky vstoupily  
6. října 1944 do zcela nové bojové etapy a zača-
ly osvobozovat území vlasti. Dne 21. října 1944 
byl dosavadní velitel spojovacího praporu škpt. 
pěch. Filka jmenován přednostou 3. oddělení  
1. čs. samostatné brigády v SSSR. Zastupováním 
byl pověřen kapitán dělostřelectva Jiří Halaši.
V průběhu karpatsko-dukelské operace pro-
dělala bojový křest i 2. čs. samostatná 
paradesantní brigáda v SSSR, jednotka, budo-
vaná především za účelem nasazení na území 
bývalé Československé republiky v okamžiku 
protiněmeckého povstání. Spojovací služba pa-
radesantní brigády, formované od ledna 1944 
v Jefremově, byla organizována obdobně jako 
u 1. čs. samostatné brigády. Velitelem spojova-
cí roty se stal podporučík telegrafního vojska v záloze Štefan Vrkoč, kterého později 
nahradil podporučík pěchoty Pavol Graus vykonávající současně funkci přednosty  
3. oddělení štábu brigády. Paradesantní brigáda se v polovině května 1944 přesunula 
do prostoru Proskurova, kde v létě vyvrcholil její výcvik. Na závěr výcviku obdržely 
všechny jednotky brigády československé státní vlajky určené ke vztyčení na osvo-
bozeném území vlasti. Zpráva o povstání na Slovensku vyvolala všeobecné nadšení 
spojené s očekáváním urychleného přesunu na povstalecké území. Do osudů brigády 
ale dramaticky zasáhlo politické rozhodnutí. Sovětská strana vyhodnotila okamži-
tý přesun paradesantní brigády jako posílení postavení československé londýnské 
exilové vlády na Slovensku, což nebylo v jejím zájmu. Namísto letecké přepravy 
na povstalecké území, i přes opakované naléhání československé strany, přišel 
rozkaz o podřízení brigády velitelství 38. armády a k přesunu do Przemyślu. Dne  
9. září 1944 zahájila brigáda přesun do bojového postavení v prostoru Besko. Během 
48 hodin dosáhla po 120 km usilovného pochodu prostoru určení, kde vystřídala 
121. střeleckou divizi Rudé armády. V rámci urychlení došlo k dohodě o ponechání 
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linkového vedení sovětské divize na místě a o materiálním vyrov-
nání ze zásob paradesantní brigády. V následujících dnech svedla 
brigáda řadu těžkých bojů provázených nedostatkem munice 
a dělostřelecké podpory. Německá obrana, využívající terénu 
a palebné převahy, byla zdolávána jen za cenu velkých ztrát. 
Zkušenosti, které spojaři paradesantní brigády získali v těž-
kých bojích, byly dobrou školou pro vysazení brigády do týlu 
nepřítele na území Slovenska. Dne 18. září 1944 obsadila  
2. čs. samostatná paradesantní brigáda osadu Pulawy, čímž 
zároveň ukončila své působení v karpatsko-dukelské ope-
raci. Brigáda byla stažena z fronty a odeslána do Krosna, 
odkud měla být letecky přepravena na pomoc Slovenskému 
národnímu povstání. V této době již bylo zřejmé, že karpat-
sko-dukelská operace nepovede k rychlému průlomu Rudé 
armády na Slovensko. Situace v povstání se navíc nevyví-
jela příznivě a oddalování přesunu brigády na Slovensko, 
se i sovětské straně jevilo jako politicky neúnosné.
Hlavní ozbrojenou silou Slovenského národního povstání, 
které vypuklo 29. srpna 1944, se stala 1. českosloven-
ská armáda na Slovensku. Začala se formovat na rozkaz 
náčelníka štábu Velitelství pozemního vojska Sloven-
ské armády a současně velitele ilegálního Vojenského 
ústředí podplukovníka generálního štábu Jána Goliana: 
„Rozkaz, Začnite s vysťahovaním, platí od 20.00 hod 
dnešného dňa.“ Ilegální Vojenské ústředí se přeměnilo 
na Velitelství československé armády na Slovensku 
a stalo se ústředním vojenským řídícím orgánem 
všech povstaleckých vojsk. První československá 
armáda byla londýnskou vládou prohlášena za sou-
část československé branné moci. V rámci příprav 
povstání se počítalo i se zabezpečením spojení po-

vstaleckých jednotek. Majoru telegrafního vojska Jozefu Markovi, 
který se stal v roce 1939 velitelem spojovacího vojska slovenské armády a od ro-
ku 1940 spolupracoval s odbojem, se podařilo dosáhnout přestěhování spojovacího 
praporu z Prešova a spojovací školy z Nového Mesta nad Váhom, do Turčianského 
Sv. Martina. Zde bylo vytvořeno středisko spojovacích jednotek pro povstalecké 
velení v Banské Bystrici. V červenci 1944 byla v Novém Mestě nad Váhom vytvo-
řena kombinovaná spojovací jednotka pro vojska určená na obranu trojúhelníku 
Zvolen – Banská Bystrica – Brezno nad Hronom. Velitelem byl jmenován nadporučík 
telegrafního vojska Ivan Institoris. Po skončení výcviku se tato jednotka přesunula 

Spojaři martinské posádky

Německá rádiová stanice první generace SE 469A 
používaná slovenskou armádou
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Npor.tel. Ivan Institoris

Radiotelegrafisté IV. taktické skupiny 
s německou rádiovou stanicí 15 W.S.E.b

do Banské Bystrice. Blížící se fronta a prudký rozmach 
odbojového hnutí na Slovensku vedly reprezentaci 
státu k souhlasu se vstupem německé armády na Slo-
vensko. V reakci na ohlášený vstup německých vojsk 
vydal pplk.gšt. Golian 29. srpna 1944 výše uvedené 
heslo k zahájení povstání. V prvních dnech Slovenské-
ho národního povstání se podařilo soustředit armádu 
v počtu 19 000 mužů, která se po první mobilizaci  
z 9. září 1944 rozrostla na 47 000. Početně malá spojo-
vací jednotka dislokovaná v Banské Bystrici, vybavená 
československým a německým materiálem, se stala já-
drem Telegrafního praporu 1. československé armády. 
Velitelem spojovacího vojska 1. československé armády 
se stal mjr.tel. Marko povýšený dodatečně na plukov-
níka. Spojovací jednotky soustředěné v Turčianském 
Sv. Martině se koncem srpna 1944 dostaly do situace, 
kdy nemohly plnit své vlastní poslání, ale účastnily 
se obranných bojů o Strečno a Vrútky jako pěší jed-
notky. Dne 10. září 1944 byla zahájena reorganizace  
1. československé armády, jejíž součástí se stalo vytvoření 
šesti taktických skupin a jedné letecké. Současně došlo 
k dobudování spojovací soustavy armády. Po vystřídá-
ní zálohami se všechny povstalecké spojovací jednotky 
přesunuly do Banské Bystrice, kde se soustředily  
v budovách gymnázia a internátu. Nově vytvořené-
mu Armádnímu telegrafnímu praporu pod velením  
npor.tel. Institorise podléhalo šest kombinovaných 
spojovacích rot, které měly zabezpečovat spojení 
jednotlivých taktických skupin. Kromě uvedených 
jednotek byl vytvořen Armádní telegrafní park sou-
střeďující spojovací materiál, provádějící drobné opravy 
a zásobující jednotky. Další samostatnou součástí spo-
jovacího vojska byla Rota hlásné a výstražné služby.
Sílící nápor německých jednotek mohl být zastaven 
pouze za pomoci 2. čs. paradesantní brigády, která 
však stále čekala na letecký přesun na Slovensko. 
Koncem září odlétl na Slovensko pouze velitel brigá-
dy plukovník Vladimír Přikryl se štábem a necelou 
stovkou mužů. Sovětské velení disponující omezeným 
počtem transportních letadel upřednostňovalo zásobování ideologicky spřízněných 
partyzánských oddílů. Dne 6. října 1944 byl letecký přesun brigády konečně zahájen. 
Do poloviny října se podařilo na povstalecké území přepravit téměř celou brigádu. Dne  
7. října převzal velení 1. československé armády na Slovensku divizní generál Rudolf 
Viest. Po druhé mobilizaci z 26. září a nástupu nováčků 9. října narostl početní stav 
armády na 65 000 mužů. Druhá čs. paradesantní brigáda se okamžitě po příletu 
zapojila do obranných bojů a díky maximálnímu nasazení donutila německé jed-
notky na několika úsecích k ústupu. Převaha, zejména v těžkých zbraních, ale již 
byla jednoznačně na straně nepřítele. Ze štábu spojovacího vojska 1. československé 
armády byl vyčleněn nadporučík Králíček jako spojovací důstojník 2. čs. paradesant-
ní brigády. Po vysazení 2. paradesantní brigády na území Slovenska bylo spojení 
většinou zabezpečováno rádiem. Spojovací vojsko zajišťovalo i spojení s letišti Zolná 
a Tri Duby, odkud působil 1. čs. stíhací pluk, přesunutý na Slovensko rovněž ze So-
větského svazu. Jako styčný důstojník mezi spojovacím vojskem 1. československé 
armády a partyzánským štábem, byl určen poručík Sekerka.
Hlavní německý útok byl zahájen 19. října 1944. První československá armáda byla, 
spolu s partyzánskými jednotkami, i přes houževnatý odpor donucena k ústupu. 
S horšící se situací povstaleckých vojsk se měnilo i stanoviště Armádního telegraf-
ního praporu. Z Banské Bystrice se nejprve přestěhoval do Michalovej u Brezna nad 

Sovětská rádiová stanice SEVER  
nalezená v hrobě příslušníka 2. čs. paradesantní brigády 
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Sovětská rádiová stanice RB

Americký telefonní přístroj  EE-8-A  
dodávaný mj. do Sovětského svazu

Hronom a později do prostoru Do-
noval. Spojovací jednotky sehrály 
ve Slovenském národním povstání 
zásadní úlohu. Díky jim se veli-
telství 1. československé armády 
na Slovensku dařilo udržovat spo-
jení s taktickými skupinami 
a partyzánskými brigádami. Dne 
27. října 1944 vstoupily němec-
ké jednotky do Banské Bystrice. 
Velitelství 1. československé ar-
mády zaniklo o den později při 
ústupu z Donoval do masivu Níz-
kých Tater. Zbylé jednotky, včetně 
zbytků paradesantní brigády, 
ustoupily do hor a přešly na par-
tyzánský způsob vedení války. 
Zcela zásadním problémem se sta-
la neexistence rádiového spojení 
s československou vojenskou misí 
v Moskvě a s MNO v Londýně, 
způsobující nemožnost pláno-
vání vzdušného zásobování 
jednotek. Paradesantní brigáda 
přišla o veškerý spojovací materi-
ál v průběhu ústupu na Donovaly, 

kdy byl ve Starých Horách při německém bombardování zasažen i vůz spojovací 
roty. Rádiové spojení udržoval po krátkou dobu pouze partyzánský štáb plukovní-
ka Asmolova, ale i to bylo záhy, vzhledem k nedostatku akumulátorových zdrojů, 
přerušeno. MNO v Londýně se pokoušelo navázat spojení s paradesantní brigádou 
prostřednictvím rádiové stanice britské SOE, která měla na Slovensku vojenskou 
misi WINDPROOF. Touto cestou ale obdrželo pouze dvě depeše. Po kruté zimě stráve-

né v horách vyšlo 19. února 1945 zbylých 579 mužů a žen 2. čs. paradesantní 
brigády z německého týlu a opět se spojilo se sovětskými jednotkami. Brigá-
da byla obnovena jako pěší jednotka, ale do bojových akcí již nezasáhla.
V době, kdy se povstalecká vojska v téměř bezvýchodné situaci stahovala 

do hor, došlo 31. října 1944 k definitivnímu prolomení německé obrany v Kar-
patech. Po dalších vyčerpávajících bojích přešel armádní sbor koncem listopadu 
v prostoru horního toku Ondavy do obrany. Dělostřelectvo sboru se v naprostém 
utajení přesunulo do prostoru Jasla, kde mělo podpořit zahájení útoku 38. armá-
dy směrem na Krakov a Ostravu. Spojaři dělostřelectva i sboru se podíleli na všech 
opatřeních, která byla podniknuta k utajení této akce. Byla podniknuta celá řada 
kroků, aby nepřítel nezpozoroval odchod dělostřeleckých jednotek. V obranném 

pásmu sboru vznikly klamné dělostřelecké rádiové sítě a byl předstírán plný 
provoz spojovacích prostředků na pozorovatelnách a velitelských stanoviš-

tích. Po neexistujících dělostřeleckých linkových vedeních byly pravidelně 
vysílány poruchové a udržovací hlídky. Během přesunu dělostřelectva 
platil přísný zákaz používání rádiových stanic k jakémukoli účelu. 
V rámci příprav jaselsko-gorlické operace se prováděly veškeré prá-
ce spojené s výstavbou linkového vedení výhradně v noci. Ve dne 
zůstával v prostorech velitelských stanovišť a pozorovatelen jen 
nejnutnější počet osob pro pozorování a obsluhu spojovacích pro-
středků. Ostatní spojaři se ještě před svítáním přemisťovali 15 
až 20 km za frontu. Radisté byli v přípravném údobí rozmístěni 
ve vesnicích za frontou, kde slaďovali jednotlivé rádiové sítě jen 
na krátké vzdálenosti bez použití antén. Ve výchozím prostoru 
operace se díky tomu podařilo vytvořit zdání naprosto pasivního 
úseku, což zásadní měrou přispělo k úspěchu operace zahájené  
15. ledna 1945.
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Po úspěchu jaselsko-gorlické operace nastal postupný ústup německých jednotek 
z východního Slovenska. Jednotky armádního sboru pronásledovaly ustupujícího ne-
přítele. V průběhu útoku udržovaly spojení v rámci sboru a brigád téměř výhradně 
prostřednictvím rádiových stanic. Například 2. čs. samostatný spojovací pra-
por, který v lednu 1945 tvořilo 165 mužů a žen, disponoval kromě linkových 
prostředků dvanácti rádiovými stanicemi typu RBM, jednou RBS a jednou 
typu SEVER. Počátkem února 1945 dosáhly jednotky armádního sboru prosto-
ru Liptovského Sv. Mikuláše, kde měl nepřítel, v pro obranu vhodném terénu, 
předem připravené hluboké obranné pásmo. Po dlouhých bojích a mnoha pokusech 
o prolomení obrany byl Liptovský Sv. Mikuláš definitivně osvobozen 4. dubna 1945.
Bojů se zúčastnili i příslušníci nově zformované 4. čs. samostatné brigády v SSSR, 
jejichž velkou část tvořili mobilizovaní občané z osvobozených částí Slovenska.
Dne 20. února 1945 bylo v Popradu rozhodnutím velitele armádního sboru zřízeno 
Sborové spojovací učiliště 1. čs. armádního sboru v SSSR. Mělo za úkol prová-
dět výcvik příslušníků armádního sboru pro spojovací službu, k čemuž postupně 
vybudovalo školu na důstojníky v záloze, školu specialistů (radisté, telegrafisté, me-
chanici a strojníci) a poddůstojnickou školu. Velitelem učiliště byl jmenován škpt. 
tel. Šmoldas.
Spojovací jednotky zaznamenaly v průběhu karpatsko-dukelské operace a násle-
dujících bojů v hornatém terénu Slovenska značné ztráty. Druhý čs. samostatný 
spojovací prapor ztratil jen v průběhu od 8. do 13. září 1944 dva padlé, jedenadva-
cet zraněných a tři nezvěstné. V bojích byl těžce zraněn i přednosta spojovacího 
oddělení 1. brigády škpt. tel. Šmoldas. Rovněž průměrné ztráty spojovacího materi-
álu v jednotlivých operacích dosahovaly 15 % až 18 % celkových počtů. V uvedeném 
případě 2. spojovacího praporu to představovalo v šesti dnech 20 km telefonního 
kabelu a 10 telefonních přístrojů. Při hodnocení bojových operací přednosty spojo-
vacích oddělení byly zmiňovány i některé nedostatky: „…Sborová telefonní osa byla 

Sovětská signální pistole SPŠ
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zapojována do brigádní telefonní ústředny. Tato osa, která 
byla dále prodlužována na sborovou pozorovatelnu, byla pak 
přetěžována tím, že brigáda po ní vyřizovala své vnitřní zá-
ležitosti, přičemž nemohly být uskutečňovány a brigádními 
ústřednami nebyly propouštěny sborové velitelské a operač-
ní hovory. V jednom případě bylo dosaženo spojení VS sboru 
se sborovou pozorovatelnou až za 2.15 hod., prostě proto, 
že vedení obsadila pro sebe brigáda … I při malém denním 
postupu nebylo vždy včas vybudováno telefonní spojení za po-
stupujícími prapory. Poněvadž někteří velitelé ještě neznají 
používat rádia a někdy se jej používat bojí, byly jednotky často 
bez spojení … V telefonních a rádiových hovorech nebylo dbáno 
na utajení. Vlastní situace byla předávána v otevřené řeči s uve-
dením prostoru a názvu jednotek, čehož nepřítel často využíval 
k dělostřeleckým přepadům … Při přetížení telefonní sítě nebylo 
dbáno na pořadí hovorů podle důležitosti funkcionářů (velitel, 
NŠ, náčelník operačního oddělení, velitel dělostřelectva a náčelník 
štábu dělostřelectva), nýbrž spojovací síť byla obsazována běžnými 

rozhovory, zejména pomocných a týlových složek…“
Současně byla ale celková činnost spojařů hodnoce-
na velmi vysoko:„…Za bojů v prostoru Benjadikova, 
Smrečan, Trstené, Bobrovce, Jalovce a za bojů o Lip-
tovský Mikuláš … Telefonní i rádiové spojení 
pracovalo po celou dobu bojů spolehlivě. Vyzna-
menali se hlavně telefonisté, kteří při protiútoku 
nepřítele a ústupu vlastní pěchoty dovedli bojem 
zachránit všechen spojovací materiál, zatím co ra-
disté bez ztráty materiálu bojovali s nepřítelem, 
a udržovali neustálé spojení ... Při protiútoku 
nepřítele na Jalovec a ústupu části pěchoty 
setrvali telefonisté na místě a při těžkých dě-
lostřeleckých přepadech udrželi telefonické 
spojem s velitelem praporu … Po celou dobu 
bojů pracovali spojaři statečně, rychle odstra-
ňovali poruchy, udržovali nepřetržitě rádiové 
spojeni, a tím nemalou měrou přispěli k cel-
kovým úspěchům jednotlivých bojových akcí 
... Radisté se často zúčastňovali hloubko-
vého průzkumu, kde nejen zabezpečovali 
rádiové spojení, ale byli i jinak platnými 
členy průzkumných hlídek…“
V závěrečné fázi druhé světové války 
se zúčastnili příslušníci 1. čs. armád-
ního sboru v SSSR, jehož počet dosáhl 
v dubnu 1945 32 000 mužů a žen, 
bojů při osvobozování Českosloven-

ské republiky. 1., 3. a 4. čs. brigáda bojovaly 
na území Slovenska a Moravy, tanková brigáda a smíšená letec-

ká divize na polském území a při osvobozováni Ostravy. Spojení bylo v této etapě 
organizováno na základě plánu spojení Varianta TRIUMPH a doplňujících spojova-
cích rozkazů. Spojovacím jednotkám armádního sboru veleli v květnu 1945: 
škpt.děl. J. Halaši – 1. spojovací prapor 1. čs. armádního sboru, 
por. M. Pohoriljak – 2. spojovací prapor 1. čs. samostatné brigády, 
npor. L. Vrkoč – 3. spojovací prapor 2. čs. samostatné paradesantní brigády, 
npor. K. Fanta-Furcht – 4. spojovací prapor 3. čs. samostatné brigády, 
npor. B. Šramo – 5. spojovací prapor 4. čs. samostatné brigády,  
mjr.tel. M. Šmoldas – Spojovací učiliště. 
Dne 17. května 1945 se řada spojařů zúčastnila slavnostní přehlídky v Praze.
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Rádiový vysílač Petičního výboru  
Věrni zůstaneme  

nalezený gestapem v kostele ve Slatiňanech  
v říjnu 1941
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DOMÁCÍ ODBOJ
Záhy po okupaci Českých zemí a ustavení Protektorátu Čechy a Morava se vzedmula 
mohutná vlna odporu, která vedla k odchodům mnoha bývalých československých 
občanů do zahraničí a ke vzniku domácího odboje. Na domácí frontě se vytvářely 
neorganizované skupiny stejně jako odbojové organizace s pevně stanovenou struk-
turou a zázemím umožňujícím vedení zpravodajské války proti Německu. 
Mezi druhé jmenované patřila především vojenská odbojová organizace Obrana ná-
roda, dále Politické ústředí a Petiční výbor Věrni zůstaneme. Obrana národa vznikla 
krátce po okupaci s úkolem přípravy ozbrojeného povstání. Zakladateli Obrany ná-
roda byla část generality a vyšších důstojníků československé branné moci. V jejím 
čele stálo ústřední velení se štábem a jemu podřízená zemská velitelství. Podzem-
ní armáda připravená vystoupit proti nacistům měla čítat až 90 000 mužů. 
Obrana národa rovněž organizovala ilegální odchody bývalých důstojníků 
a vojáků do zahraničí a zpravodajskou činnost. Nacisté si plně uvědomovali 
nebezpečí, které jim od bývalých vojáků hrozí, jejich hlavní úder proto směřo-
val proti československé generalitě, zpravodajským důstojníkům a důstojníkům 
Generálního štábu. Ke zkáze Obrany národa přispěla i její organizace podle tradiční 
vojenské struktury. V první polovině roku 1940 byla Obrana národa ve své původ-
ní podobě údery gestapa fakticky rozbita. Den po příjezdu Reinharda Heydricha 
do protektorátu, 28. září 1941, byli v ruzyňských kasárnách popraveni zastřelením 
dva vedoucí činitelé Obrany národa, její vrchní velitel armádní generál Josef Bílý 
a velitel Zemského velitelství Čechy divizní generál Hugo Vojta. Poslední slova ar-
mádního generála Josefa Bílého zněla: „Ať žije Československá 
republika! Psi, palte!“ 
Druhá garnitura byla definitivně likvidována v prosinci
1941, kdy došlo k zatčení posledního velitele Obrany náro-
da, divizního generála Bedřicha Homoly. Mezi nejvýznamnější 
příslušníky domácího odboje patřila skupina tří členů Obrany 
národa, kterým dali sami příslušníci gestapa přezdívku „Tři 
králové českého odboje.“ Podplukovník dělostřelectva Josef 
Balabán, podplukovník dělostřelectva Josef Mašín a štábní ka-
pitán dělostřelectva Václav Morávek organizovali rozsáhlou 
zpravodajskou činnost a uskutečnili celou řadu sabotážních 
akcí. Díky rádiovému spojení s Londýnem předali celou řadu 
důležitých zpravodajských informací, zčásti získaných 
i od nejvýznamnějšího agenta československé zpravodajské 
služby Paula Thümmella (A-54). První dva jmenovaní byli za-
tčeni gestapem a popraveni, poslední pak padl v přestřelce 
s přesilou gestapa první jarní den roku 1942. Části Obrany 
národa zůstaly aktivní i přes vlny zatýkání až do konce války 
a zaznamenaly řadu významných úspěchů právě na zpravo-
dajském poli prostřednictvím rádiových stanic udržujících 
styk se zahraničním vedením ve Velké Británii.
Ihned po 15. březnu 1939 se začala vytvářet rovněž odbojová or-
ganizace Petiční výbor Věrni zůstaneme, v níž hráli významnou 
roli například železničáři a poštovní zaměstnanci. Petiční výbor 
organizoval prostřednictvím železničářské sítě především ilegál-
ní odchody do zahraničí a zpravodajskou činnost. Zprávy byly 
do zahraničí odesílány kurýrní cestou nebo radiotelegraficky.
Organizace byla velmi těžce postižena zatýkáním již na přelo-
mu let 1939 a 1940. Další vlny zatýkání přišly na přelomu let 
1941 a 1942 a především v září 1942, kdy byl Petiční výbor, 
jako akceschopná ilegální organizace, prakticky zlikvidován.
Další odbojová organizace, Politické ústředí, vznikla také 
krátce po 15. březnu 1939. Organizace sestávala z poměr-
ně úzkého okruhu politiků a publicistů a orientovala se zejména na Prahu, Brno  
a Plzeň. Šlo v podstatě o jakési ilegální pokračování předválečné koalice politických 
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Jeden z rádiových vysílačů Obrany národa 
uložený v kufru

Rádiový přijímač PENTO používaný 
mj. Zemským velitelstvím Obrany národa v Praze

stran. Organizace vyvíjela především zpravodajskou činnost a v prv-
ních měsících organizovala protinacistické demonstrace. Po rozsáhlém 
zatýkání byla fakticky zlikvidována již v závěru roku 1939. Některé její 
skupiny ale vyvíjely činnost až do roku 1944.
Počátkem roku 1940 se zformoval koordinační centrální orgán hlavních 
složek odboje – Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD). Zastoupe-
ny v něm byly všechny již zmiňované odbojové organizace. V průběhu 
roku 1941 dosáhla organizace vrcholu své činnosti. V této době prová-
děla rozsáhlou zpravodajskou činnost ve prospěch československé vlády 
v Londýně a spolupracovala i s prvními paravýsadky z Velké Británie. 
Na podzim 1941 bylo téměř celé kolektivní vedení likvidováno zásahem 
gestapa. Rozsáhlé zatýkání pokračovalo i v roce 1942. Poslední předsta-
vitel organizace, doc. Vladimír Krajina, byl zatčen v lednu 1943.
Společným znakem všech odbojových skupin byla, kromě statečnosti 
a odhodlání, rovněž potřeba zajištění oboustranného spojení s vede-
ním československého zahraničního odboje v Londýně. V počáteční fázi 
války hrálo důležitou roli poštovní a kurýrní spojení. S přibývajícími 
úspěchy německé armády se ale protektorát dostával do naprosté izo-
lace a jedinou možností se stalo radiotelegrafní spojení. Jeho zásadní 
význam spočíval hlavně v předávání cenných zpravodajských informací 
z protektorátu. V Londýně byly poskytovány Britům a zvyšovaly kredit 
londýnského vedení odboje. Protektorát byl nejen centrem zbrojní vý-
roby, ale rovněž důležitou dopravní křižovatkou, jejíž význam narůstal 
s přesunem vojenských operací do jižní a východní Evropy. Zabezpeče-
ní domácího odboje spojovacími prostředky, ale jejich významu vůbec 
neodpovídalo. Před okupací Českých zemí nepodniklo armádní velení 
prakticky žádné kroky k vybudování pozdější funkční agenturní rádio-
vé sítě. V první fázi války tak zajišťovali spojovací prostředky Obrany 
národa především radioamatéři a bývalí příslušníci telegrafního vojska. 
Spojovací skupina Obrany národa, pod velením plukovníka generálního 

štábu Štěpána Adlera a štábního kapitána Karla Diviny, soustředila zejména radisty 
z řad bývalé Ústředny cvičných radioelektrických stanic v Praze, kteří se před vál-
kou specializovali na rádiový odposlech a zaměřování. Skupině se podařilo zajistit 
přibližně dvacet rádiových stanic od radioamatérů a z výroby firmy Microphona.
Několik rádiových stanic bylo dopraveno rovněž z Velké Británie přes Polsko. Udržo-
vání stálého spojení s domácím odbojem vyžadovalo oboustranné kvalitní technické 
vybavení. Díky nezměrnému úsilí vojáků z Obrany národa bylo zpočátku poněkud 
překvapivě lepší na straně domácího odboje. Na palubě letadla, které 14. března 
1939 odváželo do exilu zpravodajskou skupinu přednosty pátrací skupiny 2. oddě-
lení Hlavního štábu plukovníka generálního štábu Františka Moravce, nebyla žádná 
rádiová stanice pro udržování spojení s domovem. Ve skupině navíc scházeli rov-

něž odborníci na problematiku organizace rádiového spojení 
a šifrování. Obrana národa se pokusila v průběhu léta a pod-
zimu 1939 zřídit vnitřní síť rádiového spojení mezi Zemskými 
velitelstvími Obrany národa v Praze a Brně a mezi Krajský-
mi velitelstvími Obrany národa. Spojení se podařilo navázat 
pouze mezi Prahou a Brnem, jednalo se ale pouze o zkušební 
vysílání.
Představitelé domácího odboje usilovali od samého počátku 
odbojové činnosti především o zřízení stálého rádiového spoje-
ní se zahraničními centry. Již v červnu 1939 vypracoval major 
generálního štábu Jaroslav Hájíček Směrnici č. 1 pro rádiové spo-
jení, kterou poslal prostřednictvím kurýrů do Varšavy a Paříže. 

Počátkem srpna 1939 se domácímu odboji podařilo prostřednictvím 
radiotelegrafisty rotmistra Františka Fraňka navázat a udržovat oboustran-

né spojení s expoziturou ve Varšavě (krycí jméno MARIE). Přepravu těchto depeší 
mezi Varšavou a Londýnem zajišťovali svými rádiovými stanicemi Britové. V srpnu 
1939 vzniklo v Paříži první československé zahraniční spojovací středisko (krycí jméno 
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Rotmistr Karel Barva 

Sídlo Vojenské rádiové ústředny ve Woldinghamu

KAREL). Během září 1939 se MARIE přesunula do Bukurešti, odkud navázala spojení 
s Prahou v noci ze 30. září na 1. října. Základním nedostatkem se ale jevila neexisten-
ce stálého spojení s londýnským exilovým centrem a zejména s tamní zpravodajskou 
skupinou plk. gšt. Moravce. I přes veškerou snahu domácího odboje se spojení stále 
nedařilo realizovat. V dopisu do Londýna z 11. září 1939 k tomu mjr. gšt. Hájíček 
dokonce napsal: „…Ve dvacátém století je jen jedno spojení, které se může pojmenovat 
moderním, a tím je rádio! Když to pochopil východ, který je podle soudu západu 100 let 
za opicemi, je nutné, aby to také pochopil západ. A když nešla hora k Mohamedovi, šel 
Mohamed k hoře…“
Zásadní roli ve spojení s protektorátem sehrála Vojenská rádiová ústředna ve Velké 
Británii. Její počátky spadají do září 1939, kdy radiotelegrafista rotmistr Karel Barva
zahájil pokusný provoz rádiové stanice umístěné ve vile na londýnském předměstí 
West Dulwich. Dne 1. září 1939, kdy bylo ustaveno československé středisko rádiového 
provozu sídlící na Rosendalo Road, měli zpravodajci k dispozici pouze jeden zapůjče-
ný vysílač MARK III určený pro agenturní použití. Ten svým výkonem 40 W nemohl 
v žádném případě stačit k udržování kvalitního spojení s protektorátem. Teprve  
20. listopadu 1939 byla ukončena montáž nového 150W vysílače. Výbavu ústředny 
doplňovaly přijímače National NC 100 a Hallicrafters  
SX 16 „Super Sky Rider.“ Anténní systém tvořila 
jednoduchá drátová anténa typu Windom. První obou-
stranné spojení s Paříží navázal rtm. Barva 15. září 
1939. V průběhu této doby rádiové stanice domácího 
odboje opakovaně marně usilovaly o dosažení spoje-
ní s Londýnem či Paříží. Po složitém předávání depeší 
prostřednictvím kurýrů, se 7. listopadu 1939 podařilo 
poprvé navázat přímé rádiové spojení mezi domá-
cím odbojem a Londýnem. Domácí stanici obsluhoval  
rtm. Franěk, stanici umístěnou ve West Dulwich 
rtm. Barva. O den později Vojenská rádiová ústředna 
zpravodajského odboru londýnského MNO odeslala 
do Prahy první depeši, kterou Praha potvrdila. Vzhle-
dem k rostoucímu rádiovému provozu se Vojenská 
rádiová ústředna pod velením nadporučíka pěcho-
ty Jaroslava Stuchlého přestěhovala do vily Funny 
Neuk na návrší Duke Hill u Woldinghamu asi 50 km 
jižně od Londýna. Svou činnost zde zahájila 15. květ-
na 1940. Stávající výbava se rozrostla o další 150W 
a 350W vysílač a o další dva přijímače.
V listopadu 1939 navázal rtm. Franěk, který osobně 
postavil řadu rádiových stanic, konečně spojení s Lon-
dýnem. Krátce na to byla ale skupina plk.gšt. Adlera 
postižena vlnou zatýkání. Mjr.gšt. Hájíčkovi se poda-
řilo v listopadu 1939 před hrozbou zatčení uprchnout 
do zahraničí. Mezi těmi, kdo takové štěstí neměli, byl 
i rtm. Franěk zatčený 16. prosince 1939. O obnovení 
spojení se zásadním způsobem zasloužil doc. Krajina. 
Spojení domácího odboje s exilovým vedením v Lon-
dýně zajišťovaly především rádiové stanice rozsáhlého 
spojovacího programu SPARTA. SPARTA I navázala 
pravidelné spojení 6. dubna 1940. U jejího telegrafní-
ho klíče se střídali hlavně poručík André Regenermel, 
Bedřich Škopek a četař Jindřich Klečka. Dne 7. května 
1941 provedlo gestapo razii na jedné z vytypovaných 
adres v Hodkovičkách a zatklo por. Regenermela. 
Při následném zatýkání gestapo nalezlo i několik 
rádiových stanic. Od 28. března 1941 udržovala spo-
jení s Londýnem i rádiová stanice skupiny „Tří králů“  

V. KAPITOLA DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA – LÉTA 1939 AŽ 1945

Vila Vojenské rádiové ústředny ve West Dulwich
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Četař František Peltán

obsluhovaná především četařem Františkem Peltánem, hlásící se jako SPARTA II. Dne 
13. května 1941 byla v ulici Pod Terebkou odhalena i SPARTA II. Při zásahu byl zraněn 
a zatčen pplk.děl. Mašín. Škpt.děl. Morávek si při útěku po ocelovém lanku z bytu  
ve 3. patře amputoval ukazováček na levé ruce, čet. Peltán utrpěl drobnější zranění, 
ale rovněž uprchl. SPARTA II obnovila spojení 15. června 1941, ale již 28. června ji 
zaměřil německý Funkabwehr. Čet. Peltánovi se podařilo z bytu v michelské Horní 
ulici uprchnout, rádiová stanice ale byla ztracena. Od 8. července 1941 tak udržo-
vala spojení s Londýnem pouze další stanice SPARTA I provozovaná radiotelegrafní 
skupinou doc. Krajiny. Zprovoznili ji čet. Klečka a Otto Linhart. Otto Linhart se stal 
jedním z mála lidí podílejících se na rádiovém spojení domácího odboje, ať již přímo 
vysíláním nebo poskytováním bytu či domu k provozu rádiové stanice, jimž se po-
dařilo přežít válku (padli i jeho tři bratři). Dne 3. října 1941 navázal čet. Klečka 
spojení s Londýnem z budovy Finančního úřadu potravní daně v Praze–Jinonicích 
naposled. Krátce před půlnocí se v obklíčení gestapem zastřelil. Domácí odboj ztratil 
spojení s Londýnem. Vlnou zatýkání byl navíc natolik postižen, že již nebyl schopen 
zajistit obnovu spojení materiálně ani personálně. Škpt.děl. Morávek, spolu s čet. 
Peltánem, neúspěšně usilovali i nadále o dosažení rádiového spojení s Londýnem. 
Rok 1942 se stal oběma osudným. Škpt.děl. Morávek padl při přestřelce s gestapem 
21. března, čet. Peltána potkal stejný osud 11. července. Do budoucna bylo spojení 
odkázáno především na výsadky posílané do protektorátu londýnským vedením. 

Díky programu SPARTA bylo do zahraničí předáno na 16 000 depeší, 
které obsahovaly řadu velmi cenných zpravodajských údajů.
Udržení spojení s domácím odbojem bylo pro vedení československého 
zahraničního odboje životně důležité. Jen tak bylo možné získávat objek-
tivní zprávy z okupované vlasti a zároveň koordinovat odbojové aktivity. 
Intenzita domácího odboje hrála navíc zásadní roli v jednáních s Brity 
a Francouzi o oduznání Mnichovské dohody která byla, jako předváleč-
ná mezistátní smlouva, stále v platnosti. Za spojení s domácím odbojem 

zodpovídal II. (zpravodajský) odbor londýnského Ministerstva národní obra-
ny. V rámci odboru vznikla Zvláštní skupina D, která zahájila v průběhu roku 

1941 nábor vhodných mužů pro připravované tajné operace v okupované vlasti. 
Vybraní adepti z řad československého vojska ve Velké Británii prošli tvrdým 
výcvikem organizovaným britskou SOE (Special Operation Executive). Výcvik byl 
zaměřen na používání trhavin, palných zbraní a spojovacích prostředků. Součástí 
byl rovněž paradesantní kurz.
Hned první výsadek, operace BENJAMIN, se nezdařil. Rotný Otmar Riedl, který 

měl předat domácímu odboji mimo jiné náhradní krystaly pro rádiovou stanici, 
byl 16. dubna 1941 omylem vysazen na rakousko-italském pomezí. Další operaci 
s krycím názvem PERCENTAGE si vynutila kritická situace ve spojení s domácím 
odbojem, které bylo po další vlně zatýkání dočasně přerušeno. V noci ze 3. na  
4. října 1941 seskočil do protektorátu svobodník aspirant František Pavelka přivá-

Část odbojové rádiové stanice  
sestavené Ing. Spálenským,  
s níž vysílal i škpt. Morávek

Zdrojový a vysílací díl rádiové stanice SPARTA I
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Agenturní rádiová stanice MARK III LIBUŠE

Četař Jiří Potůček 

V. KAPITOLA DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA – LÉTA 1939 AŽ 1945

Ve své poslední depeši  
z 26. června 1942  
informoval  
čet. Jiří Potůček Londýn  
prostřednictvím  
stanice LIBUŠE  
o vyvraždění Ležáků 

Sídlo Vojenské rádiové ústředny v Hockliffe

Rotmistr Václav Retich u rádiové stanice v Hockliffe

žející domácímu odboji nový vysílač 
MARK III. Pavelkovi se podařilo kon-
taktovat představitele Petičního 
výboru Věrni zůstaneme. V rámci 
probíhající vlny zatýkání související 
s odhalením rádiové stanice SPAR-
TA I v Jinonicích, byl ale 
dopaden i on a 11. led-
na 1943 popraven.
Součástí první vlny vý-
sadků z Velké Británie 
(1941/1942) byly i dva, 
které vstoupily navždy 
do dějin. V noci z 28. 
na 29. prosince 1941 
seskočili do protekto-
rátu rotmistři pěchoty 

Josef Gabčík a Jan Kubiš (operace ANTHROPOID) a nadpo-
ručík jezdectva Alfréd Bartoš, rotmistr pěchoty Josef Valčík 
a svobodník Jiří Potůček (operace SILVER A). Zatímco první 
uvedený výsadek uskutečnil 27. května 1942 jeden z nejvý-
znamnějších odbojových činů druhé světové války, atentát 
na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, 
druhý se stal nejúspěšnější zpravodajskou skupinou vysa-
zenou z Velké Británie. Radiotelegrafista Potůček navázal
15. ledna 1942 spojení s Londýnem prostřednictvím stanice 
LIBUŠE a udržoval ho až do 26. června 1942. Skupině se po-
dařilo navázat styk s vrcholnými představiteli domácího odboje, především 
s doc. Krajinou a škpt.děl. Morávkem. Pro SILVER A vysílal rovněž svobodník 
Oldřich Dvořák, jediný člen výsadku STEEL, který seskočil 28. dubna 1942. 
Měl obsluhovat rádiovou stanici domácího odboje VĚRA. Úspěšný atentát 
předznamenal tragický osud všech tří výsadků. Rotmistři Gabčík, Kubiš 
i Valčík padli 18. června 1942 na kůru a v kryptě obléhaného pravoslavné-
ho kostela Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Kpt. Bartoš se zastřelil 
21. června 1942 při pronásledování gestapem v Pardubicích. Četaře Potůč-
ka zastřelil 2. července 1942 ve spánku český četník v Trnové u Pardubic.  
Svob. Dvořák byl zastřelen při přechodu hranice na Slovensko. V létě 1942 
tak Londýn opět ztratil spojení s domácím odbojem. Vzhledem k nedostat-
ku informací dostal další výsadek za úkol navázat spojení s již neexistujícími 
složkami odboje a se skupinou SILVER A.
Vojenská rádiová ústředna pod velením štábní-
ho kapitána telegrafního vojska Zdeňka Golda 
se mezitím 28. září 1942 přestěhovala do nové-
ho sídla v Hockliffe u Bedfordu, kde okamžitě 
zahájila práci. Nové stanoviště disponovalo dva-
nácti dokonalými anténními systémy. Šest 
pracovišť radiotelegrafistů bylo umístěno v sa-
mostatné budově, tři 250W vysílače se klíčovaly 
dálkově linkami. Z tohoto místa probíhala rádi-
ová korespondence až do konce války. Za dobu 
své existence ústředna přijala více než 50 000 
a odeslala téměř 30 000 depeší.
Přes krajně nepříznivou situaci se tříčlenné sku-
pině ANTIMONY vysazené 24. října 1942, která 
byla první z druhé vlny výsadků (1942/1943), 
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podařilo splnit hlavní úkol. Její radiotelegrafista svobodník Lubomír Jasínek navázal
1. prosince 1942 prostřednictvím rádiové stanice BARBORA (polská A-2) spojení 
s Británií, aby předal nepříznivé zprávy o situaci domácího odboje. Skupině se podaři-
lo navázat styk s doc. Krajinou, jehož informace rovněž odeslala do Londýna. Gestapo 
se ale záhy dostalo na stopu ANTIMONY a 16. ledna 1943 se svob. Jasínek při zatýkání 
v Rovensku pod Troskami otrávil. S pomocí rádiového vybavení skupiny se Němci po-
kusili sehrát jednu z řady rádiových zpravodajských her s krycím názvem HERMELIN. 
Rádiové spojení se stanicí BARBORA (provozovanou Němci) zůstalo jediné, kterým 
v roce 1943 zpravodajský odbor disponoval.
Třetí vlna výsadků (1944/1945) byla z hlediska navázání spojení mezi okupovanou 
vlastí a Británií nejúspěšnější. V noci ze 3. na 4. dubna 1944 byly vysazeny skupiny 

BARIUM a CALCIUM. BARIUM vedlo z Hradecka, prostřednictvím stanice MARTA, 
čilý rádiový styk s Londýnem až do svého rozbití 15. ledna 1945. Radiotele-
grafista četař aspirant Josef Žižka spáchal po zatčení gestapem sebevraždu.
CALCIUM navázalo na Vysočině kontakt s odbojovými organizacemi Rada tří 
a Zpravodajská brigáda. Rada tří byla jednou z nejvýznamnějších odbojových 
organizací druhé poloviny války působící především na území Moravy. Mezi 
její velitele patřil armádní generál Vojtěch Boris Luža, který padl v říjnu 1944 

v přestřelce s protektorátním četnictvem. Rada tří uskutečnila do konce války 
celou řadu sabotážních akcí a v květnu 1945 se aktivně podílela na Českém národ-
ním povstání. Radiotelegrafista skupiny CALCIUM, rotný Karel Nemczyk, udržoval

spojení s Londýnem prostřednictvím stanice ZDENKA 
až do konce války. Kromě předání řady cenných zpra-
vodajských informací se mu podařilo vykorespondovat 
několik přijímacích ploch pro shozy materiálu. 
V noci z 12. na 13. dubna 1944 seskočily skupi-
ny CARBON a CLAY. Prvně jmenovaná se nikdy 
nesešla. Veliteli skupiny se ale podařilo získat řadu 
spolupracovníků. S pomocí dvou vysílačů, které pro 
něj sestrojil domácí radioamatér Jaroslav Kuchař, 
se nadporučíku Bogatajovi podařilo udržovat spoje-
ní s Londýnem až do konce války a vykorespondovat 
i několik míst pro shozy zbraní. Skupina CLAY vybu-
dovala na Moravě širokou zpravodajskou síť a četař 
aspirant Čestmír Šikola vedl prostřednictvím stanice 
EVA čilý rádiový provoz až do konce března 1945. 
Další úspěšnou skupinou byl SPELTER vysazený  
5. května 1944 na Třebíčsku. Jeden z radiotelegra-
fistů, rotný Jaroslav Kotásek, padl 16. června 1944 
v přestřelce s gestapem, ale další dva radisté,  

Polská agenturní  
rádiová stanice AP-5

Britská agenturní rádiová stanice  
použitá v Pražském povstání

Sovětská agenturní rádiová stanice JACK
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četař Jan Vavrda a rotný Rudolf Novotný,  
navázali spojení s domácím odbojem. 
Za pomoci radioamatérů Ladislava Fialy 
a Františka Doležílka, kteří jim sestavili  
rádiovou stanici, se v prosinci 1944 podaři-
lo navázat spojení s Londýnem a udržet ho 
až do konce války. Skupina vykorespondo-
vala dodání 9 tun zbraní. 
V noci ze 16. na 17. února 1945 přistál 
výsadek PLATINUM-PEWTER. Při přistání 
se poškodily obě rádiové stanice AP-5, ji-
miž byl vybaven. Nové rádiové stanice 3 
Mk.II-B2 obdržel výsadek 23. března v rám-
ci operace BAUXITE. Rotný Alois Vyhňák 
udržoval spojení až do konce války, četař 
Jaroslav Klemeš se 23. dubna 1945 přesunul 
do Prahy, odkud zabezpečoval rádiové spo-
jení České národní rady a vedení Pražského 
povstání s Londýnem. Poslední výsadkovou 
operací Zvláštní skupiny D byla BAUXITE, 
vysazená v noci z 22. na 23. března 1945. 
Její jediný člen kapitán Pavel Hromek na-
vázal a udržoval prostřednictvím stanice 
JARKA spojení s ústřednou ve Velké Britá-
nii a se zásobovací základnou v Itálii.
Po celou dobu druhé světové války procházela vývojem i taktika nasazení a provo-
zu agenturních stanic západních výsadků. Původní rádiový provoz vycházel ještě 
ze spojovacího řádu předmnichovské československé branné moci, který byl určen 
pro spojení polních armád, ale pro spojení agenturních stanic se ukázal jako zcela 
nevhodný. Tento stav byl kritizován i Brity. Na základě zkušeností s výsadky prv-
ních dvou vln, především s úspěšnou skupinou SILVER A, byla přijata celá řada 
změn, která měla vést k větší bezpečnosti a připravenosti vysazovaných skupin. To 
se promítlo již u výsadku ANTIMONY. Nový dokonalejší systém rádiového provozu 
vstoupil v platnost počátkem roku 1944 a využila jej tak až třetí vlna 
výsadků. Přes nezměrné úsilí, odvahu a oběti parašutistů i jejich do-
mácích spolupracovníků, se hlavní úkol většiny operací, tedy navázání 
stálého rádiového spojení s protektorátem, podařilo splnit vždy pouze 
krátkodobě.
Rovněž komunistický odboj využíval rádiového spojení se Sovětským sva-
zem. V prvních letech existence protektorátu působila v Praze agenturní 
stanice udržující spojení mezi ilegálním ÚV KSČ a moskevskou emigrací. 
Na začátku roku 1941 byla odhalena a Němci zahájili rádiovou protihru, 
která jim měla pomoci proniknout do odbojových skupin. Protihra ne-
byla úspěšná a skončila v dubnu 1941. Před 22. červnem 1941, kdy byl 
napaden Sovětský svaz, byla činnost zpravodajské sítě Státní správy 
rozvědky Rudé armády (GRU) řízena ze sovětského konzulátu a ob-
chodní mise v Praze. Pro případ války bylo připraveno rádiové spojení, 
které měla zajišťovat skupina majora letectva Josefa Jedličky pomocí 
sovětských agenturních stanic typu JACK. Skupina zahájila svou čin-
nost po přepadení SSSR. Dne 8. října 1941 byl mjr. let. Jedlička zatčen 
a při výslechu vyzradil příslušníky sovětské agenturní sítě i další 
československé odbojáře. Skupina byla záhy pozatýkána a rádiové 
stanice zabaveny. Jednu z těchto stanic obsluhoval v rámci spojova-
cího programu MAGDA spolu s Františkem Chybou a Bohuslavem 
Bachurou, rovněž známý spisovatel dobrodružných románů Otakar 
Batlička, který byl zatčen 14. října 1941 a 13. února 1942 popraven. 
Sovětská zpravodajská služba se po celou válku pokoušela obnovit pře-
rušené spojení. Ve zpravodajském středisku u Moskvy byly od roku 1942 
připravovány většinou dvoučlenné výsadky (rezident a rádiový operátor) vy-

Sovětské agenturní rádiové stanice JACK  
a TENSOR zabavené gestapem

Sovětská agenturní  
rádiová stanice TENSOR

V. KAPITOLA DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA – LÉTA 1939 AŽ 1945
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Britská rádiová stanice W.S. No19  
a kanadská rádiová stanice W.S. No58 (nahoře) 

Legendární americká rádiová 
stanice Handie-Talkie  
ve variantě BC-721 pro letectvo 

Britský telefonní přístroj Mk. 1

Britský telefonní přístroj typ L

bavené agenturními rádiovými stanicemi TENZOR, SEVER a NABLA. Výsadky GRU 
i NKVD byly vysílány do protektorátu nedostatečně připravené, často na adresy 
již zatčených prostředníků a s doklady zpracovanými podle pokynů odeslaných 
v rádiových protihrách organizovaných gestapem tak, aby je mohla kterákoliv po-
licejní kontrola rychle identifikovat jako sovětské parašutisty. Někteří jednotlivci
se dobrovolně stali konfidenty gestapa. Rádiové protihry pomáhaly dezinformovat
sovětskou zpravodajskou službu a neutralizovat řadu výsadků již krátce po sesko-
ku. Bez souhlasu Československé vojenské mise v SSSR se tak do konce roku 1943 
uskutečnilo nejméně 30 výsadkových akcí za účasti 60 československých občanů. 
Po řadě zklamání se úspěch dostavil až v březnu 1943, kdy výsadek Vetiška – Klein 
prošel Polskem a navázal spojení s ilegálním vedením KSČ. Podobně uspěl výsadek 
Procházka – Vohradník, vyslaný se stejným úkolem.
Dne 15. března 1944 zřídilo Velitelství československých vojenských jednotek v SSSR 
Oddíl pro zvláštní úkoly sídlící v Jefremově. Velitelem jednotky, jejímž úkolem bylo 
vycvičit parašutisty schopné plnit po vysazení na území vlasti především organizač-
ní, zpravodajské, spojovací a diverzně sabotážní úkoly, byl jmenován štábní kapitán 
pěchoty Josef Knop. Výcvik se zaměřoval na radisty a diverzanty. 50 % příslušníků 
oddílu absolvovalo rádiový a šifrovací výcvik, který vedl osobně kapitán telegrafního 
vojska František Skokan. V závěru výcviku oddíl disponoval 35 radisty pracujícími 
s agenturními stanicemi SEVER. V dubnu 1944 se oddíl přemístil do Sadagury, kde 
byl podřízen přímo velitelství 1. čs. armádního sboru v SSSR jako součást jednotek 
bojového zabezpečení. Jednotka byla pod velením podporučíka pěchoty Josefa Černé-
ho dále vedena jako Rota zvláštního určení (ZU). Moskevské vedení KSČ se pokusilo 
zneužít jednotku k navázání spojení s komunistickým odbojem v Českých zemích 
a na Slovensku, neboť se obávalo, že neexistence spojení omezí možnost politicky 
ovlivňovat přípravy odbojového hnutí na povstání proti nacistům. Rota ZU se v zá-
věrečné fázi války podílela na bojové činnosti 1. čs. armádního sboru především 
hloubkovým průzkumem. Její příslušníci pronikali do týlu nepřítele a prostřednic-
tvím rádiových stanic předávali získané informace velitelství.
Spojení slovenského odboje s Londýnským vedením bylo zajišťováno kurýrním spoje-
ním přes Istanbul. Navázání rádiového spojení byl pověřen parašutista štábní kapitán 
Jaroslav Krátký (operace KARAS), který přijel na Slovensko vlakem z Istanbulu a oka-
mžitě navázal spojení se slovenským ilegálním hnutím. Podařilo se mu rozvinout 
širokou zpravodajskou činnost. Jeho zprávy předávaly rádiové stanice OTO a VÍT 
dodané na Slovensko vlakem z Turecka. Stanice byly rozděleny telegrafistům, kteří
pak za neustálých změn místa vysílání udržovali spojení. Dne 10. června 1944 byla 
do prostoru Veľkých Uhrovců vysazena skupina MANGANESE. Jejím úkolem bylo infor-
movat Londýn nezávisle na slovenských odbojových skupinách o přípravách povstání. 
Po navázání styku se slovenským odbojem se skupina přesunula do Banské Bystrice. 

Pplk.gšt. Ján Golian ale zakázal provoz její rádiové stanice MARIENKA před zaháje-
ním povstání. Činnost skupiny koordinoval škpt. Krátký, jenž se stal po vypuknutí 
Slovenského národního povstání, až do příchodu div.gen. Rudolfa Viesta, styčným 

důstojníkem londýnského MNO u štábu 1. československé armády na Slovensku. 
Po zahájení povstání zajišťoval radiotelegrafista skupiny četař aspirant Drahomír 
Vaňura prostřednictvím stanice MARIENKA spojení štábu povstání s Londýnem. Do  
28. října předal a převzal desítky důležitých depeší. Dne 15. září 1944 přistál na Slo-
vensku další výsadek se zpravodajskými a spojovacími úkoly, skupina COURIER 5. Při 
přistání byl spojovací materiál zničen. Prostřednictvím rádiové stanice kpt. Krátkého 
se skupině podařilo požádat o dodání náhradního materiálu. Rádiovou stanici skupině 
nakonec předala v říjnu 1944 sgt. RAF Ada Robinsonová (Chaviva Reiková). Stanice 
byla ale záhy zničena, patrně skupinou sovětských partyzánů. Radiotelegrafista de-
sátník František Holý byl v lednu 1945 zabit partyzány, Sgt. RAF Adu Robinsonovou 
zajali 31. října 1944 Němci a o necelý měsíc později ji popravili.
Radiotelegrafisté domácího odboje podstupovali největší možné riziko, neboť okupační
orgány disponovaly velmi moderními technickými prostředky, které napomáhaly k jejich 
odhalení. I přes tuto skutečnost nasazovala po celou druhou světovou válku řada mužů 
a žen své životy, aby udržela spojení domácího odboje se zahraničními centry. Mnozí 
z nich zemřeli přímo u svých rádiových stanic, řada dalších na popravištích a v koncen-
tračních táborech.
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Britská rádiová stanice W.S. No 38

Britský Fullerphon Mk IV

Britský telefonní  
přepojovač U.C. 10

V. KAPITOLA SPOJOVACÍ TECHNIKA V PRŮBĚHU DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

Českoslovenští vojáci, bojující na frontách druhé světové války proti nacistickému 
Německu, používali především spojovací prostředky armád států, na jejichž území 
působili. Ve Velké Británii patřily mezi první používané přenosné rádiové stanice 
typy W.S. No.8, W.S. No.18 a W.S. No.38. Nejrozšířenější rádiovou stanicí se ale stala 
vševojsková W.S. No.19 vyráběná v pěchotní, automobilní i tankové verzi. Jednalo 
se o rádiové stanice, které se vyznačovaly zastaralou technologií výroby 
a používáním běžné komerční součástkové základny. Zajímavou součástí 
výzbroje se staly přenosné telegrafní přístroje pro předsunuté jednotky 
typu Fullerphon Mk.IV, Mk.V a Mk.VI. Součástí výzbroje českosloven-
ských jednotek byly rovněž americké rádiové stanice, především vysílače  
BC-610 firmy Hallicrafters. Pro americkou spojovací techniku druhé
světové války bylo typické používání automobilových kontejnerů, tedy 
koncepce, která zažívá v posledních letech renesanci. Naprostou novin-
kou se staly malé rádiové stanice pro nejnižší velitelský stupeň typu 
BC-310 Handie-Talkie.

SPOJOVACÍ TECHNIKA 
V PRŮBĚHU  
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
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V Sovětském svazu zaznamenala spojovací technika největší rozvoj od druhé polo-
viny třicátých let. Mezi nejvýznamnější používané typy patřily rádiové stanice 13R, 
12RP, RB, RBS a RBM. Dělostřelečtí pozorovatelé byli vybaveni stanicemi A7a. Druhá 
čs. paradesantní brigáda v SSSR měla ve výzbroji rádiové stanice SEVER a PRIMA.

Sovětská rádiová stanice RBM

Americký telefonní přístroj IAA-4A  
dodávaný do SSSR

Rádiový přijímač  
sovětské tankové stanice 10RT

Sovětský telefonní přístroj UNA-F-42
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Samostatnou kapitolu představují agenturní rádiové stanice, kterými 
byly vybaveny výsadky z Velké Británie a Sovětského svazu a rádiové 
stanice domácího odboje. Hlavní typy sovětských agenturních rádio-
vých stanic tvořily JACK, NABLA, TENSOR a SEVER. Ve Velké Británii 
vznikla během války velmi pestrá kolekce agenturních rádiových sta-
nic. Mezi nejpoužívanější patřily typy MARK III, MARK V,  

Americký telefonní přístroj EE  
dodávaný do SSSR

Sovětský dálnopisný stroj  ST-35

Sovětský polní telegrafní 
přístroj původní konstrukce 
Siemens

Sovětská agenturní rádiová stanice NABLA
Sovětská agenturní rádiová stanice  
„Morava“ používaná partyzánskými oddíly

Sovětská agenturní  
rádiová stanice TENSOR

V. KAPITOLA SPOJOVACÍ TECHNIKA V PRŮBĚHU DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
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MARK VII Paraset, MARK XV, 3 Mk.I-B a 3 Mk.II-B. Polská továrna v Británii 
vyráběla agenturní rádiové stanice A-2, AP-5 a OP-3. Technik Vojenské rá-
diové ústředny rotmistr Antonín Šimandl zkonstruoval vysílač ŠIMANDL 
a přijímač MARJÁNKA, kterými byly rovněž vybavovány některé paravý-
sadky. Vybavení výsadků se postupně zdokonalovalo. Skupiny třetí vlny 
výsadků (1944/1945) obdržely dvě soupravy rádiových stanic. Jednu méně 
výkonnou, ale snáze přenosnou (MARK V v kufru, 3 Mk.II-B2 nebo polská 
AP-5), a jednu výkonnou pro provoz z elektrické sítě (vysílač ŠIMANDL 
s přijímačem MARK V).
V průběhu druhé světové války zaznamenala spojovací technika nebývalý 
rozvoj. Nositelem nejmodernějších technologií se stala především němec-
ká konstrukční škola reprezentovaná koncerny Telefunken a Lorenz. První 
generace německé spojovací techniky z přelomu dvacátých a třicátých let 
ještě nepřinášela téměř žádné moderní prvky. Příprava bleskové války ale 
předpokládala těsnou součinnost všech druhů zbraní a okamžité využívá-
ní informací zjištěných průzkumem. V letech 1936 až 1940 tak přichází 
druhá generace německé spojovací techniky přinášející mnohé revoluč-
ní prvky. Řada stanic se vyznačovala používáním modulární konstrukce, 
stříkaných odlitků ze slitin hliníku a hořčíku a využitím legendární elek-
tronky RV12P2000. Mezi představitele této generace patří především 

Britská agenturní rádiová stanice MARK XV

Agenturní rádiový vysílač ŠIMANDL

Německý rádiový  
vysílač 5 W.S.c

Německá rádiová stanice 15 W.S.E.b

Německý rádiový 
přijímač Ukw.E.e

Německý rádiový přijímač Mw.E.c Německý rádiový vysílač 80 W.S.a

Britská agenturní rádiová stanice MARK V
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nejrozšířenější přenosný přijímač druhé světové války 
Torn.E.b. (vyrobený v celkovém počtu asi 300 000 kusů), 
tanková rádiová sada Fu 5 sestávající z přijímače Ukw.E.e 
a vysílače 10 W.S., tanková rádiová sada pro vyšší velitel-
ský stupeň Fu 8 sestávající ze špičkového přijímače Mw.E.c 
a vysílače 30 W.S.a, či letecký komunikační komplet FuG X. 
Postupná miniaturizace provázená snižováním hmotnosti 
a energetické náročnosti přístrojů přinesla mimo jiné typy 
Torn.Fu.g., Torn.Fu.i. a v neposlední řadě na svou dobu mi-
niaturní rádiovou stanici pro nejnižší velitelský stupeň 
Kl.Fu.Spr.d. „Dorette.“ Možnost nepřátelského odposlechu 
vlastního rádiového provozu minimalizovalo používání le-
gendárního šifrovacího stroje Enigma.

Německá armáda disponovala i velmi moderními stanice-
mi rádiového průzkumu. Nejvýznamnějšími představiteli 
této techniky byly univerzální goniometrický přijímač EP2 
a odposlechové přijímače Fu.H.E.f a Fu.H.E.c. Koresponden-
ce agenturních rádiových stanic byla zaznamenávána např. 
pomocí kotoučových magnetofonů AEG typu Ton.Sd.1. Krát-
ce po okupaci Českých zemí začali Němci s vyhledáváním 
ilegálních vysílačů, s jejichž pomocí udržoval domácí odboj 
spojení se zahraničím. Na území říše existovaly již od roku 
1937 monitorovací a zaměřovací střediska (Funkmeßstellen) 
a mobilní pátrací jednotky pod přímou kontrolou Hlavní-
ho úřadu říšské bezpečnosti (Reichssicherheitshauptamt 
- RSHA). Centrála rádiové zaměřovací služby sídlila v Berlí-
ně (Funkmeßleitstelle Berlin-Spandau). V protektorátu byla 
zbudována Funkmeßstelle Süd-Ost Prag s centrálou v bý-

Německé hodiny Kienzle  
k rádiovým stanicím

Německá rádiová stanice FeldFu

Německý šifrovací stroj Enigma

Německý goniometrický 
přijímač EP2a

Německý odposlechový  
přijímač Fu.H.E.f

V. KAPITOLA SPOJOVACÍ TECHNIKA V PRŮBĚHU DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

Německá rádiová stanice 
Torn.Fu.g
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valém ústavu šlechtičen 
na Pražském hradě a s po-
bočkou v Brně. V pražské 
centrále tehdy pracovalo  
40 radistek a 20 pátračů 
vybavených nejmodernější 
technikou pro odposlech, 
zaznamenání, zaměřování 
a dohledávání ilegálních 
vysílačů. Rádiová zamě-
řovací služba používala 
v prvních válečných 
letech následující stra-
tegii:
1.  Operátoři v centrálních služebnách, vybavení přehledovými přijímači, monitoro-

vali krátkovlnná pásma.
2.  Při zjištění neznámé rádiové stanice určily obsluhy několika zaměřovačů azimut, 

pod kterým byl signál přijímán a pomocí průsečíků těchto azimutů byla určena 
přibližná poloha ilegálního vysílače.

3.  Údaje byly předány pátrací jednotce odpovídající za oblast, kde byl vysílač zaměřen.
4.  Pátrací jednotka vyslala do oblasti vysílání pojízdné pátrací zaměřovací vozy.
5.  Postupným zaměřováním a přibližováním vozů byla upřesňována poloha stanice.
6.  K dohledávání domu a konkrétního bytu byli používáni pěší pátrači vybavení 

opaskovými zaměřovači.
7.  Vlastní likvidace ilegální rádiové stanice probíhala pod řízením příslušného refe-

rátu gestapa.

Pracoviště rádiové zaměřovací služby

Německý kotoučový magnetofon AEG
Zničené vybavení Funkmeßstelle Süd-Ost Prag v květnu 1945
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Koncern Lorenz pracoval po celou dobu druhé světové války na zdokonalení 
radioreléových (směrových) spojovacích prostředků německé armády. Tato 
technika měla za úkol nahradit pracně budované a poruchové linkové spo-
jení. Pomocí retranslačních stanic bylo dokonce udržováno spojení Berlína 
s africkým bojištěm. Mezi tyto prostředky patřily typy DMG 2 T (FuG 01) 
„Elster,“ DMG 7K „Michael“ a DMG 3aG „Rudolf.“
Původní československý elektrotechnický průmysl, jenž před válkou produ-
koval spojovací materiál pro československou brannou moc, nyní vyráběl 
desítky typů pro nacistickou armádu. Radiotechnická a elektromechanická 
produkce na území Sudet a Protektorátu Čechy a Morava měla v období 
druhé světové války největší podíl a finanční objem na válečné výrobě v ob-
lasti lehkého průmyslu. V roce 1939 se do rukou Němců dostaly značné 
výrobní kapacity českého elektrotechnického průmyslu včetně velkých firem
jako Mikrofona, Philips Hloubětín, Radiotechna Přelouč, Telegrafia Pardubice,
Křižík a Vojenské telegrafní dílny Kbely. Bezprostředně po okupaci Českých 
zemí byly na válečnou výrobu přeorientovány dvě firmy, s nimiž měli Něm-
ci plány již před 15. březnem 1939. Jednalo se o strašnickou Mikrofonu 
a o Vojenské telegrafní dílny Kbely, které byly bezprostředně po obsazení 
začleněny do vídeňského koncernu Ostmark Werke.
V první fázi války byly ve Vojenských telegrafních dílnách dokončeny rádi-
ové stanice rozpracované pro československou brannou moc, návody k nim 
byly přeloženy do němčiny a rádiové stanice byly zařazeny k výcvikovým 
útvarům. Celkem bylo do výzbroje luftwaffe a wehrmachtu převzato  
11 položek československé bezdrátové techniky. Dalším výrobním progra-
mem byly antény pro malé rádiové stanice a radiovozy. Kromě toho ale 
začal vývoj tzv. pouštního telefonu. Jednalo se o radioreléový prostředek, 

Německý opaskový rádiový 
zaměřovač Kapsch Fu GP.c

Německá agenturní  
rádiová stanice SE 109/3

Německá radioreléová stanice DMG 2T „Elster“

Anténní soustava radioreléové stanice  
DMG 7K „Michael“ 

V. KAPITOLA SPOJOVACÍ TECHNIKA V PRŮBĚHU DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
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Letecká rádiová stanice FuG VII  
vyráběná ve strašnické Mikrofoně

Letecká rádiová stanice FuG V  
vyráběná v závodě PHILIPS Hloubětín

Telefonní přístroj T-33

tedy ve skutečnosti bezdrátový telefon s dosahem 3 až 5 km určený pro 
použití na africkém bojišti. Dřív než byl dokončen ale Německo v Africe 
kapitulovalo. Současně s jeho vývojem byla zavedena výroba tankových 
přijímačů pro vyšší velitelský stupeň typu Mw.E.c.
Strašnická Mikrofona zpočátku prováděla pouze montáž z dílů dováže-
ných z Německa podle dodané výrobní dokumentace. Bylo tomu tak 
např. u rádiové sady FuG VII vyráběné pro letouny Ju 87 a starší verze 
Me Bf-109. Zadání k její výrobě dostala Mikrofona ještě v průběhu roku 
1939. V rozmezí let 1940 až 1943 se v Mikrofoně vyráběly menší série 
vysílačů o výkonu 1 až 3 kW pro potřeby německé kriegsmarine. Šlo  
ale pouze o kusovou výrobu.
V roce 1944 zahájily Vojenské telegrafní dílny výrobu unifikované
tankové rádiové stanice Fu 5 a rádiových stanic pro stíhače tanků. 
Strašnická Mikrofona dosáhla v roce 1944 své nejvyšší produk-
ce a do výrobního programu zařadila aktivní rádiový odpovídač  
FuG 25 A, který nesl na palubě každý německý letoun pro vlastní 
identifikaci, tj. odpověď na výzvu protiletadlového lokátoru sys-
témem přítel – nepřítel. Kromě těchto dvou firem, které již byly
zmíněny dříve, ale na přelomu let 1943 a 1944 zavedly válečnou 
výrobu i ostatní významné elektrotechnické továrny nacházející 
se na území protektorátu.
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Ponorkový měřicí přijímač ROHDE & SCHWARZ

Elektronky vyráběné firmou LORENZ ve Vrchlabí

V. KAPITOLA SPOJOVACÍ TECHNIKA V PRŮBĚHU DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

Pražská továrna Philips Hloubětín mimo jiné vyráběla námořní krátkovlnné 
a dlouhovlnné rádiové stanice 40/70 W. Dalším výrobkem této firmy byl měřicí
přijímač pro ponorky zkonstruovaný firmou Rhode&Schwarz, který identifikoval
britská letadla podle vysokofrekvenčního signálu vyzářeného výškoměrem. Přijímač 
pracoval v pásmu vkv, kolem 500 MHz, což jsou kmitočty, které začala, teprve v roce 
1970, komerčně užívat televize. V pražské továrně ALWAYS se vyráběly přijímače 
a různé díly leteckého a ponorkového palubního lokátoru FuG 200. Zároveň zde 
probíhala kusová výroba anténních systémů lokátorů pro křižníky a torpédoborce. 
Radiotechna Přelouč přešla na válečnou výrobu rovněž na přelomu let 1943 a 1944. 
Nejdůležitější výrobní náplní se staly elektronické servomechanismy řídicích systémů 
pro rakety V2. Kromě toho vyráběla 80W vysílač, který vyšel z konstrukčních kance-
láří firmy Lorenz a menší série různých měřicích a zaměřovacích přístrojů. Telegrafia
Pardubice dodávala pro kriegsmarine střední rádiovou stanici pod krycím názvem 
„MARINE-GUSTAV.“ Za zmínku stojí rovněž špičkový 17elektronkový superhet, tedy 
rádiový přijímač s velkou citlivostí, který měl rozměry pouhých 30 x 30 x 30 cm. 
Tuto miniaturní konstrukci umožňovala nově zavedená elektronka RV12P2000, 
kterou byl tento přijímač osazen. Produkce nových zbraňových systémů byla 
podmíněna vývojem a výrobou nových typů elektronek, pro něž se rovněž stále 
hledaly nové výrobní kapacity. Berlínská firma Lorenz objevila již v roce 1939
vhodné prostory pro výrobu elektronek ve Vrchlabí v bývalé přádelně, která 
zastavila práci v roce 1931. Zde vybudoval Lorenz závod na výrobu speciálních 
elektronek pro decimetrové pásmo. Později se zde pro vojenské účely vyrábělo na  
20 typů elektronek, včetně již zmiňované miniaturní RV12P2000. Nejvyššího počtu 
zaměstnanců, 2800, dosáhla továrna v listopadu 1944. Elektronkárna Radiotechny 
v Praze–Holešovicích přejmenovaná na akc. spol. Telefunken Praha zavedla v roce 
1944 výrobu pro potřeby německé armády s roční kapacitou asi 100 000 elektronek. 
Firma Fernseh vyvíjela a vyráběla v Dolní Smržovce televizní řetězce pro němec-
ké kluzákové pumy Blohm-Voss BV 246 „Hagelkorn.“ Jednalo se o pumy 
speciální konstrukce opatřené křídly zhotovenými z armovaného betonu. 
Vyráběly se pokusně v mnoha verzích, přičemž verze „F“ byla na dálku říze-
na televizním řetězcem. Pro tuto pumu byl rovněž vyvinut superikonoskop 
IS 9, tedy snímací elektronka pro televizi. Po válce se tato výroba stala 
základem vývoje první československé televize představené v roce 1948 
na Mezinárodní výstavě rozhlasu (MEVRO).
V Českých zemích bylo v letech druhé světové války vyráběno pro vojenské 
účely několik desítek finálních radiotechnických výrobků, jejichž složitost,
pracnost a počet součástek lze srovnat s televizním přijímačem sedmdesátých 
let. Počty jednotlivých vyrobených typů se dají počítat na desetitisíce.
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Francouzský telefonní přístroj T.M.1939

Belgický telefonní přístroj Bell

Maďarská rádiová stanice Srandard

Lotyšská rádiová stanice RU I 

Německá rádiová stanice Fusprech.f 
pro stíhače tanků

Britská agenturní  
rádiová stanice MARK XV
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Italská rádiová stanice R.F. 2
Britský lodní signalizační přístroj  

(HMS Belfast)

Britský agenturní přijímač M.C.R. I „Keks“

Italský telefonní přístroj pro letectvo

Německá dvouhlavňová  
letecká signální pistole typ L

Italský nákrční mikrofon

Německá rádiová stanice Torn.Fu.d
Kanadský letecký telegrafní klíč Mk III
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SPOJOVACÍ  
VOJSKO 

V PRVNÍCH 
POVÁLEČNÝCH 

LETECH  
1945 AŽ 1955

brigádní generál 
Jozef Marko 

(*1904-†1981)

V letech 1924–1926 absolvoval 
Vojenskou akademii v Hranicích. 
Ve 20. letech působil jako velitel 
čety Telegrafního praporu 3 a 1, 
ve 30. letech jako velitel roty 
Telegrafního praporu 5, 1 a 6. 
V letech 1936–1939 vyučoval 
na Vojenské akademii v Hrani-
cích. Po vzniku Slovenského Štátu 
byl jmenován velitelem spojo-
vacího vojska a od května 1939 
velel Telegrafnímu praporu 1 v Tur-
čianském Sv. Martině. Aktivně 
se podílel na přípravách Slovenské-
ho národního povstání a po jeho 
vypuknutí byl jmenován velitelem 
spojovacího vojska 1. čs. armády 
na Slovensku. V letech 1945–1948 
byl velitelem spojovacího vojska 
HŠ MNO. V roce 1948 byl přelo-
žen do zálohy a následně v letech 
1949–1950 a 1958–1963 vězněn. 
Plně rehabilitován byl v roce 1991.

Základním programovým dokumentem první československé poválečné vlády se stal 
Košický vládní program, vyhlášený ještě před koncem druhé světové války dne  
4. dubna 1945. Představoval kompromis mezi představiteli hlavních složek domá-
cího a zahraničního odboje a fakticky předznamenal cestu vedoucí k socialismu. 
V oblasti vojenství kromě jiného stanovil, že „organizace, výzbroj a výcvik nové  
čs. branné moci budou stejné jako organizace, výzbroj a výcvik Rudé armády“. Tato 
představa se ale od počátku jevila jako značně problematická.
Bezprostředně po skončení válečných operací v Evropě byl přijat závěr, že dal-
ší válka může Československu hrozit opět pouze ze strany Německa. Předpoklad 
obrany státu se proto neměl zásadně odlišovat od předmnichovského. Organizace 
vycházela z koncepce tzv. velké armády, která měla garantovat bezpečnost a suve-
renitu Československé republiky. Mírová armáda měla mít podle původních představ 
180 000 mužů, z toho okolo 120 000 vojáků v základní službě. Rozhodnutím vlády  
z 15. května 1945 byl 1. čs. armádní sbor v SSSR reorganizován na 1. českosloven-
skou armádu, která představovala organizační základ československých vojsk. Pěší 
brigády původního armádního sboru se transformovaly na divize a spojovací pra-
por na spojovací pluk. Dne 25. května 1945 byla schválena první mírová organizace 
československé armády označovaná jako „prozatímní.“ Základem organizační výstav-
by armády se stala čtyři velitelství vojenských oblastí sídlící v Praze, Táboře, Brně 
a Bratislavě. Vojenská oblast měla dva armádní sbory, každý sbor dvě pěší divize 
a přímo podřízené svazky a útvary. Hlavnímu štábu podléhaly kromě pomocných 
jednotek posilové prostředky v síle tankového sboru, těžká dělostřelecká divize, čty-
ři smíšené letecké divize a spojovací pluk. Organizace armády vycházela z poznatků 
právě skončené války a reflektovala tak na vzrůstající úlohu speciálních druhů vojsk
včetně telegrafního.
Útvary telegrafního vojska se začaly znovu konstituovat již krátce po skončení dru-
hé světové války. Ministerstvo národní obrany rozhodlo 13. července 1945 o změně 
názvu telegrafního vojska na spojovací vojsko. Došlo tím i ke změně názvů řady 
velitelství a útvarů. Především bylo 
vytvořeno pět spojovacích pluků. 
Spojovací pluk 5 byl předurčen pro 
zabezpečení velení Hlavního štábu 
a MNO, ostatní podléhaly velitel-
stvím jednotlivých vojenských 
oblastí. U armádních sborů a pě-
ších divizí zabezpečovaly spojení 
spojovací prapory, u pluků spo-
jovací roty a u vševojskových 
praporů spojovací čety. Kromě 
toho, se v rámci Hlavního štá-
bu nově vytvořilo Velitelství 
spojovacího vojska, v jehož 
podřízenosti byly obnoveny 
Vojenské telegrafní dílny, 
Vojenské radioelektrické 
ústředí a Spojovací sklady 
l a 2. Novým organizačním 
prvkem se staly: Spojo- 
vací rota MNO a Vojen- 
ský slaboproudý ústav. 
Dnem 28. října 1945 
byl jmenován velitelem  
spojovacího vojska plu-  
kovník spojovacího 
vojska Jozef Marko,  
bývalý velitel spojo- 
vacího vojska 1. česko - 
slovenské amády na Slovensku.
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Schéma kompletu spojovacího vojska se stavem k červnu 1945

Velitelství  
spojovacího vojska

Komplet velitelství 
oblasti

Sborový 
komplet

Divizní 
komplet

Spojovací sklad  
Praha–Kbely

Spojovací pluk 1
Spojovací pluk 2
Spojovací pluk 3
Spojovací pluk 4
Spojovací pluk 5

Spojovací prapor 51
Spojovací prapor 52
Spojovací prapor 53
Spojovací prapor 54
Spojovací prapor 55
Spojovací prapor 56
Spojovací prapor 57
Spojovací prapor 58

Spojovací prapor 1
Spojovací prapor 2
Spojovací prapor 3
Spojovací prapor 4
Spojovací prapor 5
Spojovací prapor 6
Spojovací prapor 7
Spojovací prapor 8
Spojovací prapor 9
Spojovací prapor 10
Spojovací prapor 11
Spojovací prapor 12
Spojovací prapor 13
Spojovací prapor 14
Spojovací prapor 15
Spojovací prapor 16

Spojovací sklad  
Nové Mesto n/V

Vojenské 
telegraf. dílny

Vojenské  
telegraf. ústředí

Spojovací učiliště 
Turnov

Spoj. rota 
MNO 

VI. KAPITOLA SPOJOVACÍ VOJSKO V PRVNÍCH POVÁLEČNÝCH LETECH 1945 AŽ 1955

V průběhu roku 1945 byly vytvořeny následující spojovací útvary a zařízení:

Velitelství spojovacího vojska Hlavního štábu a jemu podřízené:
• Spojovací rota MNO,
• Vojenské telegrafní dílny Praha-Kbely,
• Spojovací sklad 2 Nové Mesto nad Váhom – 1. června 1945,
• Spojovací sklad 1 Praha-Kbely – 4. června 1945,
• Vojenské radioelektrické ústředí Praha-Petřín – 1. července 1945,
• Spojovací učiliště Turnov – 15. září 1945.

Dále byly vytvořeny:
•  Spojovací pluk 1 Jaroměř (na základě 1. spojovacího praporu 1. čs. 

armádního sboru v SSSR) – podřízen velitelství 1. vojenské oblasti,
• Spojovací pluk 2 Benešov – podřízen velitelství 2. vojenské oblasti,
• Spojovací pluk 3 Brno – podřízen velitelství 3. vojenské oblasti,
•  Spojovací pluk 4 Turčianský Sv. Martin – podřízen velitelství 4. vojenské 

oblasti,
•  Spojovací pluk 5 Kutná Hora – podřízen velitelství 2. vojenské oblasti 

(předurčen pro MNO).

K zabezpečení spojení armádním sborům a divizím byly v červnu 1945  
vytvořeny spojovací prapory:
• Spojovací prapor 51 Praha – podřízen velitelství I. sboru,
• Spojovací prapor 52 Hradec Králové – podřízen velitelství II. sboru,
• Spojovací prapor 53 Plzeň – podřízen velitelství III. sboru,
• Spojovací prapor 54 Tábor – podřízen velitelství IV. sboru,
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• Spojovací prapor 55 Brno – podřízen velitelství V. sboru,
• Spojovací prapor 56 Olomouc – podřízen velitelství VI. sboru,
• Spojovací prapor 57 Trenčín – podřízen velitelství VII. sboru,
• Spojovací prapor 58 Banská Bystrica – podřízen velitelství VIII. sboru,
•  Spojovací prapor 1 Praha (na základě 2. spojovacího praporu 1. čs. brigády v SSSR) 

– podřízen velitelství 1. divize,
•  Spojovací prapor 2 Banská Bystrica (na základě 3. spojovacího praporu  

2. čs. brigády v SSSR) – podřízen velitelství 2. divize,
•  Spojovací prapor 3 Kroměříž (na základě 4. spojovacího praporu 3. čs. brigády v SSSR) 

– podřízen velitelství 3. divize,
•  Spojovací prapor 4 Šaĺa nad Váhom (na základě 5. spojovacího praporu  

4. čs. brigády v SSSR) – podřízen velitelství 4. divize,
• Spojovací prapor 5 České Budějovice – podřízen velitelství 5. divize,
• Spojovací prapor 6 Brno – podřízen velitelství 6. divize,
• Spojovací prapor 7 Olomouc – podřízen velitelství 7. divize,
• Spojovací prapor 8 Hranice na Moravě – podřízen velitelství 8. divize,
• Spojovací prapor 9 Nové Mesto nad Váhom – podřízen velitelství 9. divize,
• Spojovací prapor 10 Prešov – podřízen velitelství 10. divize,
• Spojovací prapor 11 Plzeň – podřízen velitelství 11. divize,
• Spojovací prapor 12 Litoměřice – podřízen velitelství 12. divize,
• Spojovací prapor 13 Mladá Boleslav – podřízen velitelství 13. divize,
• Spojovací prapor 14 Hradec Králové – podřízen velitelství 14. divize,
• Spojovací prapor 15 Kolín – podřízen velitelství 15. divize,
• Spojovací prapor 16 Písek – podřízen velitelství 16. divize.

V průběhu let 1945 a 1946 došlo k celé řadě dislokačních a organizačních změn. 
Nejvýznamnější z nich se stala redislokace Spojovacího praporu 52 z Hradce Králové 
do Hořic v Podkrkonoší a jeho předání do podřízenosti velitelství Spojovacího pluku 
5 k 1. září 1945. K témuž datu byly Spojovacímu pluku 5 přepodřízeny i Spojova-
cí prapory 1, 13, 14 a 15. Současně došlo k předání Spojovacích praporů 51 a 52 
do podřízenosti velitelství Spojovacího pluku 1, Spojovacích praporů 5, 11, 16, 53 
a 54 do podřízenosti velitelství Spojovacího pluku 2, Spojovacích praporů 3, 6, 7, 8, 
55 a 56 do podřízenosti velitelství Spojovacího pluku 3 a Spojovacích praporů 4, 9, 
10, 57 a 58 do podřízenosti velitelství Spojovacího pluku 4. 
K 1. říjnu 1945 proběhla další celková reorganizace československé armády, tzv. 
„zdokonalená.“ Respektovala stávající možnosti budování armády a uzavírala eta-
pu transformace československých zahraničních jednotek. Jejím zásadním přínosem 
se stala především přeměna čtyř pěších divizí na rychlé, po jedné pro každou vo-
jenskou oblast. Organizační schéma čs. armády vytvořené v průběhu roku 1945 
přetrvalo ukončení branné pohotovosti státu k 31. prosinci 1945. Dle původních 
plánů měly být v tomto období zahájeny práce na dlouhodobé koncepci vojenské 
výstavby státu a budování československé armády. Tvorba nové československé dok-
tríny se ale ve skutečnosti stále více opožďovala.
V polovině září 1945 vzniklo v Turnově opětně Spojovací učiliště. Do něj bylo včleně-
no stávající Spojovací učiliště 1. čs. armádního sboru v SSSR sídlící v Novém Mestě 
nad Váhom, jehož likvidace byla ukončena 20. října 1945. Spojovací učiliště v Tur-
nově zahájilo činnost 17. září 1945 pod velením plukovníka spojovacího vojska 
Otakara Starého, který velel v letech 1936 až 1939 i bývalému Telegrafnímu učilišti 
v Turnově.
K 30. září 1945 byly zrušeny Spojovací prapory 1 až 16 a 51 až 58. K 1. říjnu 1945 
proběhla reorganizace Spojovacího skladu 1 na Hlavní spojovací sklad. Současně 
došlo k vytvoření tří nových skladů pro velitelství jednotlivých vojenských oblastí. 
Spojovací sklad 1 Praha byl podřízen velitelství 1. vojenské oblasti, Spojovací sklad 
2 Kutná Hora velitelství 2. vojenské oblasti a Spojovací sklad 3 Brno velitelství  
3. vojenské oblasti. Původní Spojovací sklad 2 Nové Mesto nad Váhom byl přečíslo-
ván na Spojovací sklad 4 a podřízen velitelství 4. vojenské oblasti. Dne 6. listopadu 
1945 obdržel Spojovací pluk l čestný název „Hrdiny Sovětského svazu kapitána 
Otakara Jaroše“.

Spojovací prapor 3 používal krátce po válce  
přešitý původní předválečný prapor Telegrafního praporu 6

Německý polní dálnopis Hell z roku 1941  
opatřený českými štítky  
a používaný v poválečném období
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Organizační schéma spojovacího vojska k 1. říjnu 1945 

MNO

Spojp 5

Kutná Hora

spojr MNO

Praha

HSS

Praha-Kbely

VRÚ

Praha-Petřín

VTD

Praha-Kbely

VSÚ 

Praha

SU

Turnov

divize 
12

VO 1

Spojp 1 SS 1

I. sbor II. sbor

Praha Hradec 
Králové 

SČ SČ

divize 
1

Praha
Litoměřice

SČ

divize 
14

divize 
13

Kolín
H. Králové

SČ

divize 
16

VO 2

Spojp 2 SS 2

III. sbor IV. sbor

Plzeň Tábor 

SČ SČ

divize 
11

Plzeň
K. Vary

SČ

divize 
15

divize 
5

Č. Budějovice
Benešov

SČ

divize 
6

VO 3

Spojp 3 SS 3

V. sbor VI. sbor

Brno Olomouc

SČ SČ

divize 
3

Kroměříž
Brno

SČ

divize 
8

divize 
7

Olomouc
Nový Jičín

SČ

divize 
9

VO 4

Spojp 4 SS 4

VII. sbor VIII. sbor

Trenčín B.Bystrica 

SČ SČ

divize 
4

Žilina
Trnava

SČ

divize 
10

divize 
2

Zvolen
Košice

SČ

TSb

SČ

VI. KAPITOLA SPOJOVACÍ VOJSKO V PRVNÍCH POVÁLEČNÝCH LETECH 1945 AŽ 1955

Na jaře 1946 došlo k začlenění Vojenského slaboproudého ústavu do složení Vojen-
ského technického ústavu jako jeho elektrotechnického odboru. Současně zanikly 
i Vojenské telegrafní dílny. V roce 1946 byl Spojovací pluk 5 Kutná Hora přepod-
řízen Velitelství spojovacího vojska, 30. září 1946 došlo k redislokaci Spojovacího 
pluku 1 Hrdiny SSSR kpt. Otakara Jaroše z Jaroměře do Turnova a 20. září 1946 bylo 
redislokováno Spojovací učiliště z Turnova zpět do Nového Mesta nad Váhom.
Na podzim roku 1947 se uskutečnilo první poválečné závěrečné cvičení vojsk. V je-
ho průběhu se ukázaly všechny neduhy nově budované armády, které pramenily 
z teoretické neujasněnosti zásad moderního vedení bojové činnosti, nedostatečné 
přípravy velitelů, úrovně výcviku, ale i materiálně technického vybavení. Vážné 
nedostatky se projevily i v oblasti spojení.
K 1. říjnu 1947 proběhla nová celková reorganizace mírového složení československé 
armády, jejímž cílem bylo vytvoření organizačního rámce s dlouhodobou platností. 
Organizace vycházela z požadavku zajistit především kryt jihozápadní části státní 
hranice, kde se předpokládal budoucí prostor válečných operací. Nová organizace 
snížila plánované počty armády na 150 000 osob. Čtyři vojenské oblasti zůstaly 
zachovány, ale počet armádních sborů klesl z osmi na šest, současně byly tři pěší 
divize reorganizovány na samostatné pěší brigády. Zároveň proběhla k 1. říjnu 
1947 redislokace Spojovacího pluku 5 z Kutné Hory do Pardubic. Ke stejnému dni Linkové spojení si stále udržovalo svůj význam

Praha Tábor Brno Bratislava Moravská 
Třebová

Turnov Praha Benešov Kutná 
Hora

Brno Brno Martin Spišská 
Nová Ves
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Československá armáda používala i dva radiovozy Studebaker US6 s americkými rádiovými stanicemi SCR-399 pocházející z výzbroje 1. čs. armádního sboru v SSSR

Vznikala řada prototypů, např. vozidla na pokládku  
linkového vedení na podvozku  Dodge T214 a Aero A-150

byl zrušen Spojovací sklad 1 Praha a reorganizován Hlavní spojovací sklad Praha 
na Spojovací sklad 1 Praha podřízený velitelství 1. vojenské oblasti.
Stále užší vzájemné vztahy se Sovětským svazem, ovlivněné mnichovským trau-
matem a přesvědčení, že organizace a výzbroj Rudé armády byla rozhodujícím 
faktorem porážky nacistického Německa, vedly  k postupnému přebírání sovětských 
vzorů nejen v armádní oblasti. Vnitropolitická situace se začala vyhrocovat na pod-
zim roku 1947. V únoru 1948 vyvrcholila politická krize politickým převratem. 
Uchopení moci Komunistickou stranou Československa (KSČ) se projevilo likvidací 
všech dosavadních demokratických struktur. KSČ zahájila rozsáhlé politické re-
prese proti skutečným i vykonstruovaným protivníkům. Komunistická diktatura 
postupně prostoupila politický, hospodářský i kulturní život celé československé 
společnosti. Československo se tak stalo jedním ze satelitních států sovětského 
bloku a o jeho osudech se začalo rozhodovat v Moskvě. Ve dnech únorové vládní 
krize se KSČ podařilo armádu neutralizovat, tj. vyloučit ji z možnosti jakkoliv za-
sahovat do mocenského střetu. Ve vlastních únorových událostech se tak armáda 
jako celek neangažovala. Přispěl k tomu zejména Zvláštní rozkaz ministra národní 
obrany armádního generála Ludvíka Svobody, jenž vyzýval všechny vojáky ke klidu 
a apeloval na ně, aby se nenechali zatáhnout do politických sporů a armáda tak 
zůstala nedotčena vnitropolitickou krizí. Iluzornost této výzvy se ale ukázala v nej-
bližších popřevratových dnech. Již několik dní po převzetí moci ve státě komunisté 
z armády propustili stovky demokraticky smýšlejících vojáků. Politické perzekuce, 
k nimž došlo v prvním období po únoru 1948 v československé armádě, byly ne-

dílnou součástí obdobného procesu, který probíhal 
v celé společnosti. Podobně jako v občanském ži-
votě docházelo i v armádě k odstraňování režimu 
nepohodlných lidí z velitelských i dalších funkcí, 
jejich následnému zatčení a obvinění z vykonstruo-
vaných trestných činů. V armádě byla do roku 1953 
provedena tzv. očista velitelského sboru. V jejím 
průběhu muselo armádu opustit 53 % důstojníků 
z povolání. Z velké části se jednalo o příslušníky 
prvního a druhého odboje, tedy i o hrdiny účast-
nící se bojů proti nacistickému Německu. Jen 
v období únor 1948 až únor 1949, bylo propuštěno 
celkem 1337 vojáků ve velitelských funkcích, z toho  
30 generálů, 102 plukovníků a 243 podplukovní-
ků. Čistky se bezprostředně dotkly i spojovacího 
vojska, jehož velitel, brigádní generál Jozef Mar-
ko, byl 27. března 1948 odeslán na dovolenou, 
1. září 1948 přeložen do zálohy a následně 8 let 
vězněn. Dne 1. dubna 1948 se stal velitelem spo-
jovacího vojska brigádní generál Bohumil Teplý. 
Nejtragičtější osud čekal na bývalého přednostu 
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Kořistní německý telefonní přepojovač

generálplukovník 
Bohumil Teplý 
(*1901-†1971)

V roce 1927 absolvoval vojen-
skou inženýrskou kolej a školu 
důstojníků telegrafního vojska. 
Od roku 1927 do roku 1936 vyko-
nával základní velitelské funkce. 
V října 1936 byl jmenován veli-
telem školy rotmistrů a záložních 
důstojníků Telegrafního učiliště 
v Turnově. V době okupace půso-
bil jako profesor vyšší průmyslové 
školy v Praze. Aktivně se zapojil 
do odbojové činnosti. Od září 
1942 byl vězněn v Praze, Drážďa-
nech a Ebrachu. Od dubna 1948 
do dubna 1957 zastával funkci 
velitele spojovacího vojska MNO.

spojovací služby 1. čs. armádního sboru v SSSR pplk.spoj. Františka Skokana. V led-
nu 1948 byl odvolán ze studia Vyšší akademie Generálního štábu K. J. Vorošilova 
v Moskvě jako osoba Sovětskému svazu nepřátelská. Dne 8. října 1949 byl zatčen,  
8. července 1950 ve vykonstruovaném procesu odsouzen za vlastizradu a vyzvědačství  
a 7. října 1950 v pankrácké věznici v Praze popraven.
Definitivní začlenění Československa do sovětského bloku s sebou neslo v oblasti
výstavby československé armády řadu organizačních změn, které se týkaly i spo-
jovacího vojska. Ještě před tím, přímo v převratových dnech, obdržel dne  
3. března 1948 Spojovací pluk 4 čestný název „Slovenského národného po-
vstania.“ Nová mírová organizace československé armády, respektující stávající 
mezinárodní a vnitropolitické podmínky, měla vstoupit v platnost k 1. říjnu 
1949. Částečná reorganizace a redislokace československé armády ale proběh-
la, vzhledem k zhoršující se mezinárodní situaci, již v říjnu 1948. K 1. říjnu  
1948 byl redislokován Spojovací sklad 1 z Prahy do Hradce Králové. Dne  
15. prosince 1948 došlo, po zrušení velitelství 2. vojenské oblasti v Táboře, 
k předání Spojovacího pluku 2 Benešov a Spojovacího skladu 2 Kutná Hora 
(zrušen 1. října 1949) do podřízenosti velitelství 1. vojenské oblasti v Praze. 
K 1. lednu 1949 byla zřízena Zbrojnice 22 Hradec Králové a podřízena 5. od-
dělení (spojovacímu) II. odboru (technického) MNO. Dne 1. října 1949 byl pro 
potřeby rádiové naslouchací a zaměřovací služby vytvořen Prapor vojenských 
meteorologických stanic a pro přípravu specialistů spojovacího vojska Vojenské 
výchovné středisko spojovacích mechaniků v Pardubicích. V říjnu 1949 se ale 
především uskutečnila připravovaná reorganizace a redislokace českosloven-
ské armády. Zachovala schéma tří vojenských oblastí, které zhruba kopírovaly 
území historických zemí (Čechy, Morava a Slovensko). Jednotky speciálních 
druhů vojsk byly rozčleněny do čtyř typů podle stupně personální naplně-
nosti a úkolů – vznikly svazky a útvary na plných počtech (prvosledové), 
na snížených počtech (druhosledové), rámcované (záložní pro případ mobiliza-
ce) a na normálních počtech. Mírovou armádu tvořilo po skončení reorganizace 
deset pěších a tři rychlé divize, tankový sbor a samostatný tankový pluk,  
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Budování linkového vedení

dělostřelecká divize a pět dělostřeleckých brigád, dvě 
letecké divize, osm bitevních, stíhacích a bombardo-
vacích pluků, čtyři ženijní pluky a železniční pluk,  
čtyři spojovací pluky a další útvary, jednotky 
a zařízení. Mírové počty armády byly stanoveny 
na 124 900 mužů.
Vzhledem k předpokladu, že světový válečný kon-
flikt vypukne v průběhu let 1953 a 1954, rozhodl
Ústřední výbor KSČ na svých zasedáních v únoru 
1950 a 1951 o bezodkladném urychlení výstavby 
československé armády a dosažení její plné bojové 
připravenosti a pohotovosti do roku 1953. Budo-
vání armády se tak stalo prioritou, které se musel 
podřídit život celé společnosti. Dne 25. dubna 1950 
byl jmenován ministrem národní obrany Alexej 
Čepička, jenž nahradil arm.gen. Ludvíka Svobodu 
ztrácejícího podporu Moskvy. S jeho příchodem 
začaly přípravy na novou zásadní reorganizaci mí-
rového i válečného složení československé armády, 
která měla být co nejrychleji přebudována podle 
sovětského vzoru. Reorganizace byla plánována 
ve třech etapách do roku 1952 s důrazem kla-
deným na rozvoj tankového a mechanizovaného 
vojska, dělostřelectva, protivzdušné obrany, ženij-
ního, spojovacího a chemického vojska. V květnu 
1950 přijela do Československa první skupina 
sovětských vojenských poradců. V roce 1955 do-

sáhl jejich počet čísla 264 a další desítky pracovaly v podnicích zbrojní výroby. 
Prostřednictvím poradců prosazoval sovětský generální štáb své záměry přetvořit 
československou armádu podle sovětského vzoru. V předstihu proběhla v srpnu 
a září 1950 celková reorganizace Ministerstva národní obrany a Hlavního štábu, 
který byl přejmenován na Generální štáb. Jeho součástí i nadále zůstávalo Velitelství 
spojovacího vojska. Dne 20. září 1950 došlo k zásadní změně v mírové organizaci 
československé armády. Zanikla dosavadní velitelství oblastí a místo nich se vy-
tvořila velitelství dvou vojenských okruhů – 1. vojenský okruh se sídlem v Praze 
zahrnoval území Čech a Jihlavský kraj, 2. vojenský okruh s velitelstvím v Trenčíně 

Sovětská oddílová rádiová stanice A7b  
vyráběná licenčně v Československu
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Sovětská rádiová stanice RBM

ostatní kraje Moravy a Slovensko. Nová vyšší veli-
telství převzala do své podřízenosti spojovací pluky 
a sklady zrušených oblastí. V listopadu a prosinci 
1950 proběhla nejrozsáhlejší reorganizace a redisloka-
ce mírového složení československé armády v celém 
období komunistického Československa. Zásadní změ-
nou bylo především vytvoření tří typů vševojskových 
svazků – pěších, tankových a mechanizovaných.
V roce 1950 došlo k zásadním organizačním změnám 
i ve spojovacím vojsku. V říjnu a prosinci 1950 zanik-
ly Spojovací pluky 2 a 3 a na jejich základě postupně 
vznikly spojovací prapory u vševojskových divizí 
na plných a snížených počtech, zatímco divize na rám-
covaných počtech disponovaly pouze spojovacími 
rotami. Současně se zformovaly i spojovací prapory 
u velitelství armádních sborů. Část svých jednotek 
k vytvoření spojovacích útvarů divizí a sborů po-
skytly i Spojovací pluk l Hrdiny Sovětského svazu 
kapitána Otakara Jaroše a Spojovací pluk 4 Slovenské-
ho národného povstania, které zůstaly v podřízenosti  
1. a 2. vojenského okruhu. Na sklonku roku 1950 
vznikl z části Spojovacího skladu l opět Hlavní spo-
jovací sklad. V důsledku provedených organizačních 
změn došlo k přejmenování Velitelství spojovacího 
vojska Hlavního štábu na Velitelství spojovacího 
vojska Generálního štábu. V jeho přímé podřízenos-
ti zůstaly Spojovací učiliště Nové Mesto nad Váhom, 
Vojenské výchovné středisko spojovacích mechaniků 
Pardubice, Prapor vojenských meteorologických stanic 
Praha, Vojenské radioelektrické ústředí Praha–Petřín 
a Spojovací rota MNO Praha. Počty spojovacího vojska 
se zvýšily na necelé dvě procenta celkových počtů čs. 
armády. V období několika měsíců od podzimu 1950 
do jara 1951 se v řadách spojovacího vojska uskuteč-
nily následující organizační změny:

K 20. září 1950 byly podřízeny:
•  Spojovací pluk 1 Hrdiny Sovětského svazu kapitá-

na Otakara Jaroše Turnov velitelství 1. vojenského 
okruhu,

• Spojovací pluk 2 Benešov velitelství 1. vojenského 
okruhu,
• Spojovací pluk 3 Brno velitelství 2. vojenského okruhu,
• Spojovací pluk 4 Slovenského národného povstania Turčianský Sv. Martin velitelství 
 2. vojenského okruhu,
• Spojovací sklad 1 Praha velitelství 1. vojenského okruhu,
• Spojovací sklad 3 Brno velitelství 2. vojenského okruhu,
• Spojovací sklad 4 Nové Mesto nad Váhom velitelství 2. vojenského okruhu.

K 1. říjnu 1950 byl zrušen Spojovací pluk 2 Benešov a zřízeny:
•  Spojovací prapor 13 Dvory u Karlových Varů (na základě III./1 spojovacího praporu 

Kadaň) – podřízen velitelství 12. divize,
•  Spojovací prapor 2 Sušice (na základě I./2 spojovacího praporu Benešov) – podřízen 

velitelství 2. divize,
•  Spojovací prapor 15 České Budějovice (z části II./2 spojovacího praporu Benešov) 

– podřízen velitelství 1. divize,
•  Spojovací prapor 16 Benešov (z části II./2 spojovacího praporu Benešov) – podřízen 

velitelství 5. divize,
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Přehlídkový automobil ZIS-110b vybavený vysílačem 

•  Spojovací prapor 11 Rokycany (na základě III./2 spojovacího praporu Rokycany) 
– podřízen velitelství 11. divize,

•  Spojovací vojenská akademie Nové Mesto nad Váhom – podřízena Spojovacímu 
učilišti.

Zbrojnice 22 Hradec Králové byla k 1. říjnu 1950 předána od 5. oddělení II. odboru 
MNO do podřízenosti Velitelství spojovacího vojska GŠ.

K 31. prosinci 1950 byly zrušeny: 
• Spojovací pluk 3 Brno,
• Spojovací prapor 16 Benešov,
• Spojovací sklad 1 Hradec Králové,
• Spojovací sklad 3 Brno.

K 31. prosinci 1950 byly zřízeny:
•  21. spojovací prapor Banská Bystrica (z části Spojovacího pluku 4 Turčianský  

Sv. Martin) – podřízen velitelství I. armádního sboru,
•  22. spojovací prapor Písek (z části Spojovacího praporu 2 Sušice) – podřízen veli-

telství II. armádního sboru,
•  23. spojovací prapor Plzeň (z části Spojovacího praporu 11 Rokycany) – podřízen 

velitelství III. armádního sboru,
•  24. spojovací prapor Brno (z části Spojovacího pluku 3 Brno) – podřízen velitelství 

IV. armádního sboru,
•  3. spojovací prapor Mladá (z části Spojovacího pluku 1 Turnov) – podřízen velitel-

ství 3. tankové divize,
•  4. spojovací prapor Hroby u Tábora (z části Spojovacího praporu 16 Benešov) 

– podřízen velitelství 4. tankové divize,
•  5. spojovací prapor Slaný (z části Spojovacího praporu 16 Benešov) - podřízen 

velitelství 5. mechanizované divize,
•  8. spojovací prapor Kolín (z části Spojovacího praporu 16 Benešov) – podřízen 

velitelství 8. mechanizované divize,
•  6. spojovací prapor Brno (z části Spojovacího pluku 3 Brno) – podřízen velitelství 

6. pěší divize,
•  13. spojovací prapor Kroměříž (z části Spojovacího pluku 3 Brno) – podřízen veli-

telství 13. pěší divize,
•  14. spojovací prapor Olomouc (z části Spojovacího pluku 3 Brno) – podřízen veli-

telství 14. pěší divize,
•  7. spojovací rota Opava (z části Spojovacího pluku 4 Turčianský Sv. Martin)  

– podřízena velitelství 7. pěší divize,
•  9. spojovací rota Trnava (z části Spojovacího pluku 4 Turčianský Sv. Martin) 

– podřízena velitelství 9. pěší divize,
•  10. spojovací rota Košice (z části Spojovacího pluku 4 Turčian-

ský Sv. Martin) – podřízena velitelství 10. pěší divize,
•  Hlavní spojovací sklad Hradec Králové (z části Spo-

jovacího skladu 1 Hradec Králové) – podřízen 
Velitelství spojovací vojska GŠ,

•  1. spojovací sklad Hradec Králové 
(z části Spojovacího skladu 1 
Hradec Králové) – podřízen velitel-
ství 1. vojenského okruhu.

K 31. prosinci 1950 byly reorga-
nizovány:
•  Spojovací pluk 1 Hrdiny Sovět-

ského svazu kapitána Otakara 
Jaroše na 1. spojovací pluk  
Hrdiny Sovětského svazu kapitána 
Otakara Jaroše, přemístěn z Turnova 
do Prahy, Rádiová stanice RF-11
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•  Spojovací pluk 4 Slovenského národného povstania na 4. spojovací pluk Sloven-
ského národného povstania, přemístěn z Turčianského Sv. Martina do Trenčína,

•  Spojovací pluk 5 Pardubice na 5. spojovací pluk,
• Zbrojnice 22 Hradec Králové na 22. spojovací zbrojnici,
• Spojovací sklad 4 Nové Mesto nad Váhom na 4. spojovací sklad,
• Spojovací prapor 2 Sušice na 2. spojovací prapor,
• Spojovací prapor 11 Rokycany na 11. spojovací prapor, přemístěn do Plzně.

K 31. prosinci 1950 byly přečíslovány:
• Spojovací prapor 13 Dvory u Karlových Varů na 12. spojovací prapor,
• Spojovací prapor 15 České Budějovice na 1. spojovací prapor.

K 1. dubnu 1951 byla zřízena:
•  56. spojovací rota Praha (na základě dosavadního Spojovacího oddělení 

Krajského vojenského velitelství Praha) a podřízena Velitelství spojova-
cího vojska GŠ.

K 1. dubnu 1951 byly reorganizovány :
• Spojovací rota MNO Praha na 57. spojovací prapor Praha,
•  Prapor vojenských meteorologických stanic Praha na 59. rádiový prapor Praha.

Rádiová stanice RM-31 
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Organizační schéma spojovacího vojska k 1. květnu 1951

MNO

3. td

Mladá

2. as

Písek

4. td 5. spojp 59. rádpr 57. spojpr 56. spojr HSS 22. SZ VSSM SU

3. spojpr 4. spojpr 

Tábor Pardubice Praha Praha Praha Hradec 
Králové 

Hradec 
Králové 

Pardubice Nové Mesto 
n. Váhom

1. VOk

1. spojp 1. SS 

Praha

Praha Hradec 
Králové

České 
Budějovice

1. pd

1. spojpr

2. pd

2. spojpr

8. md 

8. spojpr

22. spojpr

3. as

Plzeň

11. pd

11. spojpr

12. pd

12. spojpr

5. md

5. spojpr

23. spojpr

4. as 

Brno

2. VOk

4. spojp 4. SS

Trenčín

Trenčín Nové Mesto  
n. Váhom

6. pd

6. spojpr

7. pd

7. spojr

14. md

14. spojpr

24. spojpr

1. as

Banská Bystrica

9. pd

9. spojr

10. pd

10. spojr

13. md

13. spojpr

21. spojpr

Sušice Kolín Plzeň Karlovy 
Vary

Slaný Brno Opava Olomouc Trnava Košice Kroměříž

Písek Plzeň Brno Banská 
Bystrica 

V září 1952 se u 2. vojenského okruhu, za účasti téměř 30 000 vojáků, uskutečnilo 
dosud největší cvičení československé armády s krycím názvem „952.“ Cvičení mělo 
potvrdit připravenost armády k válečnému konfliktu. Celkově předčilo očekávání,
větší nedostatky se ale projevily u dělostřelectva, ženijního vojska a rovněž u spo-
jovacích jednotek. 
V tomto období proběhla i jedna z málo známých kapitol z historie československého 
spojovacího vojska, příprava tzv. Zvláštní skupiny československé armády k působe-
ní na linii příměří v Koreji. V červenci 1951 byla zahájena jednání o příměří a zdálo 
se, že korejská válka, trvající již déle než rok, směřuje ke svému konci. V souvislosti 
s tím byly na jaře 1952 zahájeny severokorejsko-čínsko-československé rozhovory, 
jejichž cílem byla příprava československého kontingentu pro Dozorčí komisi neut-
rálních států, jež měla dohlížet na dodržování příměří. Kromě Československa byli 
členy komise Polsko, Švédsko a Švýcarsko. Zvláštní skupinu československé armády, 
zformovanou v průběhu dubna a května 1952, tvořilo celkem 380 osob. Radiotele-
grafisté představující významnou část skupiny se soustředili u 1. spojovacího pluku
v pražské Ruzyni. Jejich hlavní výbavou měly být kořistní radiovozy Steyr osazené 

Mladá Tábor

Odznak absolventa Vojenské akademie



147

VI. KAPITOLA SPOJOVACÍ VOJSKO V PRVNÍCH POVÁLEČNÝCH LETECH 1945 AŽ 1955

německými rádiovými stanicemi 80 W.S.a, které se ale záhy uká-
zaly jako nevyhovující. Na přelomu června a července 1952 byla 
Zvláštní skupina, vzhledem ke krachu jednání o příměří v Pchan-
mundžonu, rozpuštěna. 
Po obnovení jednání došlo 1. dubna 1953 k reaktivaci Zvláštní 
skupiny v počtu 384 osob a okamžitě se započalo s jejím formo-
váním a výcvikem. Skupinu, v jejímž čele stál generálporučík 
František Bureš, tvořila hlavní komise, deset operačních pozo-
rovacích subkomisí a deset týlových pozorovacích subkomisí. 
Důležitou součást její výbavy představovalo 29 radiovozů Tat-
ra 128, které vznikly ve 22. spojovací zbrojnici Hradec Králové 
zástavbou německých kořistních rádiových stanic 80 W.S.a 
do skříňových terénních nákladních vozů Tatra disponují-
cích velmi dobrou průchodností těžkým terénem. Vzhledem 
k nedostatečnému výkonu 80W stanic byly čtyři nahrazeny 
silnějšími 200W. Spojovací prostředky Zvláštní skupiny tak 
celkem sestávaly ze 4 souprav 15W, 22 souprav 80W a 4 
souprav 200W rádiových stanic. V rámci výcviku spojařů 
se pozornost zaměřila na praxi v užívání 200W stanice, 
zejména stavbu antén, a především na šifrování zpráv 
a hlášení. Šifrovací oddělení Generálního štábu sou-
časně připravovalo speciální klíče pro použití v Koreji. 
K 1. červenci 1953 byla Zvláštní skupina reorganizová-
na a redukována na 300 osob. Vzhledem k blížícímu 
se podpisu příměří, ke kterému došlo 27. července 
1953, odjela skupina železničním transportem z Pra-
hy již 22. července 1953. Dne 12. srpna 1953 dorazila 
do hlavního města KLDR Pchjongjangu a od 6. září 
zahájily všechny československé inspekční skupiny 
svou činnost v rámci Dozorčí komise neutrálních 
států. Jejich hlavní úkol spočíval v kontrole po-
hybu vojenského materiálu a osob v přístavech 
a na letištích. Od prosince 1953 byl stav skupi-
ny postupně snižován, k definitivnímu ukončení
činnosti československé delegace v rámci Dozor-
čí komise neutrálních států v Koreji ale došlo 
až počátkem roku 1993.

Radiovozy Tatra 128 byly vybaveny rádiovými stanicemi 80 W.S.a
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Mezi trofejní techniku patřila německá radioreléová stanice DMG 7 K „Michael“

V Československu mezitím probíhala další etapa reorganizace armády dotýkající 
se bezprostředně i spojovacího vojska:

K 1. listopadu 1953 byly v podřízenosti Velitelství spojovacího vojska GŠ reorgani-
zovány:
•  57. spojovací prapor Praha na Spojovací uzel Generálního štábu Praha,
•  56. spojovací rota Praha na 2. spojovací základnu Praha,
•  22. spojovací zbrojnice Hradec Králové na 1. spojovací základnu Hradec Králové.

Po zrušení Vojenského technického ústavu byla na základě jeho elektrotechnického 
odboru k 1. lednu 1954 zřízena:
•  Zkušební spojovací základna Praha–Kbely a podřízena Velitelství spojovacího voj-

ska GŠ
a dále byly reorganizovány:
•  Hlavní spojovací sklad Hradec Králové na Ústřední spojovací sklad Hradec Králové,
•  1. spojovací sklad Hradec Králové na 1. okruhový spojovací sklad Hradec Králové,
•  4. spojovací sklad Nové Mesto nad Váhom na 4. okruhový spojovací sklad Nové 

Mesto nad Váhom,
•  Vojenské výchovné středisko pro spojovací mechaniky Pardubice na Školu spojo-

vacích mechaniků Pardubice.

Na základě rozhodnutí Hlavní politické správy dostala československá armáda 
v červnu 1954 nový oficiální název – Československá lidová armáda (ČSLA). Měl být
symbolem změn, ke kterým v armádě došlo po únoru 1948. Armáda se stala ozbro-
jenou silou socialistického typu nacházející se zcela pod vlivem KSČ, jejíž členové 
obsadili všechny rozhodující funkce.
Dne 14. května 1955 byla ve Varšavě podepsána Smlouva o přátelství, spoluprá-
ci a vzájemné pomoci. Došlo tak k vytvoření Varšavské smlouvy, vojenskopolitické 
organizace Albánské lidové republiky, Bulharské lidové republiky, Československé 
republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové 
republiky, Rumunské lidové republiky a Svazu sovětských socialistických republik. 

Do čela Spojeného velení byl jmenován maršál Sovětského svazu 
I. S. Koněv. Československá vláda schválila smlouvu již 17. květ-
na a celý ratifikační proces ve všech státech smlouvy byl ukončen 
3. června 1955. Pro ČSLA se po podpisu smlouvy neměnily spojenec-
ké závazky ani způsob řízení a zaměření výstavby a činnosti vojsk.
Ve dnech 26. a 27. května 1955 proběhlo rozšířené zasedání Vojen-
ské rady Ministerstva národní obrany, které se zaměřilo na stav 
bojové připravenosti a bojové pohotovosti československé armády 
a na požadavky, které přinese vytvoření jednotného velení Spoje-
ných ozbrojených sil. Náčelník Generálního štábu generálplukovník 
Václav Kratochvíl přednesl Zprávu o současném stavu českosloven-
ských ozbrojených sil. U jednotlivých druhů vojsk konstatoval řadu 
zlepšení, současně ale zmínil i mnohé nedostatky. Stav spojovacího 
vojska charakterizoval následovně: „Spojovací vojsko nedovede do-
sud zajistit vždy nepřetržité velení všemi pojítky při vysokém tempu 
boje, zejména radiem, poněvadž nemá zatím stanice s potřebnou 
donosností a pohyblivostí. Není dosud potřebná praxe při silném ru-
šení radiového provozu a v noci.“ Kritizován byl např. rovněž stav 
spojení protivzdušné obrany státu, který nezabezpečoval spoleh-
livé velení všem prostředkům. Na vině byl především nedostatek 
a různorodost spojovacího materiálu, z nějž velká část byla stá-
le trofejního původu. V oblasti přípravy území státu k obraně 
byla přikládána značná důležitost zabezpečení informovanosti 
obyvatelstva prostřednictvím budované sítě rozhlasu po drátě. 
Předpokládalo se totiž, že veškeré soukromé rozhlasové přijímače 
budou za mobilizace odebrány. Podle plánu měla být kompletní ra-
diofikace, tj. zavedení rozhlasu po drátě do každé obce, dokončena

Čestný odznak pro vzorného spojaře  
zavedený v roce 1951
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v roce 1963. Zpráva řešila rovněž nepřátelské rušení vojenského rádiového provo-
zu. Bylo konstatováno, že žádný takový případ nebyl dosud zaznamenán. Naopak 
zpráva uvádí, že nelze zabránit, aby nebyly rušeny žádné vojenské sítě vlastním 
obranným vysíláním organizovaným ministerstvem vnitra proti nepřátelskému 
propagandistickému vysílání (akce R-405). V oblasti materiálního a technického 
zabezpečení spojovacího vojska bylo uvedeno: „Potřeba spojovacího materiálu je 
uhrazena v rádiovém materiálu na 80 % československými a nepředepsanými trofej-
ními vzory. V dalších letech přejde naše armáda plně na licenční výrobu sovětského 
rádiového materiálu, takže bude plně zabezpečena unifikace. Jednání o této otázce
právě probíhají.“ 

V rámci spojovacího vojska došlo v roce 1955 pouze k několika organizačním 
změnám. Dnem 9. května 1955 proběhlo přečíslování a přejmenování následují-
cích útvarů:
•  1. spojovacího pluku Hrdiny Sovětského svazu kapitána Otakara Jaroše na  

1. Ružomberský spojovací pluk Hrdiny Sovětského svazu kapitána Otakara Jaroše,
•  2. spojovacího praporu Sušice na 4. Zvolenský spojovací prapor,
•  3. spojovacího praporu Mladá na 13. spojovací prapor,
•  4. spojovacího praporu Tábor na 9. spojovací prapor,
•  5. spojovacího praporu Slaný na 2. Dukelský spojovací prapor,
•  13. spojovacího praporu Kroměříž na 3. Karpatský spojovací prapor,
•  9. spojovací roty Trnava na 5. Fatranskou spojovací rotu.

K 1. červnu 1955 došlo ke zřízení 60. rádiového praporu Unhošť–Čeperka podříze-
ného Velitelství spojovacího vojska GŠ a 59. rádiový prapor byl reorganizován na  
59. prapor směrových stanic a redislokován z Prahy do Zbirohu.
Samostatnou kapitolu představoval systém přípravy vojáků z povolání spojovacího 
vojska, jenž prošel v prvním poválečném desetiletí řadou dílčích i zásadních změn, 
které byly odrazem měnících se podmínek ve vojsku, nárůstu kvalifikačních před-
pokladů pro výkon funkcí, změn v organizaci spojení i perspektiv vývoje spojovací 
techniky. Za vstupní studium bylo pokládáno základní vojenské vzdělání potřebné 
pro získání důstojnické hodnosti. Toto studium probíhalo od roku 1945 ve Spojo-
vacím učilišti a mělo různou délku trvání. Do roku 1953 bylo z důvodu potřeby 
přílivu mladých důstojníků v letech intenzivního budování armády dvouleté. Nárůst 
požadavků na znalosti a schopnosti důstojníka spojovacího vojska si od roku 1953 
vynutil prodloužení délky studia na tři roky. Absolventi Spojovacího učiliště byli 
školeni pro funkce velitele čety, velitele roty nebo nižší technické funkce. Poddůstoj-
níci spojovacího vojska byli od roku 1950 získáváni z řad vojáků základní služby, 
kteří absolvovali jednoletou Školu spojovacích mechaniků a zůstali v další činné 
službě, nebo z civilních uchazečů, kteří absolvovali dvouletou Vojenskou odbornou 
školu a byli vyřazeni jako rotní. Toto školení se poměrně úzce a účelově zaměřovalo 
na konkrétní funkce u konkrétní techniky. Dne 15. srpna 1951 došlo rozkazem pre-
zidenta republiky ke zřízení Vojenské technické akademie v Brně. Jejím úkolem bylo 
především připravovat důstojníky na funkce ve štábech vyš-
ších jednotek, na funkce velitelů pluků a oddílů. Spojovací 
fakulta měla čtyři katedry: sdělovací linkové techniky, vo-
jenské rádiové stanice, rádiové techniky a radiolokace. Dnem 
23. září 1953 se stal náčelníkem Vojenské technické akademie 
bývalý velitel Sborového spojovacího učiliště 1. čs. armádního 
sboru v SSSR generálporučík Miroslav Šmoldas. V únoru 1954 
došlo k přejmenování školy na Vojenskou technickou akade-
mii Antonína Zápotockého.
Vlastní spojovací útvary mělo i vojenské letectvo a vojsko pro-
tiletadlové obrany státního území. První samostatné spojovací 
útvary byly v rámci vojenského letectva vytvořeny u vyšších 
velitelství v letech 1945 až 1947. Jako první Spojovací peruť 
4, zřízená v rámci 4. letecké divize v létě 1945, a na jaře 1946 
reorganizovaná na Spojovací letku 4. V září a říjnu 1947 ji dopl- Německá kořistní letecká rádiová stanice FuG 17
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Organizační schéma  spojovacích útvarů letectva k 1. říjnu 1947

MNO

VL

I. LS

Kbely

Německá kořistní letecká rádiová stanice FuG X 
používaná pod názvem LR-10

Splt 1

Kbely

II. LS

České Budějovice

III. LS

Brno 

Splt 3

Brno

IV. LS

Splt 4

Spišská Nová Ves

LSŠ

Chrudim

nily Spojovací letky 1 a 3, podřízené velitelstvím nově vytvořeného I. 
a III. leteckého sboru. Velitelství IV. leteckého sboru převzalo Spojo-
vací letku 4 a u velitelství II. leteckého sboru nebyla spojovací letka 
vytvořena. V říjnu 1948 došlo k předání spojovacích letek od ru-
šených velitelství leteckých sborů k velitelstvím leteckých okruhů. 
V dubnu 1949 byly Spojovací letky 1 a 4 reorganizovány na Letecké 
spojovací pluky 1 a 3, podřízené Velitelství letectva. V červenci 1949 
byla Spojovací letka 3 přečíslována na Spojovací letku 2 a rovněž 
přešla do podřízenosti Velitelství letectva. Letecký spojovací pluk 
3 zanikl v listopadu 1950 a byl včleněn do složení Leteckého spojo-
vacího pluku 1 jako jeho 4. prapor. Spojovací letka 2 svoji činnost 
ukončila v březnu 1951.
Spojovací uzel Velitelství letectva zahájil činnost v lednu 1951. Již 
od léta roku 1951 se v rámci velitelství jednotlivých leteckých divizí 
vytvářely letecké spojovací roty, které v lednu 1953 získaly charakter 
samostatných útvarů. Pro velitelství 15. stíhacího leteckého sboru 
vznikl v listopadu 1951 spojovací prapor, reorganizovaný v lednu 
1953 na rotu, zrušenou při zániku sboru v březnu 1955. V podří-
zenosti Velitelství letectva nadále působil 1. letecký spojovací pluk. 
Ze 4. praporu uvedeného pluku se v září 1952 stala Škola mladších 
spojovacích specialistů letectva (zrušena v srpnu 1954). Za přípravu 
spojovacích specialistů letectva zodpovídala Letecká spojovací škola 
1 založená v srpnu 1945 a Letecká spojovací škola 2, jejíž počátky 
spadají ještě do období osvobozovacích bojů, kdy tvořila součást 1. čs. 
smíšené letecké divize v SSSR. Školy zajišťovaly výchovu pozemních 
i palubních radiotelegrafických specialistů, radiomechaniků a obsluh
radiolokačních stanic a goniometrů. Letecká spojovací škola 2 zanikla 
v červenci 1946 a Letecká spojovací škola 1 tak nadále nepoužívala 
číslo ve svém názvu. Letecká spojovací škola se v lednu 1953 reor-
ganizovala na Šturmanské a spojovací učiliště. Svoji činnost učiliště 
ukončilo v srpnu 1954 a přípravu spojovacích specialistů letectva 
převzalo Spojovací učiliště. Pro zajišťování oprav spojovací techniky 

se v červnu 1952 vytvořily Spojovací dílny leteckého týlu. V listopadu 1954 došlo 
k jejich přejmenování na Letecké spojovací dílny.
Velký problém představoval spojovací materiál letectva. Vzájemná komunikace mezi 
pozemním vybavením tvořeným většinou německou kořistní technikou a palubní-
mi radiostanicemi často sovětské a britské provenience nedosahovala požadované 
spolehlivosti. Na základě československo-sovětské mezivládní dohody, podepsané 
v listopadu 1951, zakoupilo Československo techniku pro vojenské letectvo, přede-
vším letouny MiG-15. Součástí dodávek se staly i radiostanice AN-TPS-3 a SCR-527.

Spišská Nová Ves



Organizační schéma spojovacího vojska letectva a PVOS k 1. listopadu 1954

MNO

1. OPVOS

Praha

VPVOS

Praha

spojr

2. OPVOS

spojr

3. OPVOS

spojr

spojpr

VL

Praha

15. sLs

15. Lsr 

1. Lsp LSD SuVL

46. boLd

46. Lsr

34. biLd

34. Lsr

22. sLd

22. Lsr

5. sLd

5. Lsr

3. sLd

3. Lsr

2. sLd

2. Lsr

1. sLd

1. Lsr

Hradec 
Králové

Banská 
Bystrica

Praha

Kbely

Olomouc Zvolen
HradčanyBrnoChrudim

ŽatecLíněZvolenČeské 
Budějovice

Praha

VI. KAPITOLA SPOJOVACÍ VOJSKO V PRVNÍCH POVÁLEČNÝCH LETECH 1945 AŽ 1955

Spojovací útvary nově vytvářené protiletadlové obrany státního území (PLOSÚ) 
vznikaly počátkem padesátých let. V říjnu 1951 byly ustaveny spojovací roty u Ve-
litelství PLOSÚ a u velitelství 1, 2. a 3. obvodu PLOSÚ. V prosinci 1952 se Spojovací 
rota Velitelství PLOSÚ rozrostla na spojovací prapor. Od 1. listopadu 1954 dosta-
la PLOSÚ nový název – protivzdušná obrana státu (PVOS). Spojovací roty obvodů 
zanikaly postupně s rušením nadřízených velitelství. V březnu 1955 u 3. obvodu 
a v červnu 1957 u 1. a 2. obvodu.

Náčelník Generálního štábu genplk. Václav Kratochvíl uvedl v již citované zprávě 
z května 1955 ke stavu letectva a PVOS i toto: „… Bojová obsazení velitelských 
stanovišť stíhacích svazků a útvarů pracují doposud nepřesně a málo cílevědomě 
a spolu s nedostatky v rozhodnosti velitelů a nedostatky spojovacích prostředků 
nezaručují nepřetržité velení ve stížených podmínkách … Současný stav spojení 
protivzdušné obrany státu nezabezpečuje spolehlivé velení všem prostředkům. 
Dosavadní vybavení radiovými prostředky je nevyhovující, předepsané počty 
materiálu nejsou plně uhrazeny, materiál je různorodý a z velké části ko-
řistního původu. Předepsané počty radistů v důsledku snižování mírových 
počtů jsou nedostačující k zabezpečení spojení. K zabezpečení velení 
za podmínek rušení radia je třeba vybavit jednotky protivzdušné obra-
ny státu směrovými pojítky. …“ V závěru genplk. V. Kratochvíl nastínil 
další směřování ČSLA: „ Soudruzi! Nedostatky, na které jsem ve zprávě 
poukázal, jsou vážné a snižují bojeschopnost armády s hlediska použití 
zbraní hromadného ničení. Je však v naší moci a je svatou naší povin-
ností, abychom tyto nedostatky v nejkratší době odstranili a přiblížili 
se svému vzoru – slavné Sovětské armádě i v nových podmínkách 
boje a operace. …“

Odznak  
pro palubní  

radiotelegrafisty
zavedený  

v roce 1947 
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SPOJOVACÍ TECHNIKA 
PRVNÍCH  

POVÁLEČNÝCH LET  
– 1945 AŽ 1955

V roce 1945 disponovala československá armáda velmi různorodou výstrojí a výzbrojí. 
Nejvýznamnější část spojovací techniky nově budované armády tvořil materiál kořist-
ního původu, tj. ten, který na území Československa zanechala hroutící se německá 
armáda, případně materiál pocházející z pokračující elektrotechnické výroby zavedené 
v době protektorátu. Jednotky, vracející se do osvobozené vlasti ze západu i východu, 
přivážely další spojovací techniku britské, sovětské, ale i americké provenience. 
V prvních poválečných letech byl spojovací materiál doplňován především pokračující 
válečnou výrobou domácího průmyslu a nákupy spojovacích prostředků sovětské-
ho, britského a amerického původu, což typovou roztříštěnost ještě umocňovalo. 

V květnu roku 1949 získalo Československo první výrobní licence 
na sovětskou vojenskou techniku, mimo jiné i na výrobu rádiové 
stanice A7a. Snaha o unifikaci výzbroje s Rudou armádou, zakotve-
ná v Košickém vládním programu, byla ale na přelomu čtyřicátých 
a padesátých let v případě spojovacího vojska zcela iluzorní. Při in-
ventarizaci v roce 1949 bylo u pozemního vojska zaznamenáno 5800 
kusů nejrůznějších typů rádiových zařízení. Pouze necelých 10 % ale 
připadalo na sovětské či angloamerické přístroje. Československá ar-
máda převzala do výzbroje na 80 typů německé spojovací techniky 
určené pro všechny velitelské stupně. Kořistní technika byla pro po-
třeby československého spojovacího vojska upravována přestříkáním 
panelů a přinýtováním českých štítků. Sovětské, britské a americké 
konstrukce byly zastoupeny pouhou desítkou typů. Značná typová 
roztříštěnost přinášela neustálé problémy jak v rámci výcviku tak 
i v logistickém zabezpečení náhradních dílů a součástek. Pro akce-
schopnost armády představovala největší omezení problematická 
schopnost součinnosti mezi jednotkami vybavenými rádiovou tech-
nikou zcela různorodé provenience.
Technická základna pro budování poválečného spojovacího voj-
ska československé armády byla dána zbrojní výrobou bývalého 
protektorátu. Německá konstrukční škola, využívající nejnovější 
technologie, zavedená okupanty v protektorátních radiotechnických 
továrnách, odstartovala po květnu 1945, spolu s tradicí 
předmnichovské výroby, bouřlivý vývoj nových národ-
ních spojovacích prostředků. Uvádění kořistní techniky 
do provozu bylo zpočátku i hlavním úkolem nově 
vzniklého Vojenského technického ústavu, který  
ve II. odboru sdružoval oblast vojenské elektro-
niky. První konstrukce spatřily světlo světa již 
koncem roku 1946 v bývalých Vojenských tele-
grafních dílnách Kbely (v období protektorátu 
Ostmarkwerke), které zodpovídaly v rámci 
Vojenského technického ústavu za vývoj 

vojenské sdělovací techniky. Konstruktéři, kteří se dří-
ve podíleli na válečné výrobě, dali vzniknout pod 
vlivem německé konstrukční školy nové genera-
ci československé spojovací techniky. Postupně 
vyvinuli rádiové stanice RF-11, RO-21 a RM-31. 

U prototypu RF-11, značeného jako RC-473, 
se kbelští konstruktéři inspirovali v ně-
meckém Kl.Fu.Spr.d. Uvnitř se ale skrýval 
šestielektronkový superhet podobný ame-
rické Handie-Talkie (BC-611). Sériová verze 
RF-11M umožňovala spojení s tankovým 
vkv doplňkem v podobě rádiové stanice 
RM-31-50. U zrodu RF-11 stál Ing. Miro-
slav Petr. RF-11 byla s úspěchem použita 

Manuál k německé kořistní spojovací technice

Německý kořistní rádiový přijímač Mw.E.c

Prototyp krátkovlnné  
rádiové stanice



153

VI. KAPITOLA SPOJOVACÍ TECHNIKA PRVNÍCH POVÁLEČNÝCH LET – 1945 AŽ 1955

i při výstavbě vodního díla Orlík, kde sloužila k dorozumívání s obsluhou jeřábu  
při betonování. Později byla dodávána do civilního sektoru pod komerčním označe-
ním Orlík.
Kritický stav výzbroje a výstroje měl vyřešit tzv. malý výzbrojní program, jehož 
první etapa byla zahájena v roce 1948. Postupně ale došlo k modifikaci tzv. malého
i velkého výzbrojního programu. S dlouhodobým využitím německého kořistního 
materiálu se nadále nepočítalo a vojska měla být vybavena především sovětskou 
výzbrojí. Výjimku představoval materiál, který mohl vyvíjet a vyrábět českosloven-
ský zbrojní průmysl sám. Počátkem padesátých let se nacházelo na různém stupni 
vývoje a přípravy k sériové výrobě celkem 17 typů stanic. Československý zbrojní 
průmysl začal armádě postupně dodávat moderní spojovací techniku domácí pro-
venience.
Dne 16. května 1951 projednala Vojenská rada Ministerstva národní obrany Zprávu 
o materiální situaci výzbroje a výstroje československé armády předloženou náměst-
kem ministra pro věci materiální. Její součástí byla i Zpráva o materiálním stavu 
spojovacích prostředků, která se dělila na část A – linkový materiál a část B – rádi-
ový materiál. V oblasti linkového materiálu tvořilo zásoby mj. 15 370 telefonních 
přístrojů různých typů, 558 dálnopisů Lorenz-Siemens, 212 dálnopisů Hell a více 
než 23 tisíc kilometrů telefonního kabelu. Tento materiál, byť v naprosté většině 
kořistního původu, dostačoval pro vyzbrojení 90 – 100 % jednotek československé 

Německá rádiová stanice Kl.Fu.Spr.d. „Dorette

Prototyp československé rádiové stanice RC-473

Civilní verze RF-11

Britský dálnopis Creed  
používaný  
v prvních poválečných letech
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Ruční dynamo k rádiové stanici RM-31

armády podle válečných počtů. Zcela jiná byla situace v oblasti rádiového materiálu. 
Armáda disponovala 8 velkými rádiovými stanicemi (tří typů) pro vybavení armád 
a frontů, 348 středními rádiovými stanicemi (tří typů) pro armádní sbory a divize, 
1459 malými rádiovými stanicemi (čtrnácti typů) pro pluky a 476 oddílovými rádi-
ovými stanicemi (dvou typů). Veškeré rádiové stanice se nacházely přímo u útvarů 
a neexistovaly tak žádné skladové zásoby. Zatímco u středních a velkých rádiových 
stanic byla předpokládaná životnost v rozmezí 5 až 15 let, u malých a oddílových 
to byly, vzhledem ke značnému opotřebení v letech války, pouhé 2 roky. Jestliže 
počet středních rádiových stanic dostačoval pro 100 % jednotek s válečnými počty 
a počet malých rádiových stanic pro 70 %, u velkých rádiových stanic to bylo jen 
40 % a u oddílových dokonce pouhých 18 %. Licenční výroba oddílových rádiových 
stanic sovětského typu A7b (RO-22) sice již probíhala v závodě TESLA Pardubice, ale 
byla zpomalována nedostatkem součástek, které bylo třeba dovážet ze SSSR. Spojo-
vací vojsko disponovalo rovněž 250 radiovozy různých typů.
Ve stejném roce byl na základě závěrů únorového zasedání ÚV KSČ ohledně přetr-
vávajících nedostatků v materiálně technickém a logistickém zabezpečení armády 
přijat Plán maximální zbrojní výroby v letech 1951 až 1953, nazývaný zbrojní tří-
letka. Jeho realizace vedla k rychlému vzestupu podílu vojenské výroby na celkové 
kapacitě strojírenství, jenž dosáhl v roce 1953 plných 27 %. Vývoj nových spojo-
vacích prostředků byl v tomto období soustředěn do dvou míst, která současně 
zajišťovala výrobu prototypů a přípravu výroby pro podniky TESLA, Elektrosignál 
a Radiospoj. Jednalo se o již zmíněné pražské pracoviště ve Kbelích a o 22. spojo-
vací zbrojnici Hradec Králové, která byla k 1. listopadu 1953 reorganizována na  
1. spojovací základnu Hradec Králové a představovala největší technickou základ-
nou spojovacího vojska.

Reprezentantem snah o vybavení armády moderními spojovacími prostřed-
ky domácí konstrukce se stala malá vševojsková kv stanice s univerzálním 
použitím RM-31. Moderně koncipovaná, mechanicky i ergonomicky dobře 
řešená rádiová stanice o výkonu 10 W však měla jeden výrazný nedosta-
tek. Americké miniaturní oktálové bateriové elektronky použité při její 
konstrukci, trpěly nedostatečnou mechanickou odolností a byly zdrojem 
častých poruch. Výrobou ověřovací série a přípravou sériové výroby byla 
pověřena hradecká spojovací zbrojnice. Historie tohoto podniku zača-
la v období protektorátu v laboratoři Antona Novotného, která vyráběla 
komerční radiotechniku a plnila drobné zakázky pro německou armádu. 
V prvních poválečných letech závod mimo jiné realizoval zástavbu němec-
kých kořistních rádiových stanic 15 W.S.E.b do skříňových vozů Praga A-150.  

Dne 1. ledna 1949 se stalo vlastníkem závodu MNO a ten začal pod názvem  

Radiovůz Praga A-150

Pěchotní rádiová stanice RM-31-P

Tanková rádiová stanice RM-31-T

Vyhledávací přijímač RD-513-2 „Meteor“
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Radioreléová stanice RDM-61 „Ženíšek“

Konstruktér Josef Ženíšek

První prototyp budoucí radioreléové stanice 
konstruktéra Ženíška

Vysílač ze soupravy „Meteor“  
ukládaný do výsadkových zásobníků 

Prototyp radioreléové stanice RD-471  
v roce 1949 ve Kbelích

Radiomaják RD-511 „Pařez“

Zbrojnice 22 Hradec Králové rozšiřovat své výrobní kapacity. V prosinci 1950 byla 
přejmenována na Spojovací zbrojnici 22 a v listopadu 1953 reorganizována na  
1. spojovací základnu Hradec Králové. Sériová výroba RM-31 byla zahájena počátkem 
padesátých let v závodě TESLA Pardubice. Šlo celkem o čtyři verze, pěchotní RM-31-P, 
automobilní RM-31-A, tankovou RM-31-T s vkv doplňkem RM-31-50 pro spojení v tan-
kové rotě a o typ RM-31-S určený pro spojení tankosamohybných útvarů.
Na vývoji československé spojovací techniky se podstatnou měrou podílel konstruk-
tér Josef Ženíšek. Inspirován německými a angloamerickými vkv pojítky zkonstruoval 
v pražských Kbelích celou řadu přístrojů pro československé spojovací vojsko. V roce 
1947 sestrojil „Přilbu,“ simplexní prostředek pro spojení průzkumu na vzdálenost 
1,5 km. Jako anténního systému byla použita přilba vojáka. Podařilo se sestrojit dva 
funkční vzorky, sériová výroba ale zahájena nebyla. Důvodem se stalo odmítnutí 
ze strany velení armády vzhledem k tomu, že tento prostředek řešil spojení na nej-

nižším velitelském stupni, 
zatímco na vyšších stup-
ních dosud nebylo 
vyřešeno. Později tohoto 
konstrukčního řešení vy-
užili Američané. V roce 
1948 následoval radioma-
ják „Pařez“ (RD-511). Byl 
to vysílač-přijímač slouží-
cí ke spojení a navádění  
letounů na vzdálenost 
100 km. Ve Kbe-
lích bylo vyrobeno 
5 kusů funkčních 
vzorků. Produkce 
v továrně TESLA 
Pardubice do-
sáhla do roku 
1954 celkem 
70 kusů. Souprava byla 
zavedena do výzbroje vý-



156 HISTORIE SPOJOVACÍHO VOJSKA

Radiovůz Škoda 973 vybavený rádiovou stanicí RM-31

Pojízdné velitelské stanoviště „Sobota“

„Sobota“ byla vybavena rádiovými stanicemi RM-31, 
RM-31-50, RO-22 (A7b) a R-3

sadkového vojska. V tomto období byl 
konstruován rovněž radiomaják s kódova-
cím systémem a možností utajení výsadku 
„Pálka“ (RD-512) a souprava pro vyhle-
dávání materiálového výsadku „Meteor.“ 
Pracovníci Vojenského výzkumného ústavu 
vyrobili celkem 40 vyhledávacích přijímačů 
a 120 vysílačů. Zařízení bylo patentováno 
a výrobní dokumentace předána polské 
armádě. Následovala legendární malá ra-
dioreléová (směrová) stanice „Ženíšek,“ 
zavedená do výzbroje spojovacího vojska 
pod označením RDM-61. Ve Kbelích bylo 
nejprve vyrobeno 10 prototypů pod ozna-
čením RD-471. Do výzbroje československé 

armády byla  zavedena v polovině padesátých let a nahradila kořistní DMG 2T  
„Elster.“ Celkem bylo vyrobeno asi 1000 stanic. Na výrobě se v roce 1952 podílela  
22. spojovací zbrojnice Hradec Králové a v roce 1956 Elektrosignál Praha. Později 
došlo k modernizaci radioreléové stanice „Ženíšek“ na typ RDM-61M.
Hradecká spojovací zbrojnice se začala v padesátých letech specializovat na zá-
stavby spojovací techniky do automobilů. Na podvozku terénního automobilu  
Tatra 805 tak nejprve vznikly vysoké skříňové nástavby opatřené kořistními ně-
meckými radioreléovými stanicemi DMG 7K „Michael“ nebo krátkovlnnými přijímači 
Torn.E.b. a vysílači 80 W.S.a nebo přijímači Mw.E.c a vysílači 30 W.S.a. Tyto radiovozy 
byly známy pod krycími názvy „Čtvrtek“ a „Pátek.“ Nově reorganizovaná 1. spojovací 
základna Hradec Králové ukončila v roce 1955 vojskové zkoušky malého radiovozu 
na podvozku terénního automobilu Škoda 973 opatřeného stanicí RM-31. Prototypy 
vozů Škoda 973 byly vyrobeny celkem ve třech verzích. Kromě spojovací existo-
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vala ještě štábní a obojživelná. Přes nesporné kvality, které dosud existující vozy 
prokazují dodnes, do výzbroje československé armády přijaty nebyly. Jejich místo 
zaujal sovětský typ GAZ-69. V roce 1955 zadala hradecká základna u ČSAO Dvůr 
Králové (bývalá firma Hartman) výrobu snížené skříně pro terénní automobil Tatra
805. Ve stejném roce bylo s využitím těchto skříní vyrobeno několik desítek radi-
ovozů s krycím názvem „Sobota,“ které zkonstruoval Ing. Svoboda. Tyto vozy byly 
koncipovány jako pojízdná velitelská stanoviště k přímému velení vojskům v boji 
a za přesunu a opatřeny stanicí RM-31.
V roce 1955 byla v Hradci Králové provedena zástavba dvou amerických rádio–
vých stanic SCR-399 do skříňových automobilů Praga V3S. Jednalo se o rádiové 
stanice pocházející z výzbroje 1. čs. armádního sboru v SSSR, které byly dosud  
instalovány v amerických nákladních vozech Studebaker US6. Stanice byly ve výzbroji  
9. a 13. tankové divize.
V letech 1951 až 1954 se podařilo postupné přezbrojení československé armády, kte-
rá se tak stala plně bojeschopnou soudobou konvenční ozbrojenou silou. V průběhu 
padesátých let přicházely k útvarům moderní rádiové stanice domácí konstrukční 
školy, nahrazující stanice kořistního původu. Kromě zmiňované RM-31 to byla pře-
devším přenosná kv rádiová stanice RO-21 „Libeň“ zavedená v roce 1955. Do první 
poloviny padesátých let spadá i vývoj přijímačů R-3 „Maraton“ ve Vojenském technic-
kém ústavu a R-4 v závodě TESLA Pardubice. V oboru linkové techniky byl vyvinut 
polní telefonní přístroj TP-25, jehož výroba probíhala v podniku TESLA Valašské 
Meziříčí. V této době se ale hlavním prostředkem vedení války staly jaderné zbraně, 
na což nebyla československá armáda připravena. Kromě organizačních změn si tato 
skutečnost vyžádala opětovné přezbrojení. V prosinci 1954 byla uzavřena dohoda 
mezi sovětským a československým generálním štábem o urychleném přezbrojení 
československé armády v letech 1955 až 1959. Tato dohoda již předjímala vytvoření 
organizace Varšavské smlouvy. Vznik Varšavské smlouvy v roce 1955 znamenal ko-
nec pro většinu národních projektů a konstrukcí v oblasti vojenské radiotechniky. 
Vojenská výzbroj, včetně spojovací techniky, byla podřízena další unifikaci.

Rádiová stanice RO-21 „Libeň“

Prototyp rádiového přijímače R-3 (RP-521)

Rádiový přijímač R-3

Telefonní přístroj TP-25Rádiový přijímač  
z původně německé tankové sady Fu 5  
přejmenovaný  
na československý typ RM-32-P
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SPOJOVACÍ  
VOJSKO 

PO VZNIKU 
VARŠAVSKÉ 

SMLOUVY  
– LÉTA  

1955 AŽ 1968

generálmajor  
Stanislav Odstrčil  

(*1909-†1974)

Příslušník 1. čs. armádního sboru 
v SSSR. V roce 1943 absolvoval 
v SSSR školu pro důstojníky pě-
choty. Vykonával funkci velitele 
spojovací čety, velitele spojovací 
roty a velitele Brigádního spojo-
vacího praporu 1. čs. samostatné 
brigády v SSSR. V roce 1947 ab-
solvoval akademický kurz při 
Vojenské akademii v Hranicích. 
Po roce 1945 vykonával funkce 
spojovacího náčelníka 3. divize, 
velitele 2. spojovacího pluku a ná-
čelníka spojení 1. vojenského 
okruhu. Od dubna 1957 do červen-
ce 1968 zastával funkci náčelníka 
spojovacího vojska MNO.

Výcvik boje při jaderném konfliktu

Vznik Varšavské smlouvy v květnu 1955 zahájil novou kapitolu vývoje Československé 
lidové armády (ČSLA). Současně se začala projevovat nedostatečná připravenost ČSLA 
na vedení moderní války, které předpokládalo přechod od používání konvenčních zbraní 
k jaderným. Organizace, výcvik a technická výbava vojsk se musela přizpůsobit novým 
podmínkám, za nichž se měly uskutečnit budoucí válečné konflikty. Modernizace a další
zvyšování bojeschopnosti ČSLA ale postupně narážely na ekonomické limity českosloven-
ského hospodářství. V dubnu 1956 byl odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička 
a na jeho místo nastoupil brigádní generál Bohumír Lomský. Ve druhé polovině pade-
sátých let z armády odešla řada důstojníků, kteří se měli stát po únoru 1948 nosným 
pilířem velitelského sboru armády. V československé armádě tak nastoupila v průběhu 
poválečných let již třetí velící garnitura. Současně s novým velením armády začali při-
cházet na velitelské funkce k útvarům první absolventi vysokých vojenských škol, kteří 
postupně nahrazovali důstojníky jejichž jedinou kvalifikací byla věrnost KSČ v období
po únoru 1948 a kteří nestačili rychle rostoucím požadavkům na ovládání moderní vo-
jenské techniky. Jestliže v roce 1955 byla absolventy vojenských akademií pouhá 3 % 
důstojnického sboru, v roce 1960 narostl jejich počet na 13,2 %. Naopak počet důstojníků 
bez jakéhokoliv vojenského odborného vzdělání v tomto období klesl z 9,5 % na 1,2 %. 
Celkem 50,6 % důstojníků ale stále nemělo maturitu. 
Uvedené změny se dotýkaly i spojovacího vojska. Do funkce náčelníka spojovacího voj-
ska Ministerstva obrany ČSR v roce 1957 nastoupil plukovník Stanislav Odstrčil, bývalý 
velitel Brigádního spojovacího praporu 1. čs. samostatné brigády v SSSR. 
Jednou ze změn směřujících ke zjednodušení systému řízení a velení bylo zrušení sbo-
rového stupně, které zahájilo rozsáhlou reorganizaci pozemních vojsk. V návaznosti 
na zrušení sborů (1, 2. a 3.) zanikly k 1. říjnu 1956 i jim podřízené spojovací pra-
pory (21., 22., 23. a 24). Pro jediné zachované velitelství 4. střeleckého sboru byl 
z počtů zrušeného 21. a 24. spojovacího praporu vytvořen 2. spojovací pluk Brno.  
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Současně došlo k rozšíření spojovacích rot divizí na rámcových počtech na spojovací 
prapory:
• 7. spojovací rota Opava na 7. spojovací prapor Opava,
• 5. Fatranská spojovací rota Trnava na 5. Fatranský spojovací prapor Trnava,
• 10. spojovací rota Košice na 10. spojovací prapor Košice.
O měsíc později, 1. listopadu 1956, bylo z výzkumných a vývojových složek velitelství 
spojovacího vojska vytvořeno Výzkumné spojovací středisko Praha-Kbely podřízené 
přímo Velitelství spojovacího vojska. Zároveň zanikla Zkušební spojovací základna Pra-
ha-Kbely a byla včleněna do Výzkumného spojovacího střediska. K 1. říjnu 1957 došlo 
k redislokaci 2. spojovacího pluku z Brna do Olomouce a 59. praporu směrových stanic 
ze Zbirohu do Hradce Králové.
Další zásadní reorganizace ČSLA se uskutečnila v roce 1958. Dosavadní organizační 
uspořádání bylo nahrazeno novým, které lépe odpovídalo manévrovému charakteru 
moderních válečných operací. Reorganizace odpovídala změnám probíhajícím v Sovět-
ské armádě. K 15. srpnu 1958 došlo ke zrušení velitelství 1. vojenského okruhu a na jeho 
základě vzniklo velitelství 1. armády. Současně proběhla transformace posledního z existu-
jících sborových velitelství (4.) na velitelství 4. armády. Reorganizovanou armádu tvořilo 
180 000 vojáků zařazených do 22 divizí (15 divizí pozemního vojska, 6 divizí letectva  
a 1 divize protivzdušné obrany státu) a řady samostatných brigád a pluků.
Spojovací pluky (1. a 2.) obou vyšších velitelství zůstaly i nadále zachovány a plnily úkoly 
ve prospěch jejich nástupců. Druhý spojovací pluk byl redislokován z Olomouce do Tábo-
ra. Významné změny postihly spojovací sklady. Dosavadní l. okruhový spojovací sklad 
byl k 1. říjnu 1958 reorganizován na 1. armádní spojovací sklad a dílny, redislokován 
z Hradce Králové do Kladna a podřízen velitelství 1. armády. Nově byl vytvořen 4. armád-
ní spojovací sklad a dílny Červené Pečky podřízený velitelství 4. armády. Čtvrtý okruhový 
spojovací sklad Nové Mesto nad Váhom byl přečíslován na 2. okruhový spojovací sklad. 
Druhá spojovací základna Praha se reorganizovala na Spojovací montážní technické stře-
disko Praha podřízené Velitelství spojovacího vojska. Vzhledem ke zrušení některých 
divizí zanikly i 7. spojovací prapor Opava, 8. spojovací prapor Kolín a 5. Fatran-
ský spojovací prapor Trnava, jehož číslo, čestný název a tradice převzal dosavadní  
6. spojovací prapor, který se přesunul v podřízenosti 4. motostřelecké divize z Brna 
do Havlíčkova Brodu. Poslední organizační změnou se stala redislokace 9. spojovací-
ho praporu z Tábora do Písku.

Výcvik s rádiovou stanicí A7b  
na benešovském cvičišti v roce 1956
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Organizační schéma spojovacího vojska pozemních sil k 1. říjnu 1958

MNO

5. spojp

Pardubice

60. radpr 59. pr SS SU GŠ ÚSS 1. SZá VSS SMTS ŠSM SU

Čeperka Hradec 
Králové

Praha Hradec 
Králové

Hradec 
Králové

Praha  Kbely Praha Dašice Nové Mesto 
n. Váhom

1. armáda

1. spojp 1. ASSD

Praha

Praha Kladno

Karlovy 
Vary

20. msd

12. spojpr

19. msd

11. spojpr

1. td

2. spojpr

13. td

Plzeň Slaný

2. VOk

4. spojp 2. OSS

Trenčín

Trenčín Nové Mesto 
n. Váhom

4. armáda 

2. spojp 4. ASSD

Tábor

Tábor Červené 
Pečky

13. spojpr

Mladá Sušice

2. msd

4. spojpr

15. msd

1. spojpr

9. td

9. spojpr

4. msd

České 
Budějovice

Písek

5. spojpr

Havlíčkův 
Brod

3. msd 

3. spojpr

14. msd

14. spojpr

18. msd

Kroměříž Olomouc

10. spojpr

Košice

Vývojová skupina radioreléových stanic  
Výzkumného ústavu 060  

(první zprava stojí Josef Ženíšek)
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Organizační schéma 60. spojovacího praporu

velitel

štáb velitelská rota 

provozní rota rota ZU rádiová rota

V květnu 1962 byl 1. armádní spojova-
cí sklad a dílny redislokován z Kladna 
do Červeného Újezdu-Hájku. K 1. září 
1962 došlo k dalším organizačním 
změnám. První spojovací základna 
Hradec Králové se reorganizovala 
na Opravárenský závod 064 a nově 
vznikl Opravárenský závod 065 Pra-
ha, podřízený náměstkovi ministra 
národní obrany pro PVOS a letectvo, 
který se záhy přestěhoval do Českého 
Těšína. Dvaapadesátý linkový stavební 
prapor Dašice u Pardubic se rozrostl 
na 52. kabelosměrový pluk a 59. pra-
por směrových stanic Praha-Ruzyně 
na 59. pluk dálkových spojů. Škola 
spojovacích mechaniků se přestěhova-
la z Pardubic do Popradu.

Počátkem roku 1959 proběhla reorganizace výzkumných složek spojovacího vojska. 
Zkušební spojovací základna Praha-Kbely se k 1. lednu 1959 vyčlenila z dosavadního 
Výzkumného spojovacího střediska Praha-Kbely, které se transformovalo na Výzkumný  
elektronický ústav Praha-Butovice, podřízený zástupci náčelníka GŠ ČSLA pro technic-
ké věci. V říjnu 1960 došlo k přeměně ústavu na Výzkumný ústav 060. Ještě předtím 
se přesunula v dubnu 1959 Zkušební spojovací základna do Prahy-Jinonic. 
První Ružomberský spojovací pluk Hrdiny Sovětského svazu kapitána Otakara Jaroše 
se nejprve v červenci 1959 přesunul z Prahy do Kralovic a 1. října 1960 do Berouna. 
Ve stejné době se přesunul 10. spojovací prapor z Košic do Prešova a především došlo 
ke sloučení Spojovacího uzlu Generálního štábu, Spojovacího montážního technické-
ho střediska Praha-Butovice, Spojovacího uzlu posádky Praha a náčelníků spojení 
Velké Prahy, Brna, Plzně a Bratislavy do nově zřízené Správy spojovací sítě Praha, 
podřízené Velitelství spojovacího vojska.
V návaznosti na stanovení povinnosti vytvářet v případě potřeby velitelství frontu 
z části Generálního štábu ČSLA, byla k 1. září 1961 zahájena reorganizace řady útvarů 
spojovacího vojska. Především vznikl 52. linkový stavební prapor Dašice u Pardubic 
podřízený Velitelství spojovacího vojska a 60. rádiový prapor Unhošť-Čeperka byl re-
organizován na 60. spojovací prapor. Kromě toho vzniklo Provozní středisko směrové 
sítě Praha-Ruzyně podřízené Velitelství spojovacího vojska a ze Zkušební spojovací 
základny Praha-Jinonice se stala Zkušební základna 063. Z Hradce Králové do Prahy-
-Ruzyně se přesunul 59. prapor směrových stanic. 

Maďarská rádiová stanice RO-25  
nahrazovala na krátkou dobu stanice A7b Dálnopisný stroj T-51 (RFT) vyráběný v NDR
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Organizační schéma 52. kabelosměrového pluku

velitel

štáb velitelská rota

prap. dálk. spojů prap. dálk. spojů

směr. rotakabelosměr. rota rota směr. stan. kab. rota směr. rota

prap. dálk. spojů

kab. rota směr. rota
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MB telefonní přístroj Tesla  
pro dozorčí roty

K 1. září 1963 se uskutečnila přeměna Ústředního spojovacího skladu Hradec  
Králové na 1. ústřední spojovací sklad a nově vznikl 2. ústřední spojovací sklad 
Olomouc-Bystrovany, podřízený Velitelství spojovacího vojska. Současně se Spojo-
vací uzel Generálního štábu Praha, Provozní středisko směrové sítě Praha-Ruzyně 
a Správa spojovací sítě Praha sloučily do Spojovacího provozního střediska Praha 
podřízeného Velitelství spojovacího vojska. Škola spojovacích mechaniků Poprad 
a Škola pozemních specialistů letectva Žamberk se sloučily do Školy spojovacích 
specialistů Poprad.
Do roku 1960 zůstával v první fázi potenciálního ozbrojeného konfliktu zachován
obranný charakter ČSLA. Od tohoto roku se ale plánování zaměřilo na ofenzivní 
bojové činnosti již od prvních okamžiků po vypuknutí války. S tím úzce souviselo 
zavádění raketové techniky do výzbroje ČSLA v první polovině šedesátých let, ať 
již se jednalo o pozemní vojsko, letectvo či PVOS. Výstavba ČSLA, její směry, roz-
sah i tempo, byly v této době diktovány zvenčí formou tzv. Protokolů o dalším rozvoji 
ČSLA. Jednalo se de facto o rozkazy hlavního velitele Spojených ozbrojených sil člen-
ských států Varšavské smlouvy. V šedesátých letech byly tyto protokoly podepsány 
v roce 1963 (na období do roku 1966) a v roce 1967 (se závaznými úkoly do roku 1970). 
Velení vycházelo z předpokladu, že Československo představuje politicky i ekonomicky 
nejvíce stabilizovanou zemi mezi ostatními členy Varšavské smlouvy. To vedlo k úkolům 
orientovaným na vytváření podstatně většího množství technicky nejnáročnějších dru-
hů vojsk, než tomu bylo u ostatních států smlouvy. Mimo jiné byla požadována roční 
výroba 3500 tanků T-54A a 300 letounů MiG-21, což se zcela rozcházelo s možnostmi 
československého průmyslu. Koncepce vedení války, odsouhlasená na konferenci před-
stavitelů států Varšavské smlouvy v Moskvě v roce 1963, předpokládala „Zahájení války 
v Evropě imperialistickými agresory s maximálním překvapením a okamžitým použitím 
všech druhů a typů zbraní hromadného ničení.“
V říjnu 1964 zpracoval Generální štáb ČSLA Plán použití Československé lidové 
armády v době války. Plán předpokládal úmysl vojsk NATO překvapivými jader-
nými údery dezorganizovat vedení státu a znemožnit rozvinutí ozbrojených sil 
ČSLA. Svazky a útvary stálé bojové pohotovosti ČSLA měly ve lhůtě do 30 minut  
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Organizační schéma 59. pluku dálkových spojů

velitel

štáb velitelská rota

prap. dálk. spojů prap. dálk. spojů

rota pomoc. spoj. 
uzlů

rota pomoc. spoj. 
uzlů

rota směr. stan. 
velkých

kab. rotakabelosměr. rota rota směr. stan.

Výsadkáři s rádiovou stanicí RF-11

po vyhlášení bojového poplachu 
opustit stálé posádky a v průběhu 
3 hodin zaujmout určené prostory 
soustředění. ČSLA měla rozvinout 
Československý front s úkoly: „Být 
připraven ihned po jaderném úderu 
přejít do útoku ve směru Nürnberg, 
Stuttgart a částí sil na München. 
Jaderný úder na vojska protivníka pro-
vést do hloubky po čáru Würzburg, 
Erlangen, Regensburg, Landshut 
… V dalším rozvíjet útok směrem 
na Strasbourg, Epinal, Dijon, dokon-
čit zničení protivníka na teritoriu 
NSR, překročit řeku Rýn a 7. nebo  
8. den operace ovládnout čáru Lan-
gres, Besancon. Dále rozvíjet útok 
na Lyon.“ 
Organizační změny v rámci spojova-
cího vojska pokračovaly i v tomto 
období. Dne 1. května 1964 zanikl 
4. spojovací pluk Slovenského národ-
ného povstania Trenčín podřízený 
velitelství 2. vojenského okruhu a jeho úkoly převzal nově zformovaný 42. spojovací 
prapor Trenčín. Příčinou uvedené změny bylo zrušení povinnosti velitelství 2. vojen-
ského okruhu vytvářet v případě potřeby velitelství 2. armády. 1. září 1964 vznikly 
v podřízenosti Velitelství spojovacího vojska Vojenské spojovací správy Praha, Plzeň, 
České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava, Bratislava, Banská 
Bystrica a Košice. Současně došlo k redislokaci 52. kabelosměrového pluku z Dašic 
u Pardubic do Lipníku nad Bečvou.

prap. dálk. spojů
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Výsadkář v polním oděvu vz. 60 (tzv. mlocích)  
s rádiovou stanicí

Dálnopisný stroj D-302 „Dalibor“  
vyráběný ve Zbrojovce Brno

Druhý prototyp  
dálnopisného stroje „Dalibor“

První prototyp  
dálnopisného stroje „Dalibor“

Další z řady významných reorganizací se uskutečnila v září 1965. Velitelství 
1. a 4. armády se transformovala na velitelství Západního a Středního vojen-
ského okruhu, zatímco velitelství 2. vojenského okruhu bylo přejmenováno 
na velitelství Východního vojenského okruhu. Do podřízenosti Středního vo-
jenského okruhu přešel od Velitelství spojovacího vojska 5. spojovací pluk 
Pardubice. U všech vojenských okruhů vznikla spojovací střediska vytvořená 
sloučením dosavadních spojovacích uzlů těchto vyšších velitelství, posádko-
vých spojovacích uzlů a příslušných částí rušeného Spojovacího montážního 
střediska a Provozního střediska směrové sítě, a to:
•  1. spojovací středisko Příbram podřízeno velitelství Západního vojenského 
okruhu, tj. reorganizovaného velitelství 1. armády,

•  4. spojovací středisko Tábor podřízeno velitelství Středního vojenského 
okruhu, tj. reorganizovaného velitelství 4. armády,

•  2. spojovací středisko Trenčín podřízeno velitelství Východního vojenského 
okruhu, tj. reorganizovaného velitelství 2. vojenského okruhu.

K 1. září 1965 došlo v rámci této reorganizace rovněž k následujícím změnám:
Reorganizované útvary:
•  1. ústřední spojovací sklad Hradec Králové byl přejmenován na Ústřední 
spojovací sklad Hradec Králové,

•  2. ústřední spojovací sklad Olomouc-Bystrovany byl přejmenován na po-
bočku Ústředního spojovacího skladu Hradec Králové,

•  1. armádní spojovací sklad a dílny Červený Újezd byl přejmenován na 1. okru-
hový spojovací sklad Červený Újezd a odloučené oddělení Praha-Ruzyně,

•  4. armádní spojovací sklad a dílny Červené Pečky byl přejmenován na 4. okru-
hový spojovací sklad Červené Pečky a odloučené oddělení Hradec Králové,

•  Spojovací provozní středisko Praha bylo podřízeno Velitelství spojovacího 
vojska.

Zrušené útvary:
• Spojovací montážní technické středisko Praha,
• Provozní středisko směrové sítě Praha,
• posádkové spojovací uzly.

Z 52. kabelosměrového pluku byl ke stejnému dni vyčleněn odloučený kabe-
losměrový prapor, z něhož vznikl 55. kabelosměrový prapor Nové Město nad 
Metují, podřízený Velitelství spojovacího vojska.
K 31. květnu 1966 zanikl, v návaznosti na zrušení 14. tankové divize Olo-
mouc, i jí podřízený 14. spojovací prapor. Při reorganizaci Ministerstva 
národní obrany, uskutečněné k 1. listopadu 1966, se z dosavadního Velitelství 
spojovacího vojska GŠ ČSLA stala Správa spojovacího vojska GŠ ČSLA.
V polovině šedesátých let se opět začala výrazně projevovat snaha vele-
ní Sovětské armády rozmístit na území Československa svá vojska, čímž 
by byla vyplněna mezera mezi skupinami sovětských vojsk v Německé de-
mokratické republice a Maďarské lidové republice. Sovětský generální štáb 
kladl na velení ČSLA nereálné požadavky a jako pomoc při jejich plnění 
navrhoval dislokaci sovětských divizí na čes-

koslovenském území. V roce 1966 se uskutečnilo 
na území Československa spojenecké cvičení VLTAVA. 

ČSLA se jej účastnila téměř 80 tisíci vojáků, 550 tanky, 
1500 obrněnými transportéry, 630 dělostřelecký-
mi prostředky a 750 letadly. Sovětské velení 
po skončení cvičení konstatovalo, že síly 
ČSLA nejsou dostačující k plnění úkolů prvo-
sledových vojsk na československé západní 
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hranici a navrhlo československým představite-
lům „bratrskou pomoc“ v podobě rozmístění dvou 
sovětských divizí na území ČSSR. Československé 
politické vedení na tento návrh nepřistoupilo.
K 1. září 1967 se uskutečnila další část reorga-
nizace spojovacího vojska, v jejímž rámci byly 
ze Spojovacího a provozního střediska vyčleně-
ny některé speciální útvary jako samostatné 
útvary podřízené Správě spojovacího vojska. 

Další útvary prošly reorganizací a byly přejme-
novány:
•  1. okruhový spojovací sklad Červený Újezd  

na 1. okruhový spojovací sklad a opravnu,
•  4. okruhový spojovací sklad Červené Pečky  

na 4. okruhový spojovací sklad a opravnu,
•  2. okruhový spojovací sklad Nové Mesto 

nad Váhom na 2. okruhový spojovací sklad 
a opravnu,

•  Škola spojovacích specialistů Poprad na Výcviko-
vé středisko spojovacích specialistů.

V oblasti výuky došlo v polovině šedesátých let k přehodnocení do-
savadní úrovně základního studia, která sice vyhovovala dobovým 
požadavkům, ale perspektivně se již pokládala za nedostačující. 
V souvislosti s tendencemi vědeckého pokroku, předpokládaného 
rozvoje spojovací techniky a dalšími požadavky na důstojníky byla 
zpracována koncepce vysokoškolského základního studia nutného 
pro získání důstojnické hodnosti. Založením Vojenské technic-
ké akademie v Brně v roce 1951 byla řešena možnost získání 
vysokoškolského studia pro důstojníky (absolventy Spojovací-
ho učiliště) s výhledem dalšího uplatnění ve vyšších funkcích. 
Studium spojovací specializace bylo rozděleno na dva obory, 
tříletý velitelský obor a pětiletý velitelsko-technický obor. Zá-
roveň se studium dělilo podle druhů techniky na dvě větve, 
rádiovou a linkovou. Odlišnost studia v jednotlivých větvích 
ale nebyla respektována při zařazování do funkcí a tak došlo 
v roce 1958 k zavedení jednotné specializace. V roce 1964 
byl velitelský obor zrušen a zřízen jediný pětiletý velitel-
sko-inženýrský obor.
Praxe v získávání poddůstojníků technického zaměření za-
vedená v padesátých letech, kdy se výuka poměrně úzce 
a účelově zaměřovala na předem dané funkce u konkrétní 
techniky, se v šedesátých letech jevila svou jednostrannou 
orientací jako nevýhodná. Z tohoto důvodu byla v roce 
1966 založena Vojenská střední odborná škola sdělovací 
techniky. V průběhu čtyř let její absolventi získáva-
li ucelené středoškolské a střední technické vzdělání. 
V souladu s potřebami vojsk bylo studium postup-
ně rozčleněno na jednotlivé spojovací odbornosti: 
rádiový technik, provozní technik A (naslouchači), 
provozní technik B (náčelníci velkých rádiových sta-
nic), technik dálkových spojů a technik dálkových 
spojů zvláštního armádního spojení (ZAS – spojení 
pomocí utajovacích zařízení). Toto rozdělení odbor-
nosti vcelku odpovídalo charakteru zastávaných 
funkcí, do kterých absolventi nastupovali u vojsk.
Vývojem prošly i některé spojovací útvary letectva a PVOS. V létě 1957 
zanikl Spojovací prapor Velitelství PVOS a na základě dosavadního Spojovacího uzlu  

Velení výsadku při cvičení VLTAVA se sovětskou rádiovou stanicí R-105
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Velitelství letectva a rušeného praporu se nově vytvořil 2. letecký spojovací pluk. 
V říjnu 1957 byly Letecké spojovací dílny reorganizovány na Letecké vývojové stře-
disko, pozdější Vývojové a opravárenské středisko 061. 

Zásadní reorganizace spojovacích útvarů letectva a PVOS 
se uskutečnila v září 1961. Souvisela s rozdělením letectva 
podle předurčení na frontové a stíhací PVOS. Dosavadní  

7. armáda PVOS a letectva, vytvořená v říjnu 1960 na základě 
Velitelství letectva a PVOS, se v září 1961 reorganizovala na 7. armádu 

PVOS. Frontové letectvo nově vytvořilo 1. samostatný smíšený letecký sbor, 
reorganizovaný v květnu 1962 na 10. leteckou armádu. Součástí 7. armády PVOS 
se stal 2. letecký spojovací pluk, reorganizovaný na 17. spojovací pluk. Z leteckých 

divizí, předaných do složení PVOS, se zformovaly sbory PVOS 
a jejich spojovací roty byly rozšířeny na spojovací prapo-
ry. Velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru  
(10. letecké armády) byl podřízen 1. letecký spojovací pluk, 
reorganizovaný na 10. spojovací pluk. V roce 1963 se spojovací 

Signalizace praporky  
z obrněného transportéru OT-64

Polní výcvik Morseovy abecedy

Výkonnostní odznak palubního radisty 3. třídy 
používaný v letech 1954 až 1968

Sovětský letecký rádiový vysílač R-805 používaný např. ve vrtulnících Mi-4 



167

VII. KAPITOLA SPOJOVACÍ VOJSKO PO VZNIKU VARŠAVSKÉ SMLOUVY – LÉTA 1955 AŽ 1968

Organizační schéma spojovacího vojska letectva a PVOS k 1. listopadu 1957

MNO

N–MNO pro PVOS a L

VL

Praha

VPVOS

Praha

1. sLd

České 
Budějovice

3. sLd 5. sLd 2. Lsp

Líně Žatec

1. Lsr 3. Lsr 5. Lsr

2. sLd

Zvolen
2. Lsr

6. sLd

Čáslav
6. Lsr

22. sLd

Chrudim
22. Lsr

34. biLd

Brno
34. Lsr

46. boLd

Přerov
46. Lsr

1. Lsp 

Hradec 
Králové

LVS

Banská 
Bystrica

Sovětský letecký 
rádiový přijímač 
US-9  
používaný např. 
v transportních 
letounech  
Il-14/Av-14

roty leteckých divizí sloučily s radiotechnickými rotami v tzv. prapory spojení a ra-
diotechnického zabezpečení (RTZ), podřízené příslušnému diviznímu velitelství. Pro 
potřeby zabezpečení činnosti svazků a útvarů sovětského letectva, přesunovaných 
na území Československa v případě vojenského konfliktu, se v roce 1962 vytvořily
tři tzv. spojovací roty „S.“ Jejich úkolem bylo zajistit spojení u velitelství 57. letecké 
armády, 131. stíhací letecké divize a 289. stíhací bombardovací letecké divize sovět-
ského letectva do té doby, než budou přisunuty jejich organické zabezpečovací útvary 
z teritoria Přikarpatského vojenského okruhu. Ve stejném roce se v podřízenosti ve-
litelství 7. armády PVOS vytvořily 7. armádní spojovací dílny. V září 1963 vznikly  
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Organizační schéma spojovacího vojska letectva a PVOS k 1. září 1961

MNO

N–MNO pro PVOS a L

7. APVOS

Praha

3. sPVOS 2. sPVOS 17. spojp

Žatec Brno

23. spojpr 22. spojpr

VOS 061

Banská Bystrica

1. ssLs

Hradec Králové

2. sboLd 34. sboLd 10. spojp

Zvolen Čáslav

2. Lsr 34. Lsr

1. sLd

Bechyně
1. Lsr

Kbely Praha

10. armádní spojovací dílny v podřízenosti velitelství 10. letecké armády, přejmeno-
vané v září 1966 na 10. armádní spojovací a RTZ dílny. Během září 1967 byly obě 
dílny reorganizovány na 7. a 10. armádní spojovací a RTZ opravnu.
Demokratizační reformní proces uvnitř KSČ, směřující k tzv. socialismu s lidskou 
tváří, vyvrcholil v roce 1968 po lednovém plénu ÚV KSČ. Zrušení cenzury a možnost 
kritických připomínek ke všem oblastem života společnosti znamenalo významné 
změny i pro ČSLA. V dubnu 1968 došlo ke změnám i v nejvyšším velení armády, 
ministrem národní obrany byl jmenován generálmajor Martin Dzúr a náčelníkem 
Generálního štábu generálmajor Karel Rusov. Zahájený demokratizační proces a ra-
dikalizace československé společnosti vedly záhy ke kritice ze strany ostatních 
socialistických států přerůstající ve výhrůžky ozbrojeného zásahu. ČSLA se začala 
postupně zapojovat do reformního proudu. S tím souvisela i příprava nové česko-
slovenské vojenské doktríny, která předpokládala setrvání ve Varšavské smlouvě, 
ale ve zcela nezávislém postavení suverénního státu. ČSLA představovala v rámci 
Varšavské smlouvy po Sovětské armádě druhou nejmoderněji vyzbrojenou armádu, 
významnou roli navíc hrála především strategická pozice Československa v centru 
předpokládaného budoucího válčiště.
Dne 5. června 1968 vystoupil ministr národní obrany genmjr. Dzúr před členy Bran-
ného a bezpečnostního výboru Národního shromáždění. V hodnocení stavu ČSLA 
zazněla i kritická slova: „…technická úroveň některých druhů výzbroje a bojové tech-
niky již plně neodpovídá požadavkům soudobého boje (vojsková PVO, prostředky PTO, 
část bojového letectva, klasické dělostřelectvo, které je na úrovni druhé světové války, 
spojovací prostředky apod.)…“ 
V červenci roku 1968 došlo ke změně ve funkci náčelníka spojovacího vojska Generál-
ního štábu ČSLA, kterým se stal plukovník Ladislav Stach. Šlo o prvního poválečného 
náčelníka spojovacího vojska, který se jako spojař neúčastnil odboje v letech druhé 
světové války. Zároveň, ve svých 42 letech, představoval nastupující generaci absol-
ventů Vojenské akademie Antonína Zápotockého.
V červnu se uskutečnilo cvičení armád Varšavské smlouvy „ŠUMAVA,“ jehož větší 
část proběhla na území Československa. Cvičení bylo oficiálně ukončeno 30. června
1968, sovětské jednotky ale nadále zůstávaly v ČSSR a vyvíjely tak jednak nátlak 
na představitele československého reformního vedení, jednak připravovaly půdu pro 
vojenskou intervenci. V noci z 20. na 21. srpna 1968 zahájila vojska pěti armád 
členských států Varšavské smlouvy okupaci Československa. Intervence označované 
jako operace „DUNAJ“ se zúčastnilo na půl milionu vojáků. Vedoucí představitelé 

generálporučík 
Ing. Ladislav Stach 

(*1926)

V březnu 1951 byl aktivován 
podle § 39 v hodnosti poručíka. 
Absolvoval Vojenskou akademii 
Antonína Zápotockého v Brně. 
Vykonával funkce velitele spojo-
vacího praporu, náčelníka spojení 
3. tankové divize a náčelníka spo-
jení velitelství 1. armády. Studoval 
na akademii GŠ v Moskvě. Od  
července 1968 do konce roku 
1988 zastával funkci náčelníka 
spojovacího vojska Generálního 
štábu ČSLA.
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Sovětská vojska 
v Praze  
v srpnu 1968

Vysílač rádiové stanice R-118

reformního křídla byli zatčeni a odvezeni do Moskvy, kde pod nátlakem podepsali  
tzv. moskevský protokol předznamenávající konec reforem a nástup normalizace.
V kritických dnech následujících bezprostředně po intervenci to byli opět spojaři, 
kdo se za pomoci svých rádiových stanic a dalšího vybavení postavil na odpor pro-
ti okupantům. Stejně jako jejich předchůdci v dobách ohrožení národní suverenity, 
usedla řada z nich ke svým přístrojům a zahájila aktivní odpor. Tentokrát neumírali 
jako v době války, ale pro mnohé to znamenalo v následujících letech nucený odchod 
z armády a řadu dalších perzekucí. Podle zprávy vypracované v roce 1969, došlo cel-
kem k 81 případům zneužití spojovacích prostředků ČSLA k odporu proti intervenci  
a k 30 případům přípravy takového zneužití. Příslušníci spojovacího vojska nejen ru-
šili a odposlouchávali vysílání okupačních rádiových stanic. Daleko významnější bylo 
jejich zapojení do vysílání Československého rozhlasu, jehož okupanty obsazená studia 
částečně nahradili. Pod názvy Svobodné Chodsko, Palcát, Svobodný vysílač Šumava, 
Svobodný vysílač ČSLA, Východní Slovensko atd. vytvářely vojenské rádiové stanice 
místní a regionální rozhlasové okruhy informující obyvatelstvo o probíhajících událos-
tech. Po obsazení budovy Československého rozhlasu v Praze na Vinohradech vzniklo 
okamžitě náhradní vysílací studio s rádiovou stanicí R-118 v kasárnách v Karlíně.
V procesu normalizace a i v dalším vývoji ČSLA sehrál významnou roli vynucený po-
byt sovětských vojsk, jenž byl zakotven v jednom z článků moskevského protokolu. 
Rozmístění desetitisíců sovětských vojáků v objektech ČSLA znamenalo provedení 
zásadní reorganizace a redislokace armády. Ministr národní obrany vydal rozkaz 
o dislokačních a organizačních změnách v československé armádě 28. září 1968. 
K prvnímu uvolňování objektů došlo ale již 23. září. Změny se týkaly celkem téměř 
100 útvarů, štábů, ústavů a týlových zařízení s 29 000 vojáků. Uvolnění posádek 
pro sovětskou armádu, a s tím spojené přesuny nemající v dosavadních reorgani-
zacích ČSLA obdoby, bylo ukončeno k 15. říjnu 1968. V rámci reorganizačních změn 
byl k tomuto datu 13. spojovací prapor 13. tankové divize redislokován z Mladé 
do Topolčan. Spojovací jednotky ostatních útvarů 13. tankové divize byly rozmístě-
ny na celém území ČSSR, od Humenného po Starou Boleslav. Je určitým paradoxem, 
že se jednalo o divizi s čestným názvem „Kyjevsko-dukelsko-ostravská 13. tanková 
divize československo-sovětského přátelství.“
Následujícího dne byla v Praze podepsána smlouva o podmínkách dočasného poby-
tu sovětských vojsk na území ČSSR. Počet sovětských vojáků byl určen na 75 000.  
Dle článku 15 smlouvy trvala tato od ratifikace „po dobu dočasného pobytu sovětských 
vojsk na území ČSSR.“
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Rádiová stanice RM-33  
určená pro výsadkové jednotky

Terénní automobil GAZ-69 s rádiovou stanicí RM-33-Z 

Se vznikem Varšavské smlouvy je spojen postupný útlum vývoje rádiových stanic 
československé konstrukční školy. Poslední československý projekt klasické krátko-
vlnné techniky byl ukončen v roce 1955 ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky 
v Praze pod označením RM-551. Do výzbroje výsadkových jednotek byla stanice za-
vedena počátkem šedesátých let jako typ RM-33 „Zpráva.“
Základ rádiového spojení na operačním stupni představovaly v šedesátých letech 
sovětské krátkovlnné rádiové stanice R-110 pro spojení se štábem Spojeného ve-
lení, R-102 pro frontové sítě, R-830 pro letecké mezinárodní součinnostní spojení 
a R-118 pro armádní sítě. Vyzbrojení těmito rádiovými stanicemi bylo zahájeno 
v roce 1957 dovozem ze Sovětského svazu a Polska. Krátkovlnné rádiové spojení 
na taktickém stupni bylo zabezpečováno československými rádiovými stanicemi RM-
31-Ma, RM-31-A, RM-33-Z a sovětskými R-112. Velmikrátkovlnnné rádiové spojení 

na taktickém stupni zabezpečovaly sovětské rádiové stanice v plukovních, 
praporních a dělostřeleckých sítích typu R-105, R-108 a R-109 a českoslo-
venské rotní rádiové stanice RF-11. 

Prototyp rádiové stanice RM-551

Prototyp ručního dynama 
k rádiové stanici RM-551

Ruční dynamo k rádiové stanici RM-33

Krátkovlnný zesilovač PZ-33  
ke zvýšení výkonu stanice RM-33

SPOJOVACÍ TECHNIKA 
V LETECH 

1955 AŽ 1968
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Velitelské stanoviště OT-64/R2

VII. KAPITOLA SPOJOVACÍ TECHNIKA V LETECH 1955 AŽ 1968

Velitelské stanoviště OT-62/R3

Rádiová stanice R-113  
pro tankové  
a motostřelecké jednotky

Prototyp rádiového přijímače R-4

Rádiový přijímač R-5 vyráběný v NDRSovětský rádiový přijímač R-312

Rádiovými prvky spojovacích uzlů operačního stupně pro bezdrátové dálkové ovlá-
dání rádiových stanic R-118, byly rádiová přijímací střediska RPS-II a RPS-III. Pro 
velitelské spojení na taktickém stupni se používaly velitelsko-štábní obrněné trans-
portéry OT-810/R2, OT-62/R2, OT-62/R3, OT-64/R2 a OT-64/R3 vybavené rádiovými 
stanicemi typu R-112, R-113, R-105 a R-105d.
Samostatné přijímače pro zvláštní a pomocné účely byly zastoupeny typy R-4, R-5, 
R-154M, R-311, R-312, R-313 a R-313M. 
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Sovětský rádiový přijímač R-152 AMUR 2 Radiovůz RM-31Ma „Třinec“

Sovětská 
rádiová stanice 
řady ASTRA

Rádiové přijímací středisko RPS

Převážná část spojovací techniky středního a vyššího výkonu 
byla dovážena ze Sovětského svazu, Polska a Maďarska, případně 
se jednalo o typy vyráběné podle sovětské licence. To byl i případ 
rádiových stanic řady ASTRA, tedy typu R-105 a jeho nástupců. 
Rádiová stanice R-105 byla vyvinuta v Minsku na základě nad-
časové německé válečné stanice typu Torn.Fu.g. Nemalou úlohu 
při jejím vzniku sehráli i němečtí konstruktéři koncernů Telefun-
ken a Lorenz, zavlečení na konci druhé světové války do SSSR. 
Podíleli se mimo jiné i na konstrukci jedné z prvních rádiových 
stanic dovážených ze Sovětského svazu, moderní R-103, vybave-
né na svou dobu špičkovým přijímačem Amur. Přenosná rádiová 
stanice R-105 byla do výzbroje ČSLA zavedena v roce 1959 
a po skončení výroby stanice A7b licenčně vyráběna 
v závodě TESLA Pardubice nejen pro ČSLA, ale i pro 
ostatní armády Varšavské smlouvy. Rádiové stanice 
vyšších výkonů se dovážely a československý průmysl 
většinou realizoval jejich zástavby do kolových a páso-
vých vozidel. Počátkem šedesátých let byl do výzbroje 
ČSLA zaváděn radiovůz RM-31Ma „Třinec“ na podvozku 
automobilu Tatra 805 vyráběný ve spolupráci 
firmy TESLA Pardubice a OZ 064 Hradec
Králové. Jednalo se však o labutí píseň 
radiovozů domácí konstrukce.
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Rádiový přístroj 
„Dušička“

Radioreléová stanice RDS-66

Národní charakter si v ČSLA 
po vzniku Varšavské smlouvy 
uchovala pouze radioreléová 

(směrová) spojovací technika. Sovět-
ská armáda tento druh spojení poněkud zanedbala. 

Rovněž v československé armádě bylo po roce 1945 radioreléové spojení 
zcela novou spojovací disciplínou jak po stránce technické, tak i po stránce taktic-
ko-organizační. Vedle rádiových a linkových prostředků se postupně stalo jedním 
ze základních druhů spojení pro velení vojskům v problematických situacích. Radiore-
léové stanice navíc umožnily duplexní vícekanálové telefonní, telegrafní a dálnopisné 
spojení na všech velitelských stupních. 
Počátkem padesátých let zkonstruoval Dr. Ditl s použitím kořistních německých elek-
tronek osmikanálovou radioreléovou stanici pod krycím názvem „Hora“ (RDV-68). 
RDV-68 byla zavedena do výzbroje československé armády v roce 1955, ale vzhledem 
k náročnosti obsluhy a velké poruchovosti, se záhy stala neperspektivní. Ve stejné 
době zkonstruovala pětičlenná vývojová skupina pod vedením Josefa Ženíška střední 
směrovou čtyřkanálovou stanici „Duha“. Sériová výroba této stanice byla pod ozna-
čením RDS-66 zahájena ve speciálním oddělení továrny TESLA Hloubětín. V OZ 064 

v Hradci Králové se tyto stanice montovaly do terénních  
automobilů Tatra 805 s nízkou skříní vyráběnou v ČSAO Dvůr 
Králové. Výroba skříní probíhala klasickou technologií, to 

znamená oplechováním dřevěné kostry. Zpo-
čátku se tato radioreléová stanice skládala 

ze dvou vozů Tatra 805. V jednom se nacházely tři směrové 
stanice a druhý sloužil jako obytný automobil. Později byl z úspor-
ných důvodů druhý automobil ze soupravy vypuštěn. První „Duhy,“ 

nahrazující kořistní německé „Michaely,“ se dosta-
ly k útvarům v roce 1957. Stanice byla určena 
pro spojení na stupni armády s divizí a u divize 
na spojovací ose. Ke každé stanici náleželo osm 
vysílačů. K „Duze“ patřil malý rádiový přístroj 
„Dušička,“ který zajišťoval vnitřní spojení 

Radioreléová stanice RDS-66M
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s „Duhou“ na jejím kmitočtu. „Duha“ prošla modernizací jako typ RDS-66 M, celková 
výroba dosáhla 1 700 kusů a ve výzbroji ČSLA setrvala do sedmdesátých let, u vojsko-
vých útvarů a pro spojení k týlovým zařízením se používala i v osmdesátých letech.
Ve výzbroji ČSLA byly v padesátých a šedesátých letech i sovětské radioreléové sta-
nice typu R-400M2, R-406 a R-404. Stálá radioreléová síť byla vybavena třinácti 
stanicemi R-400M2, dvaceti RDV-68, devadesáti šesti RDS-66, sto patnácti soubory 
nosné telefonie SNT-1 a SNT-2 a padesáti rádiovými stanicemi R-105 a R-105Z (sta-
nice R-105d se zesilovačem UM).
U vševojskových svazků bylo spojení na místech velení zabezpečováno soupravami 
spojovacích uzlů SUD-1-1, zavedenými do výzbroje v roce 1963. Postupné změny 
ve spojovací soustavě svazku, vyplývající z vývoje požadavků štábů i z návaznosti 
na nově zaváděné druhy spojovací techniky, vyvíjely tlak na inovaci složení sou-
pravy spojovacího uzlu svazku, zejména z hlediska možnosti utajení telefonního 
a dálnopisného spojení.
V polovině padesátých let se začala prosazovat rovněž automatizace velení a řízení. 
Hlavním cílem snahy o využití prostředků automatizace bylo usnadnění, zproduk-
tivnění a zpřesnění práce s informacemi. V původní budově bývalého MNO byla 
zřízena Strojně početní stanice MNO, která zpracovávala na děrnoštítkových strojích 
typu ARITMA číselná data z vybraných vnitřních ministerských agend. Šlo přede-
vším o mzdy a platy zaměstnanců MNO a některé výpočty pro Ubytovací a stavební 
správu MNO. V pozdější době zpracovávala číselné údaje pro Správu materielního 
plánování GŠ. Strojně početní stanice byla podřízena Všeobecné správě MNO.
K 1. říjnu 1960 bylo rozhodnutím Kolegia ministra národní obrany a Rozkazem náčelní-
ka Generálního štábu zřízeno samostatné Oddělení mechanizace evidence Hlavního týlu 
MNO. Oddělení mělo za úkol rozpracovat dlouholetou koncepci rozvoje automatizace 
v armádě a postupně tento úsek vybudovat. V roce 1962 došlo ke zrušení Strojně počet-
ní stanice. Oddělení mechanizace evidence se z budovy Generálního štábu přestěhovalo 
do objektu sportovního oddílu DUKLA v Praze na Julisce a bylo zřízeno Středisko mecha-
nizace a automatizace MNO. Středisko mělo ve výbavě abecedně číslicové stroje ARITMA, 
které již byly programovatelné. Na velitelstvích svazů v Táboře, Trenčíně, Příbrami, Písku, 
Hradci Králové a Praze-Karlíně, byly postupně zřízeny další Strojně početní stanice. Nastal 
rozvoj strojového zpracování dat na děrnoštítkové technice.
V této době se začalo rovněž uvažovat o využití výše uvedené kategorie počítacích 
strojů v polní přípravě štábů. Bojová technika se dostávala na poměrně moderní 
úroveň, spojovací prostředky byly již na elektronické úrovni. Děrnoštítkové stroje 
zavedené ve výzbroji ovšem zaostávaly oproti výše zmíněným spojovacím prostřed-
kům. V důsledku toho došlo k vývoji modernější pojízdné soupravy děrnoštítkových 
strojů, nazvané MOST. Souprava ale nenašla efektivní praktické uplatnění a byla 
zrušena. Analogová výpočetní technika byla využívána ve zbraňových systémech, 
spojovací technice, vědeckovýzkumné základně armády a ve vojenských školách.
V tomto období také vznikla dvě významná pracoviště. Prvním z nich byl Výzkumný 
elektronický ústav v Praze-Jinonicích nacházející se v podřízenosti Správy spojova-
cího vojska GŠ (pozdější název Výzkumný ústav 060, následně Vojenský technický 
ústav elektroniky Praha), který se podílel na rozvoji automatizace velení a řízení 
po technické stránce. Druhým pracovištěm bylo Středisko mechanizace a automa-
tizace sídlící v Praze-Braníku a podřízené zástupci náčelníka GŠ pro velení. Později 
z tohoto pracoviště vznikl Výzkumný ústav  401. Zvláštní pozornost zasluhuje i vy-
tvoření speciální katedry pro oblast vojenské výpočetní techniky a automatizace 
při Vojenské akademii v Brně v roce 1962. Tato katedra připravovala pro armádu 
specialisty, o něž byl zájem ve všech druzích vojsk a služeb armády. V roce 1965 byl 
ve Vojenské akademii nainstalován první počítač MINSK-21.
Roku 1967 vstoupila oblast automatizace velení a řízení do další vývojové fáze. 
V rámci Generálního štábu vznikla samostatná Správa vojenských informací jako 
orgán zodpovědný za rozvoj dané oblasti v celé armádě. V přímé podřízenosti GŠ 
bylo zřízeno Informační, později Výpočetní a projektové a ještě později Vývojové 
a projektové středisko automatizace velení vojskům. Strojně početní stanice sva-
zů se přeměnily na výpočetní střediska a vznikly i orgány vojenských informací 
ve štábech svazů. K prvnímu vybavení patřil počítač EPOS-1, který sloužil armádě 
až do roku 1972. 

Telefonní přepojovač TÚ-21

Telefonní přepojovač TÚ-11

Opravárenské pracoviště rádiových stanic R-113 v OZ 064
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Americká kompaktní rádiová stanice PRC  
z období války ve Vietnamu

Americká miniaturní rádiová 
stanice ACR  

vyvinutá na základě požadavků 
vietnamského bojiště

Americký rádiový přijímač AN/PRR 9  
používaný ve Vietnamu 
sloužil pro komunikaci s vrtulníky 

Unifikovaná rádiová stanice armád NATO 
 typu AN/PRC 

Malá vkv rádiová stanice FSE 38/58  
z výzbroje armád NATO 
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SPOJOVACÍ  
VOJSKO 

V OBDOBÍ 
NORMALIZACE 

– LÉTA  
1969 AŽ 1989

Symbolem sedmdesátých let se stala společná cvičení se Střední skupinou sovětských vojsk

Blůza vz. 63 (starší typ)  
majora spojovacího vojska

Po srpnové invazi armád pěti států Varšavské smlouvy byla na území Českosloven-
ska rozmístěna Střední skupina sovětských vojsk. Československo tak definitivně
ztratilo svoji státní suverenitu. Sovětský svaz začal prosazovat doktrínu omezené 
suverenity jednotlivých satelitních zemí. V čele států sovětského bloku postupně 
stanuli ochotní vykonavači příkazů Moskvy. 
Následující desetiletí znamenala další začleňování Československé lidové armády 
do struktur Varšavské smlouvy. V roce 1969 proběhla v souvislosti s „dočasným“ 
pobytem sovětských vojsk rozsáhlá reorganizace ČSLA. Rada obrany státu schválila 
v březnu 1969 koncepci výstavby ČSLA, která byla podle sovětských požadavků uplatňo-
vána po následujících 20 let. V rámci reorganizace došlo rovněž ke snížení početních 
stavů ČSLA. Počet divizí klesl z 18 na 15 (10 divizí pozemního vojska, 3 divize letec-
tva a 2 divize PVOS).
Dosavadní Západní a Střední vojenský okruh, tj. okruhy „armádního“ typu, se v rámci 
reorganizace vrátily ke svým původním názvům l. a 4. armáda. Charakter Východ-
ního vojenského okruhu se změnil na výcvikový. Nově bylo vytvořeno velitelství 
Západního vojenského okruhu v Táboře, jako okruhu „frontového“ typu, z něhož 
by se v případě přechodu na válečný stav vytvořilo velitelství frontu. V nařízení 
k organizačním a dislokačním změnám realizovaným k 1. září 1968 byly Vojenské spo-
jovací správy, dosud podléhající Správě spojovacího vojska GŠ, velitelsky a odborně 
podřízeny nově vytvořeným národním Vojenským spojovacím správám a předány 

do materiální a mobilizační podřízenosti velitelství Západního vojenského okru-
hu a Východního vojenského okruhu.

Ze Spojovacího provozního střediska Praha bylo jako samostatné 
vyňato Radioreléové středisko Nové Město nad Metují a podřízeno 
Správě spojovacího vojska GŠ. Již k 1. lednu 1969 proběhla reorgani-
zace Zkušební základny 063 Praha-Jinonice na Výzkumné a zkušební 
středisko 063. K 1. září 1969 došlo v návaznosti na změny v or-
ganizačních strukturách ČSLA k řadě dislokačních a organizačních 
změn i ve spojovacím vojsku. V podřízenosti velitelství 1. armá-
dy, tj. reorganizovaného velitelství Západního vojenského okruhu, 
zůstal 1. Ružomberský spojovací pluk Hrdiny Sovětského svazu 
kapitána Otakara Jaroše Beroun a 1. spojovací středisko Příbram. 
V podřízenosti velitelství 4. armády, tj. reorganizovaného velitel-
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Ústí  
nad Labem

Poděbrady

Tehov

Karlovy Vary

Plasy

Příbram

České  
Budějovice

Písek

Jičín

Pardubice

Ústí  
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Loštice
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Zvolen

Prešov

Poprad

Litomyšl

Organizační schéma Vojenských spojovacích správ

Vojenské 
spojovací správy

Praha Plzeň Tábor Hradec Králové Brno Velká Bystřice Bratislava Trenčín Košice

Výcvik s rádiovým vysílačem R-118
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ství Středního vojenského okruhu, zůstal 2. spojovací pluk, redislokovaný z Tábora 
do Písku. Nově bylo vytvořeno 4. spojovací středisko Písek.
Západní vojenský okruh převzal do své podřízenosti:
• 5. spojovací pluk Pardubice,
•  52. kabelosměrový pluk Lipník nad Bečvou (do něhož byl opětně začleněn  

55. kabelosměrový prapor Nové Město nad Metují),
• 59. pluk dálkových spojů Praha-Ruzyně.
• 60. spojovací prapor Unhošť-Čeperka,
• Spojovací uzel Jince,
•  Vojenské spojovací správy Praha, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem,  

Hradec Králové, Brno a Ostrava,
• Opravárenský závod 065 Český Těšín,
• 4. spojovací středisko Tábor reorganizované na 3. spojovací středisko,
•  4. okruhový spojovací sklad a opravny Červené Pečky reorganizovaný  

na 1. okruhový spojovací sklad a opravny,
•  1. okruhový sklad a opravny Červený Újezd reorganizovaný  

na pobočku 1. okruhového spojovacího skladu a opravny Červené Pečky.

Východnímu vojenskému okruhy byly předány do podřízenosti jako „výcvikovému“ 
okruhu Výcvikové středisko spojovacích specialistů Poprad a Vojenské spojovací 
správy Bratislava, Banská Bystrica a Košice. V jeho podřízenosti nadále zůstaly 42. 
spojovací prapor Trenčín, 2. spojovací středisko Trenčín a 2. okruhový spojovací 
sklad a opravna Nové Mesto nad Váhom.
V podřízenosti Správy spojovacího vojska GŠ zůstaly ponechány:
• Opravárenský závod 064 Hradec Králové,
• Ústřední spojovací sklad Hradec Králové s pobočkou Olomouc-Bystrovany,
• Spojovací provozní středisko Praha,
• Spojovací uzel Jičín,
• Výzkumné zkušební středisko 063 Praha-Jinonice,
• Spojovací učiliště Nové Mesto nad Váhom.
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ZVO

Tábor

Přelom šedesátých a sedmdesátých let proběhl ve znamení nástupu procesu tzv. 
normalizace. Reorganizace ČSLA umožnila propustit velký počet nepohodlných vojá-
ků z povolání. Z politických důvodů muselo armádu opustit více než šest tisíc osob. 
V rámci čistek odešlo, jen do konce roku 1969, 13 z 15 velitelů divizí, 11 z 15 náčel-
níků štábů divizí, 58 z 99 velitelů pluků atd. Vlnou čistek bylo postiženo i spojovací 
vojsko. Řada kvalitních a odborně zdatných důstojníků a praporčíků musela z politic-

Organizační schéma spojovacího vojska pozemních sil k 1. září 1969

MNO

ÚSS 

Hradec 
Králové

ÚSS SU GŠ VÚ 060 VZS 063 OZ 064 SPS RRS VSSM SU

Olomouc 
Bystrovany 
(pobočka) 

Praha Praha Praha Hradec 
Králové 

Praha Nové Město 
n. Metují

Poprad Nové Mesto 
n. Váhom

5. spojp

Pardubice

52. ksmp

Lipník

59. pDS

Praha

60. spojpr

Čeperka

 3. spojstř

Tábor

1. OSSO

Červený 
Újezd

(pobočka)

1. OSSO

Červené 
Pečky

VSS

1. armáda

1. spojstř

Příbram

Příbram

Karlovy 
Vary

20. msd

12. spojpr

19. msd 

11. spojpr

2. msd 

4. spojpr 

1. td

Plzeň Sušice

2. spojpr

Slaný

1. spojp

Beroun

4. armáda

4. spojstř

Písek 

Písek

České 
Budějovice

15. msd

1. spojpr 

3. msd

3. spojpr 

9. td

9. spojpr

4. td

Kroměříž Tábor

5. spojpr 

Havlíčkův 
Brod

2. spojp

Písek

VVO

Trenčín

42. spojpr

Trenčín

2. spojstř

Trenčín

2. OSSO

Nové 
Mesto  

n. Váhom

VSS

Bratislava
Banská Bystrica
Košice

13. td

13. spojpr

14. td

Topolčany

10. spojpr

Prešov

OZ 065

Praha 
Plzeň
České Budějovice
Ústí n. Labem
H. Králové
Brno
Ostrava

Český
Těšín



179

kých důvodů opustit armádu 
a proti některým z nich bylo 
vedeno vyšetřování pro trest-
ný čin nedovoleného provozu 
a držení vysílací stanice.
V roce 1970 zpracovala 
Správa spojovacího vojska 
Generálního štábu koncepci 
rozvoje spojovacího vojska 
na období 1971 až 1975, kte-
rá stanovila tyto cíle:
•  upevnit úlohu centra 

a plánu při řízení a zabez-
pečování spojení na všech 
velitelských stupních,

•  zkvalitnit spojení pro zabez-
pečení bojové pohotovosti 
s důrazem na prvosledové 
svazky,

•  dobudovat v teritoriální 
i polní spojovací soustavě 
utajené spojení do pluků 
včetně,

•  zmodernizovat a zautomatizovat jednotlivé prvky spojovací sousta-
vy a vytvořit podmínky pro přenos dat,

•  v podstatě ponechat organizační strukturu útvarů a zařízení spojova-
cího vojska na taktickém a operačním stupni. Předpokládaly se menší 
organizační úpravy, vyplývající převážně ze zavedení nové techniky.

Spojovací soustava v ČSLA byla organizována podle zásad přijatých 
velením Varšavské smlouvy. Rozvoj spojovacích soustav se od roku 
1971 zaměřoval především na zkvalitnění rádiového a radioreléového 
spojení s důrazem na vytvoření podmínek pro budování zvláštního 
armádního spojení (ZAS – spojení pomocí utajovacích zařízení). Před-
pokládalo se, že vývoj systému velení půjde v dalších letech cestou 
postupného zavádění prostředků pro strojní zpracování informací 
a dokumentů až k vybudování komplexně automatizovaného systému 
velení. Jednotlivé útvary byly postupně vybavovány novou unifikova-
nou spojovací technikou a utajovacím zařízením. Nové radioreléové 
stanice od základu změnily celý radioreléový systém, zaváděl se nový 
systém polního poštovního spojení, probíhala modernizace spojovacího 
uzlu frontu i armády a připravovalo se zavedení nového spojovacího 
uzlu svazku. Poprvé v historii československé armády se připravoval 
jednotný systém vyhlašování bojové pohotovosti.
Organizační výstavba spojovacího vojska se v letech 1971 až 1975 
zaměřovala na sladění organizačních struktur spojovacích útvarů 
a jednotek s měnící se strukturou armády, na zavedení nové spojovací 
techniky do spojovací soustavy, na zahájení 2. etapy výstavby zvlášt-
ního armádního spojení a na dokončení výstavby stálé radioreléové 
sítě. Došlo k realizaci plánovaného přepodřízení vojenských spojova-
cích správ od vojenských okruhů k Ústřední vojenské spojovací správě 
a Opravárenský závod 065 přešel do přímé podřízenosti Správy spo-
jovacího vojska GŠ. Spojení ve stálé síti a pro potřeby Ministerstva 
národní obrany a Generálního štábu zabezpečovalo Spojovací provozní 
středisko, spojení ve stálé radioreléové síti Radioreléové středisko. Velitelské stanoviště OT-64/R2 a motospojka na motocyklu Jawa 350 typ 634

Velitelský obrněný průzkumný 
transportér OT-65/VP
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Správě spojovacího vojska GŠ se v této etapě nepodařilo, pro nedostatek vhodných 
zařízení a omezení provádění organizačních změn, uskutečnit návrh na zřízení 
experimentální základny pro přenos dat. Vzhledem k nedostatku osob, materiálu 
a vhodných objektů nedošlo ani k vytvoření plánované teritoriální spojovací bri-
gády. Pátý spojovací pluk Pardubice byl ale postupně přezbrojen na nový spojovací 
uzel frontu.
Dne 9. května 1972 obdrželo Spojovací učiliště v Novém Mestě nad Váhom čestný 
název Spojovací učiliště Podjavorinských partyzánů a k 1. září 1972 proběhla jeho 
reorganizace na Vojenské učiliště Podjavorinských partyzánů. Další drobnou změ-
nou k tomuto datu byla reorganizace Ústředního spojovacího skladu Hradec Králové 
na Zásobovací základnu 06 s pobočkou Olomouc-Bystrovany. Při příležitosti třicáté-
ho výročí ukončení druhé světové války obdrželo 9. května 1975 Výcvikové středisko 
spojovacích specialistů Poprad čestný název 1. čs. armádního sboru v SSSR.
Pro zabezpečení spojení v poli disponoval front v tomto období:
•  5. spojovacím plukem určeným k zabezpečení spojení pro velitele a štáb frontu. 

Pluk zřizoval spojovací uzly a vnitřní spojení na místech velení frontu a mezi 
místy velení. Spojovacím uzlem frontu realizoval linkové a radioreléové spojení 
ke vševojskovým armádám a jednotlivým prvkům frontového kompletu a zabez-
pečoval rádiové spojení frontu,

•  52. kabelosměrovým plukem, jenž, přímými radioreléovými spoji, zabezpečoval 
radioreléové a linkové spojení frontu za prvosledovými armádami, výstavbu ka-
belových tras a podílel se na výstavbě spojovací osy frontu,

•  59. plukem dálkových spojů zabezpečujícím radioreléové spojení v opěrné spojovací 
síti frontu a jejich připojení ke spojovacím uzlům míst velení frontu,

•  60. spojovacím praporem odpovídajícím za spojení na týlovém velitelském stanovišti 
frontu, včetně zabezpečení rádiového spojení k týlovým útvarům a zařízením frontu.

Spojení v posádkách a na teritoriu zabezpečovala spojovací střediska.

Organizační schéma Spojovacího provozního střediska
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Rádiová stanice RM-31-Ms v Novém Mestě nad Váhom
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kabelosměr. 
prap. 

                    3

Organizační schéma 52. kabelosměrového pluku 

velitelství
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Organizační schéma 5. spojovacího pluku 
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Organizační schéma 59. pluku dálkových spojů 

velitelství
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Každá vševojsková armáda disponovala pro zabezpečení spojení v poli spojovacím plu-
kem, vševojskové divize měly v podřízenosti spojovací prapory a vševojskové pluky 
spojovací roty. Komplexní spojení 1. armády realizoval 1. spojovací pluk a 4. armády 
2. spojovací pluk. Pluk zajišťoval spojení armády s vševojskovými divizemi, těžkou 
dělostřeleckou brigádou a ostatními útvary druhů vojsk. Svým praporem dálkových 
spojů vytvářel opěrnou spojovací síť armády, rozvinoval spojení na spojovacích uzlech 
míst velení armády a zabezpečoval rádiové spojení pro velitele a štáb armády.
Organizační změny ve druhé polovině sedmdesátých let souvisely především s pře-
chodem vševojskových divizí ČSLA na tzv. jednotypovou organizaci, která přinesla 
kromě zavedení moderní techniky i opětné kopírování sovětských organizačních 

struktur. Nejvíc organizačních 
změn bylo v tomto období prove-
deno v souvislosti s přezbrojením 
novou spojovací technikou s dů-
razem na prostředky utajeného 
spojení. Realizací těchto změn došlo 
k podstatnému zkvalitnění spojení 
na taktickém a operačním stupni. 
K 1. září 1978 byl předložen návrh 
na organizační změny spojovacích 
praporů typové divize s jednotnou 
organizační strukturou, ale s rozdíl-
nými mírovými počty. Jednotypové 
spojovací prapory divizí zabezpe-
čovaly komplexní spojení veliteli 
a štábu divize.

Rádiová stanice řady ASTRA

Budování linkového vedení
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provozní rota

Redislokační změny této etapy se uskutečnily k 1. říjnu 1979, 
kdy se 1. spojovací pluk přesunul z Berouna do Plzně-Bory 
a k 1. listopadu 1979, kdy proběhl přesun 59. pluku dálko-
vých spojů z Prahy-Ruzyně do Berouna. Ke změnám došlo 
i v oblasti výzkumu. K 31. říjnu 1977 byly zrušeny Výzkum-
ný ústav 060 Praha-Butovice a Výzkumné zkušební středisko 
063 Praha-Jinonice. Následujícího dne naopak vznikl Výzkum-
ný elektronický ústav Liptovský Mikuláš podřízený Hlavní 
technické správě MNO. Pod tento ústav přešlo celé Výzkumné  
zkušební středisko 063.
V roce 1980 byl v důsledku zavádění nové techniky, změn 
v organizaci velení a přemísťování míst velení zpracován plán 
organizační výstavby spojovacího vojska na období let 1981 
až 1985. K hlavním organizačním změnám došlo na operač-
ním stupni, kde se předpokládalo: 

1. U frontu: 
 a)  nově vytvořit: 

 •  dva spojovací prapory dálkových spojů vládního spo-
jení (VČ) (v míru jeden) – realizováno k 31. říjnu 1982 
u 52. spojovací brigády dálkových spojů,

  • třetí frontový spojovací sklad,
 b) reorganizovat:
  •  5. spojovací pluk, 52. kabelosměrový pluk a 59. pluk 

dálkových spojů, všechny na spojovací brigády, což 
se uskutečnilo k 31. říjnu 1982,

c) zrušit:
 • Spojovací uzel Jince (začlenit do 5. spojovací brigády),
 • Spojovací rotu zvláštního určení (začlenit do 5. spojovací brigády),
 • roty dálkových kabelů (začlenit do Spojovacího provozního střediska),
 • kabelové roty (začlenit do 52. spojovací brigády),
 • 61. a 63. spojovací prapor.

Realizace navržených změn umožňovala budovat polní spojovací síť podle nových 
zásad a vytvářet samostatné dálkové spoje za vševojskovou armádou a těžkou dělo-
střeleckou brigádou, včetně využití prostředků vládního spojení (VČ).

2. U vševojskových armád: 
 a) nově vytvořit:
 • radioreléové kabelové prapory,

Organizační schéma spojovacích praporů jednotypových divizí 

velitelství

rádiová rota

rádiodálk. četa rádiová četa spoj. četa spoj. četa týlu provozní četa kab. četa směr. četa hosp. četa spoj. dílna
prap. 

obvaziště
druž. 

tech. zab.

Signální pistole vz. 44/81
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 •  spojovací roty dálkových spojů k zabez-
pečení spojení k těžkým dělostřeleckým 
brigádám,

 • pojízdné spojovací opravny, 
 b) reorganizovat spojovací pluky,
 c) zrušit prapory dálkových spojů.
Vzhledem k reorganizaci bylo možné zabezpečit 
spojení ze tří míst velení u vševojskových armád, 
budovat samostatné směry k těžkým dělostře-
leckým brigádám a kvalitativně zlepšit spojovací 
uzly na týlových velitelských stanovištích armád. 
V míru se rozšířila opravárenská kapacita, zejmé-
na pro taktický stupeň.

3. U Protivzdušné obrany státu reorganizovat:
 • 17. spojovací pluk,
 • 23. a 24. spojovací prapor.
Organizační změny vyplývaly ze zavedení nového 
automatizovaného systému velení a z nutnosti 
začlenit novou spojovací techniku.

4. U 10. letecké armády: 
  a) nově vytvořit radioreléový kabelový prapor 

– realizováno k 31. říjnu1982,
  b) reorganizovat 10. spojovací pluk – realizo-

váno k 31. říjnu 1982,
  c) zrušit prapor dálkových spojů – realizováno 

k 31. říjnu1982.
Organizační změny si vynutily požadavky na vy-
členění samostatného radioreléového kabelového 
praporu a nutnost začlenění nové spojovací 
techniky.

5. U Ministerstva národní obrany a vojenských 
okruhů: 
 a) nově vytvořit pluk radioreléového a tropo-
sférického spojení,
 b) reorganizovat:
 • Spojovací provozní středisko,
 •  spojovací střediska Západního vojenského 

okruhu, Východního vojenského okruhu,  
1. a 4. armády a 10. letecké armády,

 c) zrušit:
 • Radioreléové středisko,
 • prapor dálkových spojů.
Organizační změny vyplývaly z požadavků na zlep-
šení součinnostního mezinárodního spojení mezi 
armádami Varšavské smlouvy (výstavba tropo-
sférického spojení), na včasné předávání signálů 
bojové pohotovosti štábům a vojskům stálou síti 
a její využití při zaujímání určených prostorů.
Současně mělo dojít k reorganizaci ústředen a zá-
kladen polních pošt na hlavní uzel a uzly polního 
poštovního spojení, organizačním úpravám dí-
lenských a zásobovacích zařízení, organizačním 
úpravám souvisejícím s výstavbou a údržbou 
svolávacího zařízení SVITAVA a organizačním 
úpravám vedoucím k začlenění nově dodané spo-

Učebna radioreléových stanic

Velitelské stanoviště OT-64/R3
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jovací techniky pro 
přenos dat. Některé 
změny se ale, v dů-
sledku nedostatku 
osob, neuskutečnily.
V rámci uvedených 
organizačních změn 
se počítalo se sníže-
ním mírových počtů 
o 58 osob proti sta-
vu k 31. říjnu 1980, 
válečné počty měly 
klesnout o 673 osob. 
Součástí dislokačních 
změn byl i návrh 
na přemístění 5. spojo-
vací brigády z Pardubic 
do Strašic z důvodu 
přiblížení útvaru k mís-
tu předpokládaného 
plnění úkolů. Návrh 
na přemístění 52. ka-
belosměrového pluku 
z Lipníku nad Bečvou 
do Pardubic nebyl  
realizován. V roce 

1984 předložila Správa spojovacího vojska GŠ návrh 
na reorganizaci radioreléových praporů vševojskových 
armád na radioreléové pluky. Díky tomu mělo být 
od roku 1986 zabezpečeno komplexní řízení výstavby 
spojovacích soustav u vševojskových armád.

V souvislosti s rozsáhlými organizačními změnami 
byly k 30. listopadu 1981 vytvořeny:
•  2. radioreléový kabelový prapor Plzeň podřízený  
velitelství 1. armády,

•  6. radioreléový kabelový prapor Písek podřízený  
velitelství 4. armády,

•  31. pojízdná spojovací opravna Plzeň podřízená  
velitelství 1. armády,

•  34. pojízdná spojovací opravna Písek podřízená  
velitelství 4. armády.

K 31. říjnu 1982 byly reorganizovány:
•  5. spojovací pluk Pardubice a Spojovací uzel Jince  
na 5. spojovací brigádu Pardubice,

•  52. kabelosměrový pluk Lipník nad Bečvou  
na 52. spojovací brigádu dálkových spojů,

• 59. pluk směrových stanic Beroun na 59. spojovací 
brigádu dálkových spojů.
V závěru této etapy výstavby spojovacího vojska pro-
běhla v dubnu 1984 redislokace 5. spojovací brigády 
z Pardubic do Strašic a 31. prosince 1984 byly vytvo-
řeny dva uzly stálého troposférického spojení (BARS) 
podřízené Správě spojovacího vojska GŠ. 
I v průběhu posledních let před pádem komu-
nistického režimu, se v rámci spojovacího vojska 
uskutečnilo několik organizačních změn. V roce 1986 
došlo k začlenění uzlů stálého troposférického spojení 

Rádiová stanice R-405 jednotného spojovacího uzlu P-240

Rádiová stanice řady ASTRA
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generálmajor
Ing. Jan Vintr 

(*1940)

Absolvent dělostřeleckého učiliště 
a přeškolovacího kurzu na důstoj-
níky spojovacího vojska. V roce 
1974 absolvoval Vojenskou akade-
mii Antonína Zápotockého v Brně. 
Vykonával funkce náčelníka štá-
bu spojovacího pluku, velitele 
pluku, zástupce náčelníka spojova-
cího vojska Západního vojenského 
okruhu a náčelníka spojovacího 
vojska ZVO. V roce 1987 ukončil 
postgraduální studium vševojsko-
vé operační specializace na VAAZ. 
Od září 1988 do ledna 1990 zastá-
val funkci náčelníka spojovacího 
vojska Generálního štábu ČSLA. 
Od roku 1990 do května 1991 byl 
zástupcem náčelníka Generálního 
štábu. 

Rádiová stanice R-129 pro výsadkové jednotky
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do Radioreléového střediska MNO. Současně vznikla u 5. spojovací brigády rota kos-
mického spojení. K 31. říjnu 1988 byl reorganizován 2. radioreléový kabelový prapor 
Plzeň na 11. spojovací pluk dálkových spojů a 6. radioreléový kabelový prapor Písek 
na 24. spojovací pluk dálkových spojů. Poslední organizační změnou se stala 1. čer-
vence 1989 reorganizace Opravárenského závodu 064 Hradec Králové na Vojenský 
opravárenský podnik 064 a Opravárenského závodu 065 Český Těšín na Vojenský 
opravárenský podnik 065. 
V září 1988 byl jmenován náčelníkem spojovacího vojska Generálního štábu ČSLA 
generálmajor Jan Vintr.
Organizace přezbrojování spojovacího vojska novou technikou si spolu se změnami 
systému řízení spojovací soustavy vyžádala i úpravu systému přípravy spojovacích 
specialistů. Současně narůstal tlak na zvyšování počtu praporčíků, zejména z dů-
vodu hromadného zavádění utajovací techniky a techniky s vysokou náročností 
obsluhy. Ve Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně se tato tendence 
projevila v roce 1968 zahájením tzv. nového modelu studia, který byl ale ko-
difikován až v roce 1972.
V letech 1971 až 1975 došlo ke komplexní přestavbě vojenského školství. V ro-
ce 1972 byla změněna struktura Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně. 
V rámci působnosti spojovacího vojska proběhla přestavba spojovacích kateder. 
Byly vytvořeny dvě katedry, K 10 – katedra organizace spojení a K 20 – katedra 
spojení a přenosu informací. Náčelníkem K 10 byl ustanoven plukovník Jaroslav Do-
stál a K 20 plukovník Jaroslav Tichý. V roce 1981 přešly K 10 a K 20 do podřízenosti 
Fakulty vševojskové, druhů vojsk a služeb. Fakulta vychovávala posluchače postgra-
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duálního studia, posluchače vojáky 
z povolání s praxí a posluchače vojá-
ky z povolání bez praxe. V roce 1973 
došlo k rozdělení fakulty na 2. fakul-
tu vojensko-inženýrskou – výzbroje 
a na 3. fakultu vojensko-inženýrskou 
– druhů vojsk a služeb. V rámci  
3. fakulty vznikla katedra průzkumné 
a spojovací techniky.
Správa spojovacího vojska GŠ se podíle-
la na reorganizaci Vojenského učiliště 
v Novém Mestě nad Váhom a Vysoké 
vojenské technické školy v Liptov-
ském Mikuláši. Přesto, že se přijímání 
uchazečů pro studium z řad občanské 
mládeže dařilo plnit jen z 50 %, byly 
položeny základy vysokoškolské pří-
pravy důstojníků spojovacího vojska. 
Příprava velitelského sboru probíhala 
především ve Vysoké vojenské tech-
nické škole v Liptovském Mikuláši. 

Organizační schéma Spojovacího učiliště

velitelství

sekr. CŠV KSČ
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skup.
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skup.  
vševojsková

skup.  
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skup.  
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skup.  
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skup.  
meteorologie

skup.  
základní 
přípravy

skup.  
elektro- 

technologie

skup.  
tělesné 
přípravy

skup.  
automat. 

velení
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zdokonalovací 

kurs důst.  
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Učebna s rádiovou stanicí R-130 ve Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově
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Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně vychovávala technické kádry 
a v tříletých kurzech rovněž důstojníky s praxí. Spojovacímu vojsku v této době 
chybělo 705 důstojníků, z toho 395 absolventů vojenské akademie.
Od roku 1971 byla každoročně prováděna odborná taktická spojovací cvičení 
na stupni roty, praporu a pluku. Kromě toho se pravidelně konala vševojsková od-
borná cvičení na stupni pluku, divize, armády a frontová velitelsko štábní cvičení. 
V roce 1976 byly na cvičeních ŠTÍT 76, MORAVA 76, NEUTRON 76, GRANIT 76, ÚDER 
76 a DRUŽBA 76, prověřovány možnosti nové spojovací techniky v zabezpečení spo-
jení v polních spojovacích soustavách. Zkušenosti ukázaly, že rozvoj spojovacího 
vojska byl v celku správně zaměřen na nejdůležitější oblasti, tj. utajený telefonní 
a telegrafní provoz zvláštního armádního spojení (ZAS). Spojovacího součinnost-

Organizační schéma spojovacího vojska letectva a PVOS k 1. září 1969

MNO
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7. APVOS

Praha

VOS 061

Banská Bystrica

10. LA

Hradec Králové

34. sboLd 10. spojp

Čáslav

Klecany

34. spojpr a RTZ

1. sLd

Bechyně
31. spojpr a RTZ

10. spojstř

Hradec Králové

spojr „S“

Bechyně
Mladá

Klecany

10. ASRTZO

Hradec Králové

2. dPVOS 17. spojp

Brno

Praha
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ního cvičení ELEKTRON 77, konaného v rámci operačně velitelsko-štábního cvičení  
SOJUZ 77, se zúčastnilo 4 748 příslušníků spojovacího vojska ČSLA.
Organizační struktura spojovacích útvarů vojenského letectva a vojska Protivzdušné 
obrany státu (PVOS), vytvořená v polovině šedesátých let, se v následujícím období 
příliš neměnila. V září 1969 bylo pro potřeby velitelství 10. letecké armády zřízeno  
10. spojovací středisko. V podřízenosti sborů PVOS, reorganizovaných v téže době 
na divize PVOS, zůstaly i nadále zachovány spojovací prapory. 
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provozní rota

Na složení spojovacích útvarů nic nezměnila ani 
reorganizace 7. armády PVOS na Velitelství PVOS, 
uskutečněná 1. ledna 1976. V listopadu 1981 byl ze slo-
žení 10. spojovacího pluku vyčleněn jako samostatný  
10. radioreléový kabelový prapor.
Ve druhé polovině osmdesátých let již Varšavská smlouva 
nebyla schopna, v důsledku ekonomického a technologic-
kého zaostávání, adekvátně reagovat na další upevňování 
NATO. Sovětský svaz, vedený Michailem Gorbačovem, za-
hájil reformu – přestavbu. Obrovské výdaje na zbrojení 
donutily SSSR, v atmosféře narůstajícího napětí mezi 
Varšavskou smlouvou a NATO, uzavřít s USA v roce 1987 
dílčí dohodu o likvidaci některých druhů jaderné výzbro-
je. Tzv. mírová iniciativa SSSR z roku 1988 v oblasti 
konvenční výzbroje zahrnovala snížení početních stavů 
sovětské armády o 500 000 osob a 10 divizí. Českoslo-
vensko se následně připojilo se svou vlastní iniciativou 
na omezení výdajů pro armádu v letech 1989 a 1990 
o 15 % a snížení počtu vojáků v bojových jednotkách. 
Československá lidová armáda měla k 1. lednu 1989 té-
měř 200 000 mužů a žen a 14 divizí. V její výzbroji bylo 
4500 tanků, 4900 bojových vozidel pěchoty a obrněných 
transportérů, 4100 prostředků klasického i raketového 
pozemního dělostřelectva, 407 bojových letadel a 101 
vrtulník.
Narůstající krize systému vyústila v postupný rozklad 
komunistické moci i Varšavské smlouvy. V listopadu 
1989 došlo k pádu komunistického režimu v Česko-
slovensku. V kritických dnech byl aktivován systém 
určený k likvidaci vnitřních nepokojů vytvořený již 
v dubnu 1971. Armáda přesto do vnitropolitického vý-
voje prakticky nezasáhla.

Organizační schéma 10. spojovacího pluku letecké armády 

velitelství
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Rádiová stanice řady ASTRA
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Provozovna NOT-52 Provozovna NOT-A
Soubor nosné telefonie SNT 6,  
součást NOT-PSU70

VIII. KAPITOLA SPOJOVACÍ TECHNIKA V LETECH 1969 AŽ 1989

Mezi spojovacími prostředky používanými v ČSLA od sedmdesátých let již zcela převážila 
sovětská technika. Rádiové stanice uvedené v předchozí kapitole byly dováženy především 
ze Sovětského svazu a částečně i z Polska a Maďarska nebo je licenčně vyráběl česko-
slovenský radiotechnický průmysl. U vybraných typů stanic realizoval československý 
průmysl jejich zástavbu do kolových i pásových vozidel. Na přelomu let 1969 a 1970 bylo 
zahájeno postupné přezbrojování moderními rádiovými prostředky. Podle plánu výstavby 
spojovacího vojska na období 1971 až 1975 zůstávalo rádiové spojení nadále hlavním 
druhem spojení v polní a teritoriální soustavě, stejně tak jako ve spojovací soustavě 
protivzdušné obrany státu a letectva. Jeho rozvoj se v tomto období zaměřil na zavá-
dění moderní techniky s důrazem na utajení a řešení bezdrátového dálkového ovládání 
rádiových vysílacích středisek a stanic na operačním, operačně taktickém a taktickém 
velitelském stupni. Veškerý vývoj spojovacích prostředků probíhal v této době výhradně 
podle jednotných takticko-technických požadavků (JTTP) s tím, že každá z armád Var-
šavské smlouvy mohla vyvíjet pouze prostředky, které jí byly technickým komitétem 
spojeného velení povoleny. Tento postup byl zdůvodňován nutností unifikace výzbroje
vycházející z předpokladu, že další rozvoj spojovacích soustav bude charakterizován úsi-
lím o sjednocení technických i organizačních principů. Unifikace byla i podmínkou pro
plánované přepodřizování operačních svazků mezi jednotlivými armádami Varšavské 
smlouvy. Důsledná unifikace tak sledovala, kromě ekonomických zájmů SSSR, i zajiš-
tění vzájemné koordinace, zaměnitelnosti, opravitelnosti a materiálního zabezpečení. 
Nedostatkem tohoto systému bylo pravidelné několikaleté zpoždění mezi zavedením 
nové techniky a jejím dovozem nebo zahájením licenční výroby.

Plán Správy spojovacího vojska GŠ stanovil tyto hlavní úkoly pro přezbrojení spo-
jovací technikou: 
•  postupné přezbrojení stávajících vkv rádiových stanic R-105, R-108, R-109, R-114 

a kv rádiových stanic divizního typu novými moderními typy TAKT-1, R-107, R-
123, R-111, R-130 a TAKT-2 (vývoj stanice zastavil požadavek unifikace armád
Varšavské smlouvy),

•  postupné přezbrojení stávajících kv rádiových stanic na operačním stupni R-118, 
R-102 a R-830 novým typem R-140,

•  postupné přezbrojení radioreléového spojení na stupni frontu-armády-divize do-
dávkami nových radioreléových stanic RDM-12 a RDM-6,

•  přezbrojení stávajících vozů nosné telefonie (NOT) pro místa velení a pomocných 
spojovacích uzlů (PSU) novými soupravami NOT-PSU70 a NOT70,

•  zabezpečení nové utajovací techniky pro vševojskové svazky, vytvoření zásob 
náhradních dílů a spotřebního materiálu, rozvoj technické základny včetně výpo-
četní techniky, zabezpečení zástavby spojovací techniky do vozidel a další.

Celkově bylo na nákup spojovací techniky na toto období vyčleněno 5,556 mld. Kč.

SPOJOVACÍ TECHNIKA 
V LETECH 
1969 AŽ 1989

Rádiová stanice R-114 řady ASTRA

Rádiová stanice R-106



V roce 1970 byly u 1., 2. a 5. spojo-
vacího pluku místo pojízdných kv 
souprav R-118 zkušebně zavedeny prv-
ní kv rádiové stanice R-140 umístěné 
ve skříňových nástavbách sovětských 
nákladních automobilů ZIL-157. Tyto 
soupravy byly v roce 1974 zrušeny 
a rádiové stanice R-140 byly zabudo-
vány do vozidel Praga V-3S s přívěsem. 
Nové rádiové stanice R-140 byly před-
nostně začleňovány do rádiových sítí 
vševojskových štábů od svazků výše, 
dělostřelectva a raketového vojska, 
letectva a protivzdušné obrany státu 
od pluku nebo letiště výše, součinnost-
ních mezinárodních sítí od svazku výše 
a speciálních rádiových směrů.
Na taktickém stupni probíhalo počát-
kem sedmdesátých let přezbrojení vkv 
a kv rádiových stanic novými prostřed-
ky s větším kmitočtovým rozsahem 
a vyšším výkonem TAKT-1 (RF-10), 
R-123, R-111, R-130 a částečně R-107. 
Po úspěšných vojenských zkouškách 
rotní vkv rádiové stanice TAKT-1 (RF-10) 
proběhly i srovnávací zkoušky se sovět-
skou rádiovou stanicí MALYŠ a bulharskou 
NARCIS-M. Zkoušky prokázaly, že RF-10 
v podstatě splňuje JTTP a v roce 1976 bylo 

zahájeno vyzbrojování vojsk ČSLA. Pro ČSLA bylo v tomto roce vyrobeno 2 500 souprav 
RF-10. Stupeň četa–rota byl zabezpečen do roku 1974 rádiovými stanicemi typu SÁVA 
(RF-12) a VXW-010.
Pro zkvalitnění velitelského spojení na stupni divize byly od roku 1971 zaváděny 
nové velitelské rádiové stanice se štábními pracovišti umístěné ve skříňových nástav-
bách terénních automobilů Praga V3S. Pro velitele tankových, 
motostřeleckých a dělostřeleckých útvarů byl určen typ R-3A 
se stanicemi R-107, R-111, R-123, R-130 a ve verzi AT s utajo-
vacím zařízením T-219. Celkem bylo do roku 1976 vyrobeno 
189 souprav R-3A a 14 souprav R-3AT. Na operačním stupni 

Vysílač rádiové stanice R-140 Přijímač R-155 ze soupravy rádiové stanice R-140

Rádiová stanice 
RF-10

Rádiová stanice RF-12 SÁVA  
vyráběná v Jugoslávii

Rádiová stanice  
VXW 010
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byly zavedeny soupravy R-4A sestávají-
cí ze stanic R-107, R-111, R-130, R-138 
a ve verzi AT opatřené utajovacím 
zařízením T-219. Do roku 1976 bylo vy-
robeno 30 souprav R-4A a 2 soupravy 
R-4AT. V letech 1976 a 1977 proběhlo 
postupné dovybavení utajovači T-219. 
Prostřednictvím velitelských rádiových 
stanic R-3AT a R-4AT bylo zabezpečeno 
utajené spojení veliteli frontu a armád 
s divizemi a s těžkými dělostřeleckými 
brigádami, velitelům divizí s pluky, 
zpravodajským náčelníkům s průzkum-
nými prapory a náčelníkům raketového 
vojska a dělostřelectva se samostatný-
mi dělostřeleckými oddíly. Soupravy 
umožňovaly velitelům a štábům velení 
a práci přímo ve skříňové nástavbě sou-
pravy z místa i za pohybu v kv a vkv 
rádiových sítích a pokud byla souprava 
vybavena utajovacím zařízením P–219, 
i v utajeném režimu. Podle plánů měly 
být všechny svazky a těžké dělostřelecké brigády do roku 1975 vybaveny celkem 
178 soupravami velitelských rádiových stanic R-3A a 30 soupravami R-4A. Souběž-
ně probíhala modernizace obrněných transportérů OT-62/R3 a OT-64/R3 rádiovými 
stanicemi typů R-130, R-111 a R-123.
V závěru sedmdesátých let se věnovala značná pozornost zabezpečení spojení pro 
bojovou a mobilizační pohotovost. Výsledkem bylo zařízení pro vyhlašování bojové 
pohotovosti P-161 (ŠNUR) a systém uvědomování vojáků z povolání zařízením SVI-
TAVA 75. Výroba ověřovací série 100 ks svolávacího zařízení SVITAVA 75 se v roce 
1979 uskutečnila v podniku TESLA Orava. Celkem se do roku 1982 počítalo s výro-
bou 20 000 kapesních přijímačů, 150 kódovačů a 150 kontrolních přijímačů. Celkové 
náklady na zařízení SVITAVA 75 činily 57 129 000 Kčs.
V divizních rádiových sítích, které nebyly zabezpečeny velitelskými rádiovými 
stanicemi R-3AT a R-4AT, docházelo od roku 1981 k postupné výměně souprav velitel-
ských rádiových stanic RM-31Ma „Třinec“ za nový typ R-3S na podvozku automobilu 
GAZ-66 nebo Praga V3S osazený stanicemi R-111, R-130 a RF-10. Ke zkvalitnění ve-
litelského spojení bylo uloženo zavést nové rádiové stanice se štábními pracovišti 
typu R-3AD v počtu 51 kusů pro raketové a dělostřelecké útvary, rádiové stanice 

Rádiové stanice R-111 (vpravo) a R-138 (uprostřed)

Svolávací zařízení  
SVITAVA 75

Velitelská rádiová stanice R-3S
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typu R-3AS v počtu 20 kusů pro vševojskové 
svazky a útvary druhů vojsk, rádiové stani-
ce typu R-146 v počtu 10 kusů pro raketové 
útvary protivzdušné obrany státu.
Rádiové spojení letectva a protivzdušné 
obrany státu bylo modernizováno výměnou 
rádiových stanic R-109 za výkonnější typ 
R-111. ČSLA zakoupila 40 souprav v roce 
1971 a 52 o rok později. Současně proběhla 
na stupni letecká divize-letecký pluk dodáv-
ka 22 radiovozů R3A-L vybavených stanicemi  
R-111, R-130, RTL-31, R-105 a u části  
souprav utajovači T-219. V roce 1971 byl  
u 7. armády protivzdušné obrany státu zahájen 
provoz systému V1p dodáním 5 souprav RPS  
LOTOS a 11 souprav troposférických rádiových 
stanic R-122M. Mezinárodní součinnostní 
spojení 7. armády protivzdušné obrany státu 
bylo v roce 1972 zmodernizováno dodáním 
2 souprav rádiových stanic R-110M. V letech 
1974 a 1975 proběhlo přezbrojení 7. armády 
protivzdušné obrany státu 20 rádiovými sta-

nicemi R-140, které nahradily typ R-118. Pro přenos údajů 
meteorologické služby na celém území ČSSR radiodálnopis-
ným provozem byla v roce 1975 dodána jedna souprava 
R-110M. Jediný prostředek pro spojení troposférickým 
rozptylem představovala v ČSLA počátkem sedmdesátých 
let výše uvedená troposférická rádiová stanice R-122M 
reprezentující modernizaci prvního typu sovětských tro-
posférických stanic. Její použití se předpokládalo do roku 
1985. Vzhledem ke kmitočtovému pásmu a jedinému pře-
nášenému telefonnímu kanálu ale již nevyhovovala a ČSLA 
tak v oblasti troposférického spojení značně zaostávala. 
Základním cílem se v období 1976-1980 stalo postupné 
zavedení troposférické techniky, která by splňovala poža-
davky na spojovací systém. Po roce 1980 se předpokládalo 
zabezpečení prostředky troposférického spojení na stupni 
front – armáda a armáda – divize. Použití troposférických 
stanic mělo podstatně zvýšit životnost spojovací soustavy 
na uvedených stupních. Předpokládalo se, že oblast rádiové 
a radioreléové troposférické techniky bude mít v budoucnu 
vzestupnou tendenci a spojení troposférickým rozptylem 
se stane jedním z hlavních druhů spojení na operačním 
a operačně-taktickém velitelském stupni.
V radioreléové oblasti znamenala sedmdesátá léta příchod 
nové techniky představované především moderními radiorelé-
ovými prostředky domácí konstrukce typu RDM-6 a RDM-12. 
Používané radioreléové stanice RDS-66M a RDM-61M již 
nesplňovaly soudobé požadavky na přenos informací, pře-
devším přenos dat a použití utajovačů. Zkoušky prototypů 
radioreléové soupravy RDM-6 byly ve Výzkumném ústavu 
060 ukončeny v listopadu 1970. Radioreléové stanice RDM-
6 i RDM-12 vyráběla TESLA Hloubětín. Na výrobě se podílela 
řada subdodavatelů z řad československého a maďarské-
ho radiotechnického průmyslu. Přezbrojení ve stálé síti 
se uskutečnilo v první polovině sedmdesátých let zabu-
dováním stanic RDM-12S na jednotlivých stanovištích 
stálé radioreléové sítě o kapacitě 102 souprav. Současně 

Radioreléová stanice RDM-12 
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probíhala i výměna souprav pomocného spojovacího uzlu NOT-PSU za modernější 
NOT-PSU70. Řadu zkoušek provázely problémy. V případě soupravy NOT-PSU70 to 
bylo negativní stanovisko hlavního hygienika, u soupravy RDM-6 ministr národní 
obrany nevydal povolení k používání stanice ve dvou vozidlech. Pro zástavbu do jed-
noho vozidla byl vybrán sovětský typ ZIL-131 a od roku 1976 probíhalo postupné 
zavádění soupravy do ČSLA. Koncem sedmdesátých let pokračovalo přezbrojování 
s cílem, aby prostředky používané v roce 1980 splňovaly požadavky na spojovací 
soustavu. Výjimku představovala radioreléová stanice RDM-61M, která měla být 

po roce 1980 nahrazena vyvíjenou 
dvou a tří kanálovou stanicí RDM-1 a 3. 
Náhradou radioreléových prostředků 
teritoriální sítě měla být stacionární 
varianta sovětské radioreléové stanice 
R-406M. V roce 1976 bylo dosaženo 
100% naplněnosti radioreléovými sta-
nicemi RDM-12 podle tabulek počtů. 
Pokračovalo se s přezbrojením stálých 
radioreléových stanic R-400M stanicemi 
RDM-12 na 17 stálých radioreléových 
stanovištích (SRRS) a na rádiovém vy-
sílacím středisku č. 1. V roce 1977 bylo 
dosaženo jednotnosti radioreléových 
prostředků a tím i snadného připojo-
vání polních radioreléových prostředků 
na pomocných spojovacích uzlech stálé 
radioreléové sítě.

Soubor nosné telefonie SNT-12  
radioreléové stanice RDM-12

Radioreléová stanice RDM-6

Prototyp  
radioreléové  
stanice RDM-61M

Radioreléová stanice RDM-61M
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Situace v oblasti spojovacích uzlů a linkového spojení byla značně 
problematická vzhledem k typové roztříštěnosti linkové techniky 
a jejímu rychlému zastarávání. Hlavní úkol tak představovalo zjed-
nodušení a zrychlení výstavby spojovacích uzlů zavedením plně 
mechanizovaných souprav pro výstavbu kabelových tras, zavede-
ní nového dálnopisného stroje, dálnopisné ústředny, modernizace 
a automatizace přepojování spojů. Dokončovala se výroba spo-
jovacího uzlu frontu a probíhaly práce na projektu rekonstrukce 
spojovacího uzlu armády. Pozornost byla věnována koncepci rozvo-
je spojovacích uzlů taktického stupně vzhledem k tomu, že dosud 
používané soupravy SUD 1-1 a SUD 3 nevyhovovaly kapacitou 
a především neumožňovaly utajené spojení. Výzkumné a zkušeb-
ní středisko 063 se v tomto období zabývalo úkolem s označením 
NÁVĚS - spojovací uzel frontu. V roce 1971 byly realizovány kon-
trolní zkoušky jednotlivých prvků a na rok 1972 byly zajištěny 
vojskové zkoušky. Spojovací uzel frontu (SUF) byl zaveden ve dvou 

Dálnopisný stroj LTA-8

Tahač Tatra 138 s návěsem NS-10 

Kabelová souprava K-20 na automobilu Praga V3S
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soupravách (každá pro jedno položení velitelského 
stanoviště frontu). Spojovací uzel frontu se skládal 
z ústředního rozvodu (UR), který plnil funkci telefon-
ního a telegrafního kontrolního rozvodu zkušebního 
(KROZ) a byl zabudován do návěsu NS-10 taženého au-
tomobilem Tatra 138, automatické telefonní ústředny 
200/200 ve dvou návěsech NS-10, automatické dál-
nopisné ústředny o kapacitě 100 účastníků v návěsu 
NS-10, ze soupravy velitelsko-dispečerského stanoviště 
k řízení rádiového a dálkového spojení v návěsu NS-10, 
z rozvodny silnoproudu a ze stavebních souprav K 60-
8, K 20-10 a K 20-M. K zabezpečení vnitřního spojení 
a k vhodnému seřazení spojů od uzlového jádra byly 
do soupravy spojovacího uzlu frontu zařazeny dvě 
soupravy mezilehlých rozvodů (MR) ve vozidlech Praga 
V3S. Pro budování spojení ke vzdáleným účastníkům 
byl spojovací uzel frontu doplněn čtyřmi kabelovými 
soupravami K-12 a dalšími vozidly pro dopravu účast-
nických přístrojů. Celkem měl spojovací uzel frontu 
pět skříňových desetitunových návěsů uzlového jádra, 
jeden valníkový návěs rozvodny, dvě soupravy mezileh-
lého rozvodu, sedm nákladních vozidel Tatra 138 pro 
soupravy K 60-8 a K20-10, dvě vozidla pro soupravy 
K 20-M, dvě vozidla pro soupravy K 12 a dvě vozidla 
pro příslušenství spojovacího uzlu. Spojovací uzel fron-
tu, bez uzlu pro utajené spojení, obsahoval celkem  
21 vozidel. Od 1. ledna 1973 zahájil 2. provozní prapor  
5. spojovacího pluku výcvik na nové technice spojova-
cího uzlu frontu.
Součástí spojovacího uzlu frontu byl speciální spojova-
cí uzel, tvořený provozovnami zvláštního armádního 
spojení (ZAS), který zajišťoval utajování telefonních 
a dálnopisných kanálů. Část dálnopisných kanálů 
byla utajována šifrovací provozovnou ŠP-100, vybavenou dálnopisy ŠD-3. Provozov-
ny jádra spojovacího uzlu frontu byly domácí československé výroby, provozovny 
speciálního spojovacího uzlu byly sovětské výroby. Spojovací uzel frontu zavedený 
do výzbroje u 5. spojovacího pluku se osvědčil. Jeho zavedením se zrychlil provoz 
a uzel přinesl řadu technických možností přepojování (komutace) kanálů včetně 
utajeného telefonního a dálnopisného spojení.
Obdobné výhody zabezpečovala i rekonstrukce spojovacího uzlu armády. Ve Výzkum-
ném ústavu 060 se rekonstrukcí spojovacího uzlu armády zabýval Ing. Svatopluk 
Hunča, který navrhl dvě varianty organizace spojovacího uzlu armády a součas-
ně způsob jeho postupného zavedení do vojsk. 
Výrobou hlavních prvků uzlového jádra se na něm 
podílel především Opravárenský závod 064 Hradec 
Králové, výrobou výpravny, zdrojovny a kabelových 
vozů AVIA Ivančice. Spojovací uzel armády s novými 
prvky KROZ-200, ATÚ-25, UR-200, DTÚ-90, kabelové 
soupravy K-20-A, podací stanice a spojovací výprav-
ny procházel vojskovými zkouškami v letech 1974 
a 1975. Od následujícího roku byl postupně zaváděn 
do výzbroje. Počátkem roku 1976 proběhly vojenské 
zkoušky posledních nových prvků spojovacího uzlu 
armády, a to KROZ-80 a DTÚ-40. Spojovací uzel ve-
litelského stanoviště 1. a 4. armády byl v roce 1975 
zabezpečen telefonními provozovnami zvláštního 
armádního spojení P-243 (přepojovač) a P-242T s uta-
jovacím zařízením T-217.

Ústřední rozvod spojovacího uzlu armády UR-SUA

Stanice dálkového spojení KROZ-200 SDS SUA
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Vozidla jednotného spojovacího uzlu divize

Provozovna P-240 (ZAS)  
s utajovaným telefonním přepojovačem

U vševojskových svazků bylo spojení 
na místech velení zabezpečováno sou-
pravami spojovacích uzlů SUD 1-1, které 
byly do výzbroje zavedeny v roce 1963.
Vzhledem k potřebě utajeného telefonní-
ho a dálnopisného spojení byly ze SSSR 
pro spojovací uzly na stupni divize dove-
zeny provozovny P-240T a P-241T, které 
absolvovaly v roce 1976 zkoušky u spojo-
vacího praporu 20. motostřelecké divize. 
V následujících letech došlo k jejich zave-
dení do výzbroje pod označením jednotný 
spojovací uzel (JSU) divize. Do roku 1980 
bylo ze SSSR dovezeno 28 souprav v cel-
kovém nákladu 134 310 000 Kčs, po roce 
1980 dalších 42 souprav.
Spolu se zavedením utajovacích zaří-
zení se změnila organizace spojovacích 
jednotek a vznikla nová kategorie pra-
porčíků zvláštního armádního spojení 
(ZAS). Účastnické rozvody utajeného 

spojení byly budovány odděleně od ostatních, včetně samostatně přepojovaných (ko-
mutovaných) koncových prvků. Předpokládalo se, že po roce 1980 bude vybudována 
teritoriální síť zvláštního armádního spojení, až do stupně krajských vojenských správ 
(KVS) a okresních vojenských správ (OVS). Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých 
let proběhla druhá etapa výstavby tohoto spojení. Byla dořešena výstavba telefon-
ního utajeného spojení u vševojskových svazků, raketových brigád, svazků a útvarů 
protivzdušné obrany státu a velitelství pohraniční stráže. Modernizovaly se součin-
nostní mezinárodní směry. Došlo k propojení systémů zvláštního armádního spojení 
se systémem vládního spojení (VČ) na úrovni ústředen Ministerstva národní obrany 
a Federálního ministerstva vnitra. V polní spojovací soustavě zabezpečovala zvláštní 
armádní spojení modernizace telefonních provozoven P-243T a P-242T předurčených 
pro velitelské stanoviště frontu.
V polní spojovací soustavě se v závěru sedmdesátých let realizovala frontová osa v délce 
400 km s přípojkami na velitelská stanoviště dvou armád. Tento linkový trakt zabezpe-
čovalo 18 souprav NOT-75, 48 souprav neobsluhovaných 
zesilovacích stanic, 24 mechanizačních souprav na vozi-
dlech Tatra 148 a 24 doprovodných vozidel Tatra 148. 
V lednu 1978 byl zpracován typový VTER (vojensko-technic-
ký a ekonomický rozbor) na mechanizovanou kabelovou soupravu 
MKS-25 a NOT-75, které měly zabezpečit výstavbu kabelových tras. 
Souprava MKS-25 zajišťovala spolu s provozovnami NOT-75 vícekaná-
lové kabelové spojení na stupni frontu s připojením vševojskových 
armád. Nedostatkem soupravy bylo, že v dané etapě nebyl plánován 
vhodný zaorávač kabelu. Jeho ukrytí a maskování se tak při výstav-
bě stávalo značně problematickým.

Speciální  
mikrotelefon  
pro  
pohraniční stráž

Rádiová stanice VXW 100

Rádiová stanice PR-21 
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Celkový pohled na polní počítač PŘÍPRAVA 2

Vstupní a výstupní zařízení počítače PŘÍPRAVA 2

Magnetopáskové jednotky počítače PŘÍPRAVA 2

Snímač děrné pásky počítače PŘÍPRAVA 2
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Novým technickým oborem, za nějž odpovídalo spojovací vojsko, se stal 
přenos dat, který ale neměl v ČSLA potřebné systémové ani organizační 
předpoklady. Probíhaly dílčí práce, které měly zajistit kontakt se světo-
vým vývojem i v této oblasti. Nejvýznamnějším projektem se stal úkol 
PŘÍPRAVA, který měl vytvořit základ teritoriálního systému automa-
tizovaného velení. Vzhledem k tomu, že ve výzbroji ČSLA neexistovaly 
prostředky pro utajený přenos dat, byla za účelem experimentálního ově-
řování nakoupena zahraniční technika komerčního provedení. V rámci 
armád Varšavské smlouvy nebyla počátkem sedmdesátých let zavedena 
žádná vojenská zařízení pro přenos dat. Výjimku představovalo pouze 
polské zařízení KACZIENEC, které však nebylo, vzhledem k použité sou-
částkové základně, perspektivní. Z tohoto důvodu bylo pro zabezpečení 
potřeb stacionární sítě zakoupeno v letech 1976 až 1980 komerční za-
řízení československé výroby, které současně procházelo ověřovacími 
zkouškami pro práci v polním systému velení s využitím stacionárních 
výpočetních středisek. Ve výzkumu, vývoji a výrobě mobilních zařízení 
pro přenos dat středními rychlostmi s utajením, se ČSLA orientovala 
na koordinaci a kooperaci s ostatními armádami Varšavské smlouvy. 
Výsledkem mělo být zařízení polního automatizovaného systém velení 
vojskům (PASUV), jehož realizace se předpokládala po roce 1980. Zku-
šenosti ukázaly, že utajený přenos dat vyššími rychlostmi se osvědčil 
nejen k předávání dat pro počítač, ale i pro předávání rozkazů, nařízení 
a souhrnných hlášení operačního významu. V polním systému velení 
byl zaveden polní samočinný počítač PŘÍPRAVA 2. K tomuto počítači byl 
zajišťován přenos dat zařízeními s přenosovou rychlostí 600 a 1200 Bd 
za sekundu. V závěru sedmdesátých let byly na operačním velitelském 
stupni v rámci snahy o zavedení moderní techniky zabezpečeného pře-
nosu dat zakoupeny čtyři pojízdné soupravy zařízení PÁSKA.
V letech 1981 až 1985 se hlavní pozornost spojovacího vojska v oblas-
ti budování spojovacích soustav zaměřovala na spolehlivost, odolnost 
a utajení provozu. Spojovací soustavy se budovaly s důrazem na nové 
pojetí organizace míst velení a pohyblivých obrněných míst velení. 
Nové pojetí polní spojovací soustavy operačního svazu představovalo 
organizačně technické uskupení spojovacích sil a prostředků rozvinu-
tých v souladu s přijatou organizací velení. 

Polní spojovací soustavu tvořily:
a)  spojovací uzly míst velení – velitelského stanoviště (VS), záložního 

velitelského stanoviště (ZVS), týlového velitelského stanoviště (TVS), 
pohyblivého místa velení (PMV), vzdušného místa velení (Vzd.MV) 
případně pomocného velitelského stanoviště (PoVS), 

b)  spojovací síť (opěrná) – její základ tvořily opěrné spojovací uzly (OSU) 
a pomocné spojovací uzly (PSU), zpravidla propojené mezi sebou  
osami a příčnými spoji (rokádami), 

c)  přímé spoje – mezi místy velení vlastního stupně a podřízených, 
d)  zálohy spojovacích sil prostředků,
e)  orgány a prostředky materiálně technického zabezpečení (MTZ) - 

sklady, dílny a opravny.
Plná realizace takto chápané spojovací soustavy předpokládala urči-
té změny v organizaci a použití spojovacích útvarů, zavedení nových 
druhů spojovací techniky (troposférických stanic, nových kabelových 
souprav) a určitou změnu struktury spojovacích uzlů. Hlavním problé-
mem bylo rychlé přemístění spojovacích uzlů velitelských stanovišť (SU 
VS). Řešilo se však převážně jen organizačními opatřeními, a to rozdě-
lením spojovacích uzlů na část mobilní a hlavní. Novou zásadou bylo 
připojovat místa velení velitelského stanoviště, záložního velitelského 
stanoviště i týlového velitelského stanoviště na opěrný spojovací uzel  
nebo pomocný spojovací uzel tak, aby při přemísťování místa velení 
nedocházelo u ostatních míst velení ke ztrátě spojení.
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Rádiová stanice R-140 v automobilu ZIL-131Radioreléová stanice RDM-6

Rádiová stanice R-352 pro průzkumné jednotky

Rádiový přijímač R-314

Při zavádění nové spojovací techniky do výzbroje ČSLA se počátkem osmdesátých 
let přihlíželo právě k novému pojetí organizace spojení a změnám v organizační 
struktuře spojovacích útvarů.

V oblasti rádiového spojení se modernizace zaměřila na nové rádiové prostřed-
ky s vysokou provozní spolehlivostí a minimálními nároky na údržbu a dále 
na snižování rozměrů a hmotnosti, zvyšování výkonu, citlivosti a podstatně šir-
ší kmitočtová pásma. Současně vznikl požadavek na obměnu rádiové techniky 

s prošlou dobou životnosti, zejména rádiových stanic RM-31M. Navrhova-
lo se zavedení stanice BERKUT-2 licenčně vyráběné domácím průmyslem. 
Pokračovalo rovněž přezbrojení stanicemi R-140. V letech 1980 až 1985 
se předpokládal dovoz dalších 127 rádiových stanic R-140 a 13 stanic R-137 

v obrněných transportérech pro 10 vševojskových svazků a 5 stanic R-137 
v automobilech (po dvou pro vševojskové armády a jedna pro Východní vojenský 

okruh). Ve vkv rádiovém spojení se pokračovalo se zaváděním nových vkv stanic 
R-137 na operačním stupni a R-111 na taktickém stupni. Pro zkvalitnění rádiového 
spojení byla zahájena výroba provozovny PRP-IV, která umožňovala ve spolupráci 

s RDM-12 dálkové ovládání dvou rádiových stanic R-140 a modulaci dalších dvou 
pracujících odděleným příjmem přímo z PRP-IV umístěném ve spojovacím uzlu. 
Zavedení provozoven PRP-IV však řešilo situaci jen částečně. Jednotlivé armády 

a front disponovaly větším počtem rádiových stanic R-140 než byl počet 
přijímačů v provozovnách PRP-IV. Na těchto stupních se tak uvažovalo 
o dalším typu provozovny PRP-VIII, vybavené 4 přijímači R-155P a 4 při-
jímači R-155U, která by využila počet kanálů RDM-12 a vyřešila problém 

s dálkovým ovládáním rádiových stanic na operačně taktickém a operač-
ním stupni. Celkově bylo potřeba 18 provozoven PRP-VIII.

V oblasti radioreléového spojení byl další rozvoj vázán na vývoj některých 
významných prvků oboru linkové techniky, především jednotné multiplexy 
a zařízení nosné telefonie a telegrafie pro radioreléové, troposférické a ka-

belové spojovací prostředky. Pro radioreléové spojení byl v tomto období 
rozvoje charakteristický přesun pracovních kmitočtů do pásem mikrovln. Vzhledem 
k tomu, že radioreléové stanice RDM-12 a RDM-6 spadaly technologicky do období 
šedesátých let, pro nějž byla charakteristická kombinace elektronkových a tran-

zistorových obvodů, nepředpokládala se jejich modernizace, ale pro pokrytí 
perspektivních potřeb se hledalo řešení v inovaci radioreléové techniky. V pří-
padě stanic RDM-12 a RDM-6 šlo o prostředky technicky neopotřebované 
a s poměrně dlouhou životností odhadovanou do roku 1990. Proces inovace 
byl díky rozvinuté vědeckovýzkumné a výrobní základně zahájen již v letech 
1981 až 1985. Podnik TESLA Hloubětín vyráběl řadu radioreléových reportáž-
ních a víceokruhových prostředků pro provoz v mikrovlnném pásmu (MT-15, 
MT-16, MT-21, MT-22, 11AP32). Spolu s podniky TESLA Pardubice a TESLA 
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Strašnice zde existovaly potřebné předpoklady pro řešení úkolů rozvoje speciální 
radioreléové techniky odpovídající potřebám armády.
Pro perspektivní náhradu stávající radioreléové techniky ve stálé a polní spojovací 
síti se Správa spojovacího vojska GŠ orientovala na dva typy mikrovlnné techniky, 
a to na radioreléovou stanici s přenosovou rychlostí 480 nebo 2048 kb/s osazenou 
8 nebo 32nf okruhovým multiplexem s časovým dělením přenosových okruhů podle 
JTTP, a na radioreléovou stanici s přenosovou rychlostí 8192 kb/s osazenou 128nf 
okruhovým multiplexem s časovým dělením přenosových kanálů (PCM). Obě stanice 
měly být koncepčně a technologicky shodné, rozměrově a hmotnostně značně 
menší než stávající radioreléová technika. Pro potřebu ČSLA se perspektivně 
počítalo se zavedením modernizované verze RDM-61M v počtu 2500 souprav 
a s radioreléovou stanicí s 8nf okruhovým multiplexem v počtu 587 sou-
prav s termínem dodávek od roku 1986. Dále s radioreléovou stanicí s 32nf 
okruhovým multiplexem v počtu 366 souprav a radioreléovou stanicí se 128nf 
okruhovým multiplexem v počtu 134 souprav se zahájením dodávek v roce 1987.
Troposférické spojení se v ČSLA dosud používalo pouze v rámci protivzdušné obra-
ny státu (R-122M2). Širší využití troposférických prostředků v rámci stálé a polní 
spojovací sítě se však v tomto období předpokládalo na základě jednání 6. zasedání 
ministrů obrany států Varšavské smlouvy o „Obecných principech organizace míst 
velení a spojovacích systémů.“ Vzhledem k nízkým předpokládaným počtům se ne-
připravoval vývoj ani výroba těchto prostředků v tuzemsku, ale potřeby armády 
měl zabezpečit dovoz ze SSSR. 
Pro zabezpečení stálého troposférického spojení byla v roce 
1983, podle projektu MO SSSR, zahájena výstavba systému 
BARS vybaveného stanicemi R-410M. Systém zabezpečoval 
spojení Štábu spojených ozbrojených sil (ŠSOS) s GŠ ČSLA, 
GŠ Maďarské lidové armády a Hlavním velitelstvím Národní 
lidové armády NDR. 
K zabezpečení polního troposférického spojení mezi mís-
tem velení GŠ a velitelským stanovištěm frontu a mezi 
velitelským stanovištěm frontu a velitelskými stanovišti 
vševojskových armád se předpokládalo použití troposfé-
rické stanice R-412F. Troposférická stanice R-412A měla 
zabezpečovat polní troposférické spojení protivzdušné 
obrany státu a letectva a stanice R-412B polní troposfé-
rické spojení na operačně taktickém velitelském stupni 
armáda–vševojskový svazek na hlavním směru úderu. Cel-
kově se uvažovalo o dovozu 35 souprav.
Spojovací uzly měly procházet etapou dalšího rozvoje uta-
jeného telefonního a dálnopisného spojení pomocí částečné 
modernizace a zodolnění jednotlivých prvků spojovací-
ho uzlu frontu a spojovacího uzlu armády zabudováním 
do zařízení VESTA. Až po roce 1986 se předpokládalo zave-
dení nového spojovacího uzlu frontu ve třech položeních 
a to buď z vlastního vývoje a výroby, nebo nákupem. 
Taktéž se v těchto letech počítalo se zavedením nového 
spojovacího uzlu armády ve třech položeních a to dovozem 
vhodného typu ze SSSR. 
V polní spojovací soustavě se k zabezpečení utajeného spo-
jení používaly mobilní provozovny zvláštního armádního 
spojení (ZAS) s utajovacím zařízením T-217M, T-206 MT 
a PÁSKA. Provozovny typu P-227T byly postupně vyřazo-
vány. Novější provozovny P-222T měly být, podle stupně 
opotřebení, po etapách modernizovány zařízením T-206MT 
na provozovny P-238T.
V oblasti přenosu dat a informací byl rozvoj orientován 
na zavádění polního automatizovaného systém velení 
vojskům (PASUV). Dosud byl přenos dat používán jen k ex-
perimentálním účelům, a to technikou západní provenience, 
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Vysílač rádiové stanice R-161

Přijímač R-326 ze soupravy rádiové stanice R-161

kromě protivzduš-
né obrany státu, 

která byla vybavena zaří-
zeními přenosu dat výroby 
NDR (FKG-T-50 a DFE-550).  
Experimentální techni-
ka přenosu dat THOMPSON, 
STC GH-210 a MARCONI, byla dočasně používána k získání technických a provozních 
zkušeností v rámci přípravy k rozvoji systému. Další období experimentů se vyzna-
čovalo snahou o využití souprav československé výroby zařízení přenosu dat ZPD-200 
a částečně i ZPD-1200. Vzhledem k tomu, že základní předpoklady pro přenos dat spl-
ňovala i souprava PÁSKA, uskutečnil její výrobce METRA Blansko podnikové zkoušky 
čtyř mobilních souprav a po provedení požadovaných úprav, je předal Spojovacímu 

provoznímu středisku a velitelství Západního vojenského okruhu. Pro po-
třeby velitelství protivzdušné obrany státu bylo vyrobeno 14 stacionárních 
souprav PÁSKA. Stacionární soupravy dostaly typové označení M4T256, 
koncové zařízení přenosu dat M4T257 a utajovací zařízení PAŠA-M M4T258. 
Dalších 38 souprav zařízení PÁSKA bylo určeno do souborů malých převoz-
ných počítačů MOMI s utajovacím zařízením PAŠA. V letech 1980 až 1982 
se uskutečnila dodávka celkem 38 souprav.
V oblasti stálé vojenské telefonní a dálnopisné sítě se předpokládala ob-
měna systému účastnických telefonních ústředen (UTU) první generace 
za systém UK-111P a UK-112P. Generace těchto ústředen měla zabezpečit 
plně automatizovaný provoz s podstatným omezením počtu spojovate-
lek. Obměna starých systémů účastnických telefonních ústředen měla 
proběhnout v 65 posádkách o celkové kapacitě 28 770 přípojek. Obměna 
byla prováděna až do roku 1990. V dálnopisné síti došlo k dokončení vý-
stavby automatické dálnopisné ústředny (ADÚ) Banská Bystrica a ADÚ 
Bratislava a samostatných systémů tónové telegrafie (TT) ve vybraných
posádkách. Tím se podařilo rozšířit celou dálnopisnou síť na konečnou 
kapacitu 1640 přípojek. Současně s rozšířením dálnopisné sítě se rea-
lizovalo přezbrojení koncových dálnopisných přístrojů RFT za moderní 
dálnopisy T-100. Pro rok 1981 byla zabezpečena výměna 500 dálnopisů 
a výměna zbývajících 1 140 ks měla být zabezpečena do konce roku 1985. 
Kromě toho se na základě požadavků na utajení rozšiřoval počet utajova-
cích zařízení M-125M (FIALKA). 
Druhá polovina osmdesátých let přinesla řadu změn v organizační 
struktuře a výzbroji vojsk, což zákonitě vedlo k úpravě systému velení 
s důrazem na mechanizaci a automatizaci jednotlivých procesů. Správná 
funkce automatizovaného systému velení a řízení se neobešla bez spojo-
vací soustavy, která byla závislá na spojovacích prostředcích a spojovací 
síti, kterou byl přenos zpráv uskutečňován. Základem spojovací sousta-
vy na operačním stupni byla polní spojovací síť tvořená jednotlivými 

Dálnopisný stroj T-100

Telefonní přístroj TA-57
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systémy rádiového, radioreléového, troposférického, kosmického a linkového spo-
jení. Předpokládalo se postupné zavádění automatického přepojování (komutace) 
a využívání různých druhů spojení na základě zavedení unifikovaných kanálů pro
digitální spojení a sdružených utajovačů. Plánovalo se zavedení družicového spojení 
na bázi stanice KRISTALL, nových rádiových stanic R-161p a nového souboru uta-
jovacích zařízení s vysokou kryptologickou odolností typu INTERIER. Troposférické 
spojení mělo být rozšířeno od armád k vševojskovým divizím.
V oblasti rádiové techniky se kladl důraz na přechod k digitálním formám přenosu 
informací,  zvyšování množství, rychlosti jejich předávání a zabezpečení přenosu 
dat. Pro taktický stupeň  se předpokládalo rozšíření počtů velitelsko-štábních vozi-
del na bázi obrněných transportérů s individuálním technickým vybavením, včetně 
rádiových stanic. Na operačním stupni pokračovalo vyřazování rádiové techniky 
s prošlou životností a její nahrazování výkonnou rádiovou technikou středního 
dosahu na bázi skříňového terénního automobilu. V SSSR byla v této době vyvíje-
na řada nových rádiových stanic typu POISK, BERKUT, MIKRON (TANGO) a ABZAC, 
ve kterých již byla používána perspektivní součástková základna, včetně integrova-
ných obvodů vyšší generace.
V oblasti radioreléového spojení byl zahájen vývoj nové stanice pod typovým označe-
ním TEMPO umožňující digitální přenos informací velkými přenosovými rychlostmi. 
Stavebnicová konstrukce stanice umožňovala její použití pro 8, 32, 64 a 128 kanálů. 
Od roku 1990 měla nahrazovat stávající typy RDM-12 a RDM-6. Současně pokračo-
vala i výměna nejstarších sovětských radioreléových stanic R-404 modernizovanými 
typy R-404 se stožárem SOSNA.
Ve stacionárním troposférickém spojení byly využívány stanice R-410M, v polní 
spojovací soustavě troposférické stanice R-412. Tento typ existoval ve třech vari-
antách. Šestikanálové R-412F a R-412A byly umístěny v nákladních automobilech, 
tříkanálové R-412 B v obrněných transportérech. Ve druhé polovině osmdesátých 
let byly do výzbroje zavedeny i kosmické rádiové stanice R-440-U (uzlová) na stupni 
frontu a R-440-O (koncová) na stupni armády.
V období 1985 až 1990 se hlavní pozornost v oboru spojovacích uzlů zaměřila na do-
končení modernizace operačně taktického velitelského stupně jednotným spojovacím 
uzlem P-240M a P-241M. Na taktickém stupni velení probíhalo přezbrojení spojovacího 
uzlu SUD 1-1(2) za P-240T a P-241T. Dále byla řešena modernizace spojovacích uzlů 
vševojskových pluků vytvořením souprav s ústřednou větší kapacity a jejich zabudo-
váním do automobilů nebo obrněných transportérů.
V oblasti techniky přenosu dat stávající prostředky stále více zaostávaly za požadavky 
na moderní způsob velení a řízení. Systémy přenosu dat realizované v letech 1978 
až 1985 prostředky M4T256, PÁSKA, MODAST a neutajeného přenosu dat pomocí 
komerčních zařízení ZPD-200 a ZPD-1200, byly postupně zdokonalovány výstavbou sys-
tému utajeného přenosu dat pomocí prostředků MODAST. Až do zavedení koaličního 
systému pro přenos dat, s nímž se počítalo po roce 2000, měla probíhat výstavba vlast-
ní integrované sítě na bázi modernizovaných prostředků MODAST s využitím prvků 
ze systému ZOBRAZENÍ. V roce 1985 byl ukončen vývoj souprav typu ZPD-4800TRs 
a ZPD-Trp a následně zahájen jejich zkušební provoz u 1. spojovacího střediska Pří-
bram, 3. spojovacího střediska Tábor a 4. spojovacího střediska Písek.
V roce 1969 vzniklo samostatné Oddělení mechanizace a automatizace GŠ, 
které bylo v roce 1989 včleněno pod novým názvem Oddělení automatizace 
velení do Správy rozvoje velení a vědy GŠ. Děrnoštítková výpočetní tech-
nika byla postupně nahrazována a modernizována stacionárními 
počítači typu EPOS, MINSK, ZPA-600, JSEP, SMEP apod. Od roku 1970 
byly do armády zaváděny počítače EPOS-2 vyráběné i v mobil-
ní podobě na několika nákladních automobilech se speciální 
nástavbou a určením pro práci štábu v polních podmínkách. 
Prospěšnost strojového zpracování dat v mírových potřebách 
armády byla stále patrnější, především v agendách mobili-
zační, organizační, plánovací, personální, finanční a dalších. 
Do armády byly postupně zaváděny modernější počítače typu MINSK-
22 a MINSK-32. V systému velení a řízení armády v mírových podmínkách 
a na teritoriu státu se stal základním typem výpočetního systému počítač  

Blůza vz. 63 posluchače  
druhého ročníku  
vojenské střední odborné školy
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středního výkonu (tzv. třiapůlté generace). Jednalo se o sovětský typ  
EC-1030 (33), který zabezpečoval především zpracování informa-
cí na vrcholové úrovni, avšak brzy byl obměněn počítači EC-1045 
(46). Na nižších stupních velení a řízení se využívaly minipočítače 
tuzemské výroby ADT-4300, 4500 a 4700 a v druhé polovině osm-
desátých let i počítače řady SMEP, jako např. SM 4-20, SM 50/50.
M1, a SM 52/12.
Z prostředků přípravy dat byly v armádě využívány stroje pro přípravu 
dat na papírová média (děrné štítky a děrnou pásku) typu ARITMA 
2030, SOEMTRON, CONSUL a ASCOTA. Tyto prostředky byly postupně 
obměňovány novými zařízeními pro přípravu a předzpracování dat 
na magnetická média, např. zařízeními CONSUL 271x a zařízeními pro 
skupinovou přípravu dat na magnetickou pásku postavenými na bázi 
počítačů EC-1010-Videoplex a SM 4-20. V druhé polovině osmdesátých 
let byly zaváděny 8bitové mikropočítače, které zásadně změnily do-
savadní přístup ke zpracování dat, tj. přechod od dávkového způsobu 
k decentralizovanému zpracování a bezprostřednímu přiblížení výpo-
četní techniky k uživatelům. Tento proces byl podpořen výstavbou 
lokálních terminálových sítí středních počítačů JSEP a minipočítačů ADT 

a SMEP a rovněž začínajícím procesem dálkového zpracování dat a jejich přenosu. 
K poměrně masovému zasazení mikropočítačů došlo u kancelářských mikropočítačů 
TEXT-01 a TEXT-01.M1, které byly v rámci jednotlivých podsystémů AIS ČSLA využí-
vány pro racionalizaci administrativních prací, řešení dílčích výpočtových úloh a pro 
přípravu a předzpracování dat.
Samostatnou kapitolu ve vývoji technické báze automatizace představovaly 
převozné počítače domácí konstrukce určené pro velení vojskům v polních podmínkách. 
Tato technika byla vestavěna do velitelsko štábních vozidel a izotermických 
přepravníků. V sedmdesátých letech se vedle převozné počítačové soupravy 
PŘÍPRAVA II na operačním velitelském stupni jednalo o pojízdné výpočetní 
automaty CONSUL-261 a 266, které zabezpečovaly u vševojskových, leteckých 
a ženijních svazků zpracování taktických, technických a týlových propočtů 
úloh. V osmdesátých letech byla do výzbroje ČSLA zavedena v tehdejší době 
úspěšná řada malých převozných počítačů MOMI, postavených na bázi mini-
počítačů ADT-4300 a 4500. Soupravy převozných počítačů MOMI-2 a MOMI-3 
svým technickým, základním a aplikačním programovým vybavením (operač-
ně-taktické úlohy a bojové formalizované dokumenty) umožňovaly výstavbu 
terminálových sítí na polních pohyblivých místech velení a utajený přenos 
dat mezi jednotlivými místy velení. V druhé polovině osmdesátých let byla 
technická základna na taktickém stupni doplňována a obměňována 8bitovými 
vojenskými mikropočítači POTAS, které splňovaly požadavky na klimatickou 
a mechanickou odolnost a představovaly špičku polních automatizačních tech-
nologií v rámci armád Varšavské smlouvy.

Počítač MOMI-2 v izotermickém kontejneru na automobilu Tatra 148

Pracoviště operátora počítače MOMI-2

Aparatura utajeného přenosu dat počítače MOMI-2 
Rozvinuté pracoviště 
počítače POTAS
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Konec bipolárního rozdělení světa se výrazně projevil i v postavení Českosloven-
ska. Změna politického systému na přelomu let 1989 a 1990 a orientace České 
a Slovenské Federativní Republiky na zapojení do evropských struktur a NATO, 
zásadním způsobem ovlivnily organizační výstavbu armády. Současně s vývojem 
nového politického uspořádání došlo k přebudování armády provázenému řadou 
organizačních a dislokačních změn. Měnily se i organizační struktury a dislokace 
spojovacích útvarů, které kopírovaly změny v celé armádě. V důsledku legisla-
tivních změn (novelou branného zákona byla zkrácena vojenská základní služba  
z 24 na 18 měsíců) a masového odchodu vojáků z povolání ze služebního poměru, 
klesl skutečný počet příslušníků armády k 1. říjnu 1990 na 150 000 osob. Součas-
ně byla podepsána dohoda o stažení sovětských vojsk z území Československa do  
30. června 1991 a dnem 1. července 1991 zanikla Varšavská smlouva. Smlouva o kon-
venčních ozbrojených silách v Evropě, schválená v Paříži v listopadu 1991, stanovila 
československé armádě od listopadu 1995 pouze 140 000 příslušníků, 1435 tanků, 
2050 bojových obrněných vozidel, 1150 dělostřeleckých systémů, 345 bojových leta-
del a 75 bojových vrtulníků. Redislokační změny vyvolávala i dosavadní koncentrace 
československých vojsk na hranici se Spolkovou republikou Německo. Na přelomu let 
1991 a 1992 díky tomu došlo ke zrušení dosavadního rozdělení na Západní a Východní 
vojenských okruh a k 1. lednu 1992 nově vzniklo Vojenské velitelství Západ v Táboře 

Rádiová stanice R-140

IX. KAPITOLA SEDMNÁCT LET NOVÝCH PERSPEKTIV – LÉTA 1990 AŽ 2007

Rádiová stanice RF-13 vyvíjená počátkem devadesátých let
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VSS

VSS

a Vojenské velitelství Východ v Trenčíně, následované 1. března 1992 Vojenským 
velitelstvím Střed v Olomouci. Tato organizace respektovala rovnoměrné rozmístění 
vojsk na celém území Československa. 

Organizační schéma spojovacího vojska pozemních sil k 31. prosinci 1989

MNO

ZZ06

Hradec 
Králové

ZZ06

Olomouc 
Bystrovany 
(pobočka)

SU GŠ 

Praha

VÚ 060

Liptovský 
Mikuláš

VÚ 
060

Praha 
Brno

RRS

Nové Město 
n. Metují

VOP 64

Hradec 
Králové

VOP 65

Český Těšín

SPS

Praha

VU

Nové Mesto 
n. Váhom

VSSM

Poprad060

5. spojb

Strašice

52. spojb DS

Lipník

59. spojb DS

Beroun

60. spojpr 

Čeperka

3. spojstř

Tábor

1. OSSO

Červený 
Újezd

(pobočka)

1. OSSO

Červené 
Pečky

VSS

ZVO 

1. armáda

31. PSO 1. spojstř

Příbram

Příbram

Karlovy 
Vary

20.msd

12. spojpr

19. msd

11. spojpr

2. msd

4. spojpr 

1. td

Plzeň Sušice

2. spojpr

Slaný

1. spojp 11. pDS

Plzeň Plzeň

4. armáda

4. spojstř 34. PSO

Písek

Písek

České 
Budějovice

15.msd

1. spojpr 

3. msd

3. spojpr 

9. td

9. spojpr

4. td

Kroměříž Tábor

5. spojpr 

Havlíčkův 
Brod

2. spojp 24. pDS

Písek Písek

13. td

13. spojpr 

14. td

10. spojpr 

Topolčany Prešov

2. OSSO VSS

Nové 
Mesto  

n. Váhom

42. spojpr 2. spojstř

Trenčín Trenčín

VVOspoj. uzel 25

Tábor Trenčín
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sklad

 spoj. tech.spoj. tech.sklad

DS DS VČ

pošt. spoj.u brig DS

 pošt. spoj.

spoj. prap.

spoj. 
pluk 

PASUV

V roce 1990 předložil náčelník spojovacího vojska ministru obrany návrh organiza-
ce spojovacího vojska pro zabezpečení spojení na teritoriu a organizování spojení 
v polních spojovacích soustavách v tomto složení:

Návrh na organizační změny spojovacího vojska k 31. prosinci 1990

spojovací vojsko

frontový 
komplet

armádní 
komplet

letecká 
armáda

PVOS vševojskové 
svazky

VVO teritorium 
vojenských 

okruhů

FBMZ TZ FOZ ABMZ AOZ MNO

spojovací 
sklad

spoj. 
středisko 

(ZVO)

spoj.
 středisko 

(VVO)

spoj. 
středisko 

(A)

spoj. 
středisko 

(LA)

okruhový 
spoj. sklad  
a opravna

prap. oprav 
spoj. tech.

rota oprav 
spoj. tech.

spojovací 
sklad

spojovací 
sklad

spoj. 
prap.

spoj. 
rota týlu

spoj. 
pluk 

PASUV

spoj. prap. 
stálé pohot. 

(3x)

spoj. 
prap. A  

(5x)

spoj.  
prap.  B  

(5x)

spoj.  
prap.  

(zálož.)

spoj. pluk spoj. prap.
spoj. 
a RTZ 

opravna

spoj. pluk
radio 

reléokabel. 
prap.

uzel pol. 
pošt. spoj.

spoj. 
a RTZ 

opravna

spoj. pluk  
DS

spoj. prap. 
DS za A

spoj. pluk  
týlu

uzel pol. 
pošt. spoj. PSO

spoj. 
brigáda 

DS

spoj. 
prap. 
DS VČ

spoj. 
prap.  

DS (frb)
spoj. pluk 

týlu
uzel pol. 
pošt. spoj

voj. spoj. 
správy VO

zásob. 
základna 06

hlavní uzel 
PPS

opravárenský 
závod 064

opravárenský 
závod 065

spoj. 
brigáda 

„U“

spoj. pluk

spoj. uzel 
025

spoj. uzel 
„C“

ústř. voj. 
spoj. správa

spoj. provoz. 
střed. MNO

radioreléové 
střed. MNO

spoj. prap. 
DS VČ

3 uzly BARS
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V červenci 1990 se stal náčelníkem spojovacího vojska Generálního štábu plukovník 
Oldřich Dohnal. 

Vlnu organizačních a dislokačních změn spojovacích útvarů zahájila 31. října 1990 
reorganizace 5. Fatranského spojovací praporu Havlíčkův Brod na 5. sklad spojovací-
ho materiálu. Přesně o rok později, k 31. říjnu 1991, byl zrušen 11. spojovací prapor 
Plzeň a současně došlo k celé řadě dalších změn:

Reorganizovány byly:
•  2. spojovací pluk Písek na 1. spojovací pluk,
•  59. spojovací brigáda dálkových spojů Beroun na 1. pluk dálkových spojů,
•  52. spojovací brigáda dálkových spojů Lipník nad Bečvou na 2. spojovací brigádu,
•  1. okruhový spojovací sklad a opravna na 1. spojovací opravnu a sklad a redislo-

kována z Červených Peček do Lázní Bohdaneč,
•  31. pohyblivá spojovací opravna na 2. spojovací opravnu a sklad a redislokována 

z Plzně do Lipníka nad Bečvou,
•  2. okruhový spojovací sklad a opravna Nové Mesto nad Váhom na 3. spojovací 

opravnu a sklad,
•  5. sklad spojovacího materiálu Havlíčkův Brod na 4. spojovací prapor.
Nově bylo vytvořeno 2. spojovací středisko Olomouc.

Proběhlo následující přečíslování:
•  3. spojovací středisko Tábor na 1. spojovací středisko ,
•  2. spojovací středisko Trenčín na 3. spojovací středisko,
•  2. spojovací prapor Slaný na 1. spojovací prapor,
•  4. spojovací prapor Sušice na 2. spojovací prapor,
•  10. spojovací prapor Prešov na 14. spojovací prapor,
•  1. spojovací prapor České Budějovice na 15. spojovací prapor,
•  12. spojovací prapor Karlovy Vary na 20. spojovací prapor.

V následujícím měsíci, byly k 30. listopadu 1991, zrušeny 11. spojovací pluk dál-
kových spojů Plzeň a 24. spojovací pluk dálkových spojů Písek. Organizační změny 
pokračovaly i v následujícím roce. Hned k 1. lednu 1992 byla zrušena pobočka  
1. spojovací opravny a skladu Lázně Bohdaneč v Červeném Újezdě-Hájku a současně 
došlo k celé řadě dalších změn.

plukovník  
Ing. Oldřich Dohnal  

(*1940)

Absolvent dělostřeleckého učiliště 
a přeškolovacího kurzu na důstojní-
ky spojovacího vojska. V roce 1973 
absolvoval Vojenskou akademii 
Antonína Zápotockého v Brně.  
Vykonával funkce spojovacího ná-
čelníka 321. těžké dělostřelecké 
brigády, vedoucího staršího důstoj-
níka spojovacího oddělení 1. armády, 
náčelníka operačního oddělení, zá-
stupce náčelníka spojovacího vojska 
Západního vojenského okruhu a zá-
stupce náčelníka spojovacího vojska 
Generálního štábu ČSLA. Od čer-
vence 1990 do října 1993 zastával 
funkci náčelníka spojovacího vojska 
Generálního štábu ČSA (AČR).

Automatická telefonní ústředna  
elektronická ATUE-100
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Reorganizovány byly:
 •  1. spojovací pluk Plzeň na 3. spojovací brigádu,
 •  5. spojovací brigáda Strašice na 1. výcvikové středisko spojovacích specialistů,
 •  Spojovací provozní středisko Praha doplněním o spojovací prapor Unhošť.

Nově byly vytvořeny:
 •  Vývojové a technologické centrum informatizace Praha,
 •  5. spojovací středisko Stará Boleslav.

V rámci organizačních změn byly určeny:
•  5. spojovací brigáda pro MNO (v podřízenosti Správy spojovacího vojska GŠ),
•  1. spojovací pluk pro Vojenské velitelství Západ,
•  1. pluk dálkových spojů pro Vojenské velitelství Západ,
•  2. spojovací brigáda pro Vojenské velitelství Střed,
•  3. spojovací brigáda pro Vojenské velitelství Východ.

K 1. březnu 1992 byly:
a) zrušeny:
 •  60. spojovací prapor Unhošť-Čeperka,
 •  1. spojovací středisko Příbram,
 •  4. spojovací středisko Písek,
 •  34. pojízdná spojovací opravna Písek.
b)  redislokovány:
 •  3. spojovací brigáda z Plzně do Ružomberku (20. října 1992 obdržela historic-

ký název Ružomberská),
 •  9. spojovací prapor z Tábora do Písku.

IX. KAPITOLA SEDMNÁCT LET NOVÝCH PERSPEKTIV – LÉTA 1990 AŽ 2007

MB panel automatické telefonní ústředny ATUE-100
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Krátce před rozdělením republiky vypadala k 20. říjnu 1992 podřízenost spojovacích 
útvarů a zařízení následovně:

V přímé podřízenosti Správy spojovacího vojska GŠ zůstaly:
•  Ústřední vojenská spojovací správa Praha,
•  Spojovací provozní středisko Praha,
•  Radioreléové středisko Nové Město nad Metují,
•  speciální spojovací uzly,
•  Zásobovací základna 06 Hradec Králové,
•  Vojenský opravárenský podnik 064 Hradec Králové,
•  Vojenský opravárenský podnik 065 Český Těšín.

V podřízenosti Vojenského velitelství Západ:
•  1. spojovací pluk Písek,
•  1. spojovací pluk dálkových spojů Beroun,
•  1. výcvikové středisko spojovacích specialistů Strašice.
V podřízenosti Vojenského velitelství Střed 2. spojovací brigáda Lipník nad Bečvou.
V podřízenosti Vojenského velitelství Východ 3. spojovací brigáda Ružomberok.
V podřízenosti Velitelství letectva a PVO 17. spojovací brigáda Klecany.
V podřízenosti velitelství 1. smíšeného leteckého sboru 10. spojovací pluk Pardubice.

Výsledkem řady jednání politické reprezentace obou států České a Slovenské Fede-
rativní Republiky bylo rozhodnutí o jejím zániku a vytvoření nástupnických států, 
České republiky a Slovenské republiky. V souvislosti se zánikem ČSFR ukončila svoji 
činnost k 31. prosinci 1992 i její armáda. Nástupci se dnem 1. ledna 1993 staly 
Armáda České republiky (AČR) a Armáda Slovenské republiky (ASR). K 31. prosinci 
1992 byla Armádě Slovenské republiky předána v rámci dělení ČSFR 3. spojovací bri-

Radioreléová stanice RDM-6
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plukovník 
generálního štábu 

Ing. Jiří Rýc 
(*1945)

V roce 1965 absolvoval Spojovací 
učiliště v Novém Mestě nad Vá-
hom. V roce 1976 ukončil studium 
oboru vojenská sdělovací technika 
na Vojenské akademii Antonína Zá-
potockého v Brně. Vykonával funkce 
náčelníka štábu spojovacího pluku, 
velitele spojovacího pluku, zástup-
ce náčelníka spojovacího vojska  
a náčelníka spojovacího vojska 
armády a zástupce náčelníka spojo-
vacího vojska Západního vojenského 
okruhu. Studoval na Akademii Ge-
nerálního štábu v Moskvě, studium 
dokončil na Vojenské akademii 
v Brně v roce 1992. V letech 1993 
až 1996 zastával funkci náčelníka 
spojovacího vojska Generálního štá-
bu AČR. 

IX. KAPITOLA SEDMNÁCT LET NOVÝCH PERSPEKTIV – LÉTA 1990 AŽ 2007

gáda Ružomberok a jedna třetina veškeré pojízdné spojovací techniky a ostatního 
spojovacího materiálu. Konečné vypořádání majetkových vztahů mezi AČR a ASR 
bylo provedeno k 31. říjnu 1993.
Nově vzniklá Armáda České republiky stála před úkolem rozsáhlé transformace, 
která vycházela z výrazného snížení mírových počtů armády, rovnoměrného rozmís-
tění útvarů na území republiky a z přibližování se strukturám NATO. K tomu byla 
provedena v průběhu roku 1993 řada změn. 
Náčelníkem spojovacího vojska Generálního štábu AČR byl jmenován plukovník ge-
nerálního štábu Jiří Rýc. 

K 1. dubnu 1993 byla v rámci 1. výcvikového střediska spojovacích specialistů Stra-
šice vytvořena škola důstojníků v záloze. Dne 1. června 1993 proběhla reorganizace 
10. opravny techniky spojovací a radiotechnického zabezpečení Olomouc na 4. opra-
várenskou základnu techniky spojovací a radiotechnického zabezpečení Olomouc 
s pobočkou v posádce Stará Boleslav. Současně došlo ke snížení tabulkových počtů 
u řady spojovacích útvarů celkově o 225 osob v mírové organizaci a 866 ve válečné.

V roce 1993 proběhla reorganizace velení operačního stupně. K 31. prosinci 1993 
bylo zrušeno Velitelství letectva a PVO a velitelství 1. smíšeného leteckého sboru 
a k 1. listopadu 1993 vytvořeno velitelství 3. sboru taktického letectva, velitelství  
4. sboru PVO a Velitelství logistiky. Na základě těchto změn byly ve spojovacím 
vojsku k 31. prosinci 1993 reorganizovány:
•  17. spojovací brigáda Klecany na 4. spojovací brigádu v podřízenosti 4. sboru 

PVO,
•  10. spojovací pluk Pardubice na 3. spojovací pluk v podřízenosti 3. sboru taktické-

ho letectva a redislokován do Hradce Králové,
•  20. spojovací prapor Brno na 42. spojovací prapor v podřízenosti 4. spojovací 

brigády, 
•  23. spojovací prapor Žatec na 43. spojovací prapor v podřízenosti 4. spojovací 

brigády,
•  Ústřední vojenská spojovací správa GŠ na novou organizační strukturu.

K 1. dubnu 1994 byla zrušena Vojenská velitelství Západ a Střed a vytvořeno velitel-
ství 1. armádního sboru a velitelství 2. armádního sboru. I tato změna se promítla 
v organizaci spojovacího vojska. Ke stejnému dni byly reorganizovány:
•  1. spojovací pluk Písek na 1. spojovací brigádu v podřízenosti 1. armádního sboru,
•  2. spojovací brigáda Lipník nad Bečvou na novou organizační strukturu v podří-

zenosti 2. armádního sboru,
•  1. pluk dálkových spojů Beroun na 61. spojovací brigádu v podřízenosti Generál-

ního štábu,
•  Spojovací provozní středisko Praha na 60. spojovací brigádu v podřízenosti Gene-

rálního štábu,
•  1. spojovací středisko Tábor na novou organizační strukturu v podřízenosti  

1. armádního sboru,
•  2. spojovací středisko Olomouc na novou organizační strukturu v podřízenosti 

2. armádního sboru.
Současně došlo k přejmenování 50. hlavního 
uzlu polního poštovního spojení Unhošť 
na 62. hlavní uzel polního poštovního 
spojení a k jeho redislokaci do Prahy. První 
výcvikové středisko spojovacích specialis-
tů Strašice a Radioreléové středisko Nové 
Město nad Metují, byly zrušeny.

Rukávové znaky příslušníků spojovacího vojska  
používané v mírových misích UNPROFOR  
v bývalé Jugoslávii v letech 1992 až 1995
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generálporučík  
Ing. Vlastimil Picek  

(*1956)

V roce 1975 absolvoval Vojenskou 
střední odbornou školu v Novém 
Mestě nad Váhom. V roce 1982 
ukončil studium Vojenské akade-
mie Antonína Zápotockého v Brně, 
studijní obor vojenská sdělovací 
technika. Vykonával funkce náčel-
níka operační skupiny spojovacího 
oddělení velitelství letectva a PVOS, 
náčelníka spojovacího vojska velitel-
ství 4. sboru PVO, náčelníka oddělení 
odboru spojovacího vojska Generál-
ního štábu AČR a zástupce náčelníka 
spojovacího vojska Generálního štá-
bu AČR. V roce 1997 absolvoval 
vyšší akademický kurz Generálního 
štábu na Vojenské akademii v Br-
ně. V letech 1996 až 1997 a 2000 
až 2001 zastával funkci náčelníka 
spojovacího vojska Generálního 
štábu AČR. V mezidobí byl náčel-
níkem odboru operačně-taktických 
systémů velení a řízení Generálního 
štábu AČR. V letech 2001 až 2003 
zastával funkci náčelníka sekce 
velení a řízení Generálního štábu 
AČR. V květnu 2003 byl jmenován 
náčelníkem Vojenské kanceláře pre-
zidenta republiky. Od března 2007 je 
náčelníkem Generálního štábu AČR.

V průběhu roku 1994 došlo ještě k řadě dalších organizačních změn. K 1. květnu 
1994 byly přejmenovány Vojenská spojovací správa Západ na Vojenskou spojova-
cí správu Čechy a Vojenská spojovací správa Střed na Vojenskou spojovací správu 
Morava. Dnem 1. července 1994 byl vytvořen 4. spojovací prapor Havlíčkův Brod 
v podřízenosti 4. brigády rychlého nasazení a současně zrušeny 15. spojovací prapor 
České Budějovice, 19. spojovací prapor Slaný a 18. spojovací prapor Havlíčkův Brod. 
V mírové organizaci byly zrušeny i 1. spojovací prapor Slaný a 9. spojovací prapor 
Písek. Spojovací uzel Olomouc byl od Generálního štábu přepodřízen 2. armádnímu 
sboru. V samém závěru roku došlo k 31. prosinci 1994 ke zrušení 26. spojovacího 
praporu Kroměříž a Spojovacího uzlu Jičín. Zároveň proběhla reorganizace 3. spojo-
vacího praporu Kroměříž na 7. spojovací prapor v podřízenosti 7. mechanizované 
brigády, 4. spojovacího praporu Havlíčkův Brod na 6. spojovací prapor v podřízenosti 
6. mechanizované brigády za současné redislokace do Brna, a 20. spojovacího prapo-
ru Karlovy Vary na 3. spojovací prapor v podřízenosti 3. mechanizované brigády.
V následujících dvou letech se uskutečnily pouze drobné organizační změny. Dnem 
1. října 1995 bylo v rámci Ústřední spojovací správy Praha vytvořeno školicí středis-
ko Alcatel. O rok později, 1. října 1996, došlo ke zrušení Vojenské spojovací správy 
Čechy a Vojenské spojovací správy Morava. Jejich právním nástupcem se stala 
Ústřední vojenská spojovací správa Praha podřízená Generálnímu štábu.
Na přelomu let 1996 a 1997 se stal náčelníkem spojovacího vojska Generálního 
štábu AČR plukovník Vlastimil Picek, kterého v průběhu roku 1997 vystřídal gene-
rálmajor Josef Dufek. 

K 1. listopadu 1997 byly zrušeny armádní sbory a vytvořena Velitelství pozemního 
vojska, Velitelství sil územní obrany, Velitelství vzdušných sil a Velitelství logistiky. 
Snižování počtů a rušení vševojskových svazků kopírovaly i spojovací útvary a jed-
notky. Řada z nich byla zrušena, převedena pouze na válečnou organizaci, případně 
redislokována. Změny v organizační struktuře AČR si vyžádaly odpovídající úpravy 
organizačních struktur spojovacích útvarů a jednotek. K 1. dubnu 1997 byly re-
organizovány 60. spojovací brigáda Praha, 61. spojovací brigáda Beroun, Ústřední 
vojenská spojovací správa Praha, Vývojové a technologické centrum informatizace 
Praha a Středisko šifrové služby Praha. Současně byly převedeny do podřízenosti 
nově ustaveného zástupce náčelníka Generálního štábu pro velení a řízení – náčel-
níka spojovacího vojska AČR. 

1. července 1997 byly reorganizovány:
•  1. spojovací brigáda Písek na 2. spojovací brigádu a k 1. listopadu 1997 převedena 

do podřízenosti velitele vojska územní obrany, 
•  1. spojovací středisko Tábor a k 1. listopadu 1997 převedeno do podřízenosti veli-

tele 2. spojovací brigády a přejmenováno na 21. spojovací středisko, 
•  2. spojovací brigáda Lipník nad Bečvou na 1. spojovací brigádu a k 1. listopadu 

1997 převedena do podřízenosti velitele pozemního vojska, 
•  2. spojovací středisko Olomouc a k 1. listopadu 1997 převedeno do podřízenosti 

velitele 2. spojovací brigády a přejmenováno na 22. spojovací středisko,
•  4. spojovací brigáda Klecany a současně převedena do podřízenosti velitele vzduš-

ných sil,

Rukávový  znak  
4. spojovacího praporu 
Havlíčkův Brod Rukávové znaky 7. spojovacího praporu Kroměříž
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generálmajor  
Ing. Josef Dufek  

(*1947)

Absolvent Technického učiliště 
v Liptovském Mikuláši (počítačový 
směr). V roce 1975 ukončil studi-
um Vojenské akademie Antonína 
Zápotockého v Brně, studijní obor 
elektrotechnický PLRV-PVOS. Vyko-
nával funkce náčelníka štábu divize 
PVOS, velitele divize PVOS a velitele 
sboru PVO Generálního štábu AČR. 
Studoval na Akademii Generálního 
štábu v Moskvě, studium dokončil 
v roce 1992 na Vojenské akademii 
v Brně. V letech 1997 až 1999 za-
stával funkci náčelníka spojovacího 
vojska Generálního štábu AČR.

IX. KAPITOLA SEDMNÁCT LET NOVÝCH PERSPEKTIV – LÉTA 1990 AŽ 2007

Náhlavní sada rádiové stanice řady RF

•  2. spojovací prapor Sušice a současně redislokován do Písku,
•  4. spojovací prapor Havlíčkův Brod, 
• 7. spojovací prapor Kroměříž.
Ke stejnému dni byly zrušeny 3. spojovací prapor Karlovy Vary a 6. spojovací 
prapor Brno. 

Rukávové znaky 2. spojovacího praporu Písek

Rukávový znak 
3. spojovacího praporu 
Velká Hleďsebe
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Organizační schéma Ústřední vojenské spojovací správy k 1. říjnu 1999

oddělení  
vojenských spojovacích správ  

AČR

Zkoušky rádiového kompletu R-7p

oddělení  
centrálně zabezpečovaných  

telekomunikačních  
a poštovních služeb

oddělení  
ochrany vojenských  

telekomunikačních zařízení a sítí

oddělení  
správy kmitočtového spektra 

(NARFA CZ)
oddělení  

aplikací a systémových činností

velitelství

skupina aplikací telekomunikačních systémů

školící a zkušební středisko Alcatel

Po rozpadu Československa 
a vzniku České republiky byla 
v letech 1993 až 1997 učiněna 
řada postupných kroků, např. 
získání statutu přidruženého 
partnera Západoevropské unie 
či aktivní účast v programu 
Partnerství pro mír. K získání 
členství v NATO bylo nutno, 
vedle úspěšné transformace 
ekonomiky a demokratizace 
společnosti, splnit celou řadu 
podmínek v politické, bez-

pečnostní i obranné oblasti, především vytvořit vlastní bezpečnostní doktrínu 
a přijmout řadu branných a bezpečnostních zákonů. Dne 12. března 1999 se Česká 
republika stala plnoprávným členem NATO. Byl tak splněn hlavní cíl bezpečnostní 
politiky státu. 
Náčelníkem spojovacího vojska Generálního štábu AČR se stal v roce 2000 opět 
brigádní generál Vlastimil Picek. 
V červnu 2000 byla vytvořena Střediska komunikační podpory v Olomouci 
a Táboře a Středisko rádiového provozu v Lipníku nad Bečvou. Naopak došlo ke zru-
šení Ústřední vojenské spojovací správy Praha, 21. spojovacího střediska Tábor  
a 22. spojovacího střediska Olomouc. Jejich právním nástupcem se stala Základna 
komunikačních a informačních systémů Praha.

Zkoušky mobilní přístupové provozovny MPP-40p
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Základna komunikačních a informačních systémů v roce 2000 (ZKIS)

velitelství 
a štáb základny

K 1. červenci 2000 byla reorganizována Sekce velení a řízení Generálního 
štábu a současně převedena do podřízenosti zástupce náčelníka Gene-
rálního štábu - náčelníka štábu. Zrušením Ústřední vojenské a spojovací 
správy vznikla potřeba vytvořit v rámci spojovacího vojska orgán, kte-
rý by zabezpečoval vývoj, výstavbu a supervizi systémů velení a řízení 
s resortní, celoarmádní a mezinárodní (NATO, WEU) působností a rov-
něž výkon státní správy v resortu obrany v oblasti komunikačních 
a informačních technologií. Za tímto účelem byla vytvořena Agentura 
komunikačních a informačních systémů (AKIS).
Ke stejnému dni, tj. 1. červenci 2000, vzniklo v rámci Základny komuni-
kačních a informačních systémů Praha Oddělení informačních technologií MO 
a zahraničních pracovišť a současně byly reorganizovány:
•  60. spojovací brigáda Praha na Základnu komunikačních a informačních systémů 

Praha, Drahelčice, Libeř, Unhošť, Benátky nad Jizerou, Slavkov, Tábor, České Budě-
jovice, Písek, Plzeň, Velká Hleďsebe, Příbram, Litoměřice, Žatec, Liberec, Pardubice, 
Olomouc, Brno, Havlíčkův Brod, Žamberk, Kroměříž, Ostrava,

•  Vývojové a technologické centrum informatizace AČR Praha na Agenturu komu-
nikačních a informačních systémů Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad 
Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava,

•  Středisko šifrové služby Praha na novou organizační strukturu s odlou-
čeným pracovištěm Hranice.

Na přelomu září a října 2000 došlo ke zrušení 61. spojovací brigády 
Beroun, jejímž právním nástupcem se stala Základna komunikačních 
a informačních systémů Praha. Naopak vznikly 11. spojovací prapor 
Brno, 1. spojovací prapor v rámci 1. výcvikové základny spojovacího 
vojska Lipník nad Bečvou, Spojovací prapor GŠ a Středisko komunikač-
ní podpory s detašovaným pracovištěm v posádce Tábor (obojí v rámci 
2. základny komunikačních a informačních systémů Písek). První spo-
jovací brigáda Lipník nad Bečvou byla ve stejné době reorganizována 
na 1. výcvikovou základnu spojovacího vojska, 2. spojovací brigáda Písek  
na 2. základnu komunikačních a informačních systémů, 1. projektové 
a technologické středisko informatizace Olomouc na 1. středisko podpory velení  
a 4. brigáda komunikačních systémů Klecany, Hradec Králové na 4. základnu komu-
nikačních a informačních systémů. 

Rukávové znaky Základny komunikačních  
a informačních systémů Praha

Rukávové znaky 2. základny komunikačních 
a informačních systémů Písek

spojovací středisko 
PRAHA

spojovací středisko 
TÁBOR

spojovací středisko 
OLOMOUC

středisko 
zabezpečení a správy 

KIS

provozní 
prapor

středisko 
řízení provozu 

KIS
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V roce 2001 se stal náčelníkem spojovacího vojska Generálního štábu AČR plukov-
ník generálního štábu Jan Ševčík. 
V tomto roce probíhaly organizační změny až v jeho závěru. K 30. září 2001 byly 
reorganizovány:
•  Základna komunikačních a informačních systémů Praha na novou organizační 

strukturu s dislokací v posádkách Praha, Libeř, Benátky nad Jizerou, Slavkov, Tá-
bor, České Budějovice, Písek, Plzeň, Velká Hleďsebe, Litoměřice, Liberec, Pardubice, 
Hradec Králové, Olomouc, Lipník nad Bečvou, Brno, Havlíčkův Brod, Žamberk, 
Kroměříž, Opava a Nový Jičín,

•  Agentura komunikačních a informačních systémů Praha na novou organizační 
strukturu s dislokací v Praze a Drahelčicích,

•  Středisko šifrové služby Praha a Hranice.
K 1. říjnu 2001 byla reorganizována Sekce velení a řízení GŠ a podřízena náčelníkovi 
Generálního štábu. K témuž dni proběhla i reorganizace 2. základny komunikačních 
a informačních systémů Písek a 4. 
základny komunikačních a informač-
ních systémů Klecany, v rámci níž byl 
zrušen výcvikový prapor Hradec Krá-
lové. Poslední den roku 2001 došlo 
ke zrušení Výzkumného spojovacího 
pracoviště 020 Strakonice, Výzkum-
ného spojovacího pracoviště 025 
Olomouc, Výzkumného spojovacího 
pracoviště 090 Stříbro a 2. provozní-
ho střediska Křtiny. Jejich právním 
nástupcem se stalo Výzkumné 
spojovací středisko. Současně byla 
Základna komunikačních a infor-
mačních systémů Praha převedena 
z podřízenosti náčelníka Sekce ve-
lení a řízení GŠ – bezpečnostního 
ředitele MO do podřízenosti velitele 
sil územní obrany. 

plukovník 
generálního štábu 

Ing. Jan Ševčík 
(*1951)

V roce 1971 absolvoval Spojovací 
učiliště v Novém Mestě nad Váhom. 
V roce 1981 ukončil studium Vojen-
ské akademie Antonína Zápotockého 
v Brně, studijní obor vojenská sdě-
lovací technika. Vykonával funkce 
velitele spojovacího praporu spojo-
vacího pluku, velitele spojovacího 
střediska  Západního vojenského 
okruhu a zástupce náčelníka spo-
jovacího vojska Generálního štábu 
AČR. V roce 1998 ukončil studium 
vyššího akademického kurzu Gene-
rálního štábu řízení obrany státu 
na Vojenské akademii v Brně. V le-
tech 2001 až 2002 zastával funkci 
náčelníka spojovacího vojska Gene-
rálního štábu AČR.

Organizační struktura AČR a začlenění prvků spojovacího vojska  v roce 2000

VePozS

GENERÁLNÍ ŠTÁB AČR

VeVzS VeSÚzO VeLog

AKIS ZKIS

1. VZSV

1. spojstř

4. ZKIS

4. spojstř

2. ZKIS

2. spojstř

VeVZdrS

vojenská 
zpravodajská 

služba

VeVP
Lipník nad Bečvou Klecany Písek

Olomouc Stará Boleslav Tábor

Pozemní síly Vzdušné síly Síly územní obrany Logistika

Příslušník mírové operace KFOR  
v Kosovu s rádiovou stanicí řady RF
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V roce 2002 se stal náčelníkem spojovacího vojska Generálního štábu AČR plukov-
ník generálního štábu Jan Kaše.

plukovník 
generálního štábu 

Ing. Jan Kaše 
(*1959)

V roce 1978 absolvoval Vojenskou 
střední odbornou školu v Novém 
Mestě nad Váhom. V roce 1984 
ukončil studium Vojenské akade-
mie Antonína Zápotockého v Brně, 
studijní obor automatizace velení 
a elektronické počítače. Vykonával 
funkce náčelníka oddělení výstavby 
informačních systémů Generálního 
štábu AČR, náčelníka oddělení roz-
voje technologií Generálního štábu 
AČR a náčelníka odboru rozvoje ve-
lení a řízení Generálního štábu AČR. 
V letech 1996 až 1997 absolvoval 
Vojenskou spojovací školu Bun-
deswehru ve Feldafingu a v letech
2000 až 2001 operačně-velitelský 
kurz Generálního štábu na Vojenské 
akademii v Brně. V roce 2002 za-
stával funkci náčelníka spojovacího 
vojska Generálního štábu AČR. V le-
tech 2005 až 2007 byl obranným 
poradcem Kontaktního velvyslanec-
tví NATO u zastupitelského úřadu 
v Tel Avivu. Od června 2007 je opět 
náčelníkem spojovacího vojska Ge-
nerálního štábu AČR.

Mobilní radioreléová provozovna MRRPp v automobilu ROS

Mobilní přístupová provozovna MPP-40p BVP

IX. KAPITOLA SEDMNÁCT LET NOVÝCH PERSPEKTIV – LÉTA 1990 AŽ 2007
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V roce 2003 byl jmenován náčelníkem spojovacího vojska 
Generálního štábu AČR brigádní generál Jiří Baloun. 
Spojovací vojsko Armády České republiky je určeno k zabez-
pečení komunikační a informační podpory prvků a jednotek 
resortu MO ve stálých posádkách i v polních podmínkách 
s cílem umožnit velitelům a štábům získání dostatečných 
a kvalitních informací pro rozhodovací činnost. Nadále 
zabezpečuje výstavbu a provoz systémů komunikační a in-
formační podpory velení a řízení s důrazem na plánovanou 
koncentraci menších jednotek a zařízení do větších celků 
tak, aby bylo naplněno hledisko maximální efektivity vy-
nakládaných prostředků na provoz a údržbu komunikační 
a informační infrastruktury a požadavků na zabezpečení 
výcviku.

Agentura komunikačních a informačních systémů (AKIS)

náčelník AKIS

bezpečnostní 
důstojník 
útvaru

personální  
a finanční  
oddělení

správní rada
plánovací 

a organizační 
oddělení

ZN AKIS
oddělení 
veřejných 
zakázek

oddělení 
supervize 

KIS
ZN pro provoz

skupina 
personalistiky

plánovací 
a organizační 

skupina

skupina 
nákupu

finanční
skupina

skupina MTZ
skupina právní 

kontroly 
a podpory

pracoviště 
ochrany 
informací

skupina 
cenového 

marketingu

odbor výstavby 
KS

odbor výstavby 
správních IS

odbor výstavby 
štábních IS

odbor 
architektury  

a interoperability KIS

odbor správy  
a provozu IS 

odbor správy 
telekom. systémů  
a systémů  podpory

odbor řízení KS

odbor telekom. 
služeb a správních 

činností
odbor podpory 

odbor výstavby
OTS 

a spec. sys. VŘ

odbor mater. 
a technického 

zabezpečení SVSS 

odbor provozu KS 
„PRAHA“

Spojení 6. polní nemocnice v roce 2002 
v rámci mírové operace ISAF v Afghánistánu 
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brigádní generál  
Ing. Jiří Baloun

(*1961)

V roce 1983 absolvoval Vyso-
kou vojenskou technickou školu 
v Liptovském Mikuláši, obor veli-
telsko-inženýrský spojovací. V roce 
1992 ukončil tříleté postgraduální 
studium na Vojenské akademii v Br-
ně. Vykonával funkce zástupce 
velitele střediska pro provozně 
technickou službu Radioreléového 
střediska SSV GŠ, náčelníka odděle-
ní rozvoje velení a řízení GŠ sekce 
velení a řízení GŠ, náčelníka Agen-
tury komunikačních a informačních 
systémů sekce velení a řízení GŠ. 
V letech 2003 až 2007 zastával 
funkci náčelníka spojovacího vojska 
Generálního štábu AČR.

Organizační schéma 101. spojovacího praporu 

velitel

velitelská četa 1. spojr 2. spojr spojr SOC rota logistiky obvaziště 

spoj. četa rádiová 
četa 

četa 
tranzitních  

uzlů

spoj. četa rádiová 
četa

četa 
tranzitních 

uzlů

četa 
spoj. uzlů

četa 
styč. spoj. 

k SOC

rádiová 
četa

zásobovací 
četa

četa oprav sklady
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Dne 1. dubna 2003 byl 
v podřízenosti náčelní-
ka Sekce velení a řízení 
GŠ – bezpečnostního 
ředitele MO, vytvořen 
Vojenský technický 
ústav elektroniky Pra-
ha. Již 1. prosince 2003 
ale došlo ke zrušení 
ústavu a jeho právním 
nástupcem se stala 
Agentura rozvoje in-
formatiky.
V souvislosti s reor-
ganizací 1. výcvikové 
základny spojovacího 
vojska dne 1. prosince 
2003 vznikl 101. spojo-
vací prapor, který byl 
podřízen veliteli Spo-
lečných sil (SpS). Jeho 
úkolem je zabezpečit 
plnění úkolů ve pro-
spěch brigádních 
úkolových uskupení  
a Společného ope-
račního centra (SOC) 

Ministerstva obrany. Spojovací prapor je organizačně postaven 
tak, aby byl schopen vybudovat místa velení s hlasovým a da-

tovým spojením, rozvinout opěrnou spojovací síť a zabezpečit hlasové a datové kv 
a vkv rádiové spojení s nadřízeným, s podřízenými a se součinnostními silami.
V roce 2004 došlo v souladu s reformou Armády České republiky k řadě dalších 
organizačních změn. Dnem 1. ledna 2004 byla v podřízenosti náčelníka Sekce velení 
a řízení GŠ vytvořena Agentura rozvoje informatiky Praha. Dále byl nově vytvořen 
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Institut Bezpečnostního ředitele MO a Odbor bezpečnosti MO. Vzápětí proběh-
la další změna v jejímž rámci byla převedena Agentura rozvoje informatiky 
Praha z podřízenosti náčelníka Sekce velení a řízení GŠ do podřízenosti nově 
vytvořené Sekce komunikačních a informačních systémů MO.
K 1. lednu 2004 byly začleněny do organizační struktury 34. základny ko-
munikačních a informačních systémů: Oddělení supervize, Odbor řízení 
komunikačních a informačních systémů, Odbor správy telekomunikačních 
systémů a systémů podpory, Odbor správy a provozu informačních systémů, 
Odbor provozu komunikačních systémů Praha a Odbor materiálně technické-
ho zabezpečení Stálé vojenské spojovací sítě rušené Agentury komunikačních 
a informačních systémů. 34. základna komunikačních a informačních systé-
mů se tak stala jediným výkonným prvkem AČR pro zabezpečení provozu 
Stálé vojenské spojovací sítě (SVSS), která poskytuje komunikační prostředí 
pro všechny součásti AČR. Jednotlivá pracoviště základny jsou dislokována 
po celém území České republiky a zabezpečují provoz sítě integrovaných 
služeb ALCATEL a provoz Celoarmádní datové sítě (CADS). Hlavní úkoly 34. 
základny komunikačních a informačních systémů spočívají v zabezpečení 
provozu, údržby, supervize a dohledu provozovaných stacionárních vojen-
ských komunikačních systémů, zabezpečení poštovní služby prostřednictvím 
Stálých podacích stanic (SPS), zabezpečení provozu resortní sítě mobilních 
telefonů a správy, dohledu a provozu informačních systémů – Štábní infor-
mační systém (ŠIS) a Internet.
Dne 31. března 2004 došlo ke zrušení Sekce velení a řízení GŠ, jejímž práv-
ním nástupcem se stala Sekce komunikačních a informačních systémů MO. 
Právním nástupcem zrušené Agentury komunikačních a informačních systé-
mů Praha se stala Agentura rozvoje informatiky. Dne 1. dubna 2004 vznikla 
Sekce komunikačních a informačních systémů (SKIS), v jejíž podřízenosti je 
Agentura rozvoje informatiky.

Organizační schéma základny KIS 

velitel

Středisko podpory 
KIS

štáb

Středisko KIS
Čechy

Středisko KIS
Morava

Středisko IS
Praha

Středisko 
zabezpečení

Struktura Agentury rozvoje informatiky

velení

odbor 
architektury  
KIS a OTS VŘ

odbor 
komunikačních 

informačních systémů

odbor 
operačně taktických

systémů

zkušebna  
technických prostředků 

střežení
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Agentura rozvoje informatiky je orgánem ředitele Sekce komuni-
kačních a informačních systémů Ministerstva obrany – náčelníka 
spojovacího vojska AČR (Ř SKIS MO-NSV AČR) pro tvorbu architektur 
komunikačních a informačních systémů (KIS) Ministerstva obrany 
a operačně taktických systémů velení a řízení až do fáze zpracování 
a zadání projektů KIS a pro podporu projektového řízení výstavby 
KIS. Je orgánem podpory řešení výzkumných a vývojových projektů 
v oblasti KIS a je současně technickým odborným garantem v obo-
rech informačních, komunikačních, bezpečnostních a speciálních 
elektronických systémů zaváděných do užívání v resortu obrany.
Agentura rozvoje informatiky zabezpečuje:
•  projektové řízení a odbornou činnost ve všech etapách životní-

ho cyklu výstavby KIS včetně zajištění jejich interoperability, 
mimo etapy provozu a údržby KIS,

•  plnění úkolů obranného výzkumu v oblasti komunikačních, in-
formačních a bezpečnostních systémů,

•  informační podporu resortu obrany při realizaci procesů velení 
a řízení,

•  odbornou činnost v orgánech a pracovních skupinách NATO,
•  plnění úkolů obranné standardizace v oblasti KIS,
•  plnění systémové a technické podpory řešení úkolů objektové 

bezpečnosti v resortu obrany,
•  činnost akreditované zkušebny technických prostředků střežení,
•  centrální správu datových prvků a číselníků ve prospěch KIS 

s vazbami na informační systémy veřejné správy (ISVS) a ko-
munikační a informační systémy NATO (KIS NATO).

K 1. lednu 2005 se Armáda České republiky stala plně profesi-
onálním ozbrojeným sborem navazujícím na své slavné tradice 
a připraveným dostát všem současným i budoucím závazkům.

Příslušník mise 
VZNEŠENÉ HRY 
na Letních 
olympijských 
hrách  
v Athénách  
v roce 2004

IX. KAPITOLA SEDMNÁCT LET NOVÝCH PERSPEKTIV – LÉTA 1990 AŽ 2007
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V roce 2007 tvoří spojovací vojsko:
•  Sekce komunikačních a informačních systémů (SKIS) MO,
•  Agentura rozvoje informatiky (ARI),
•  Odbory komunikačních a informačních systémů na Velitelství spo-

lečných sil a Velitelství sil podpory a výcviku,
•  Základna komunikačních a informačních systémů (ZKIS),
•  Spojovací útvary a jednotky, které rozvinují mobilní komunikační 

a informační systémy,
•  Orgány bezpečnosti komunikačních a informačních systémů.
V červnu 2007 byl náčelníkem spojovacího vojska Generálního štábu 
AČR opět jmenován plk.gšt. Jan Kaše.

Cvičení BALT 2006 v Polsku

Cvičení POHROMA 2006

Základna 8. kontingentu KFOR – Kosovo 2006 
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Po roce 1990 se zásadním způsobem 
změnil systém přípravy vojsk. Odborná 
příprava spojovacích útvarů a jed-
notek se zaměřila na udržení bojové 
pohotovosti a na provádění komplex-
ních nácviků spojovacích soustav.
Univerzita obrany v Brně výrazně změ-
nila a modernizovala studijní plány 
s cílem dosáhnout evropského stan-
dardu vyspělých univerzit. Poskytuje 
akreditované vzdělání v bakalářských, 
magisterských a doktorských stu-
dijních programech, které jsou 
vojenského, vojensko-manažerského, 
ekonomického, technického a zdravot-
nického zaměření. Příprava probíhá 
na bázi nejnovějších poznatků z vo-
jenství, výzkumu a vývoje v národním 
i mezinárodním měřítku a vlastního 
vědeckého bádání.
Vzdělávání na Univerzitě obrany nemá 
za cíl připravit absolventy na výkon konkrétních funkcí u útvarů a zařízení AČR, ale 
poskytnout jim znalosti umožňující zvládnutí činností v určité oblasti řízení a velení. 
Vojenské a velitelské dovednosti studenti získávají především při vojenské přípravě 
mimo univerzitu, a to v rámci základního výcviku, základního aplikačního kurzu 
a odborného důstojnického kurzu.
Vojenská akademie ve Vyškově, nositelka historického názvu „Hranických akade-
miků,“ byla zřízena rozkazem ministra obrany ze dne 7. května 1996. Dne 1. září 
2004 přešlo od rušené Vysoké vojenské školy pozemního vojska k Vojenské akademii 
ve Vyškově Centrum informačních technologií garantující rozvoj v oblasti informač-
ních a komunikačních technologií.

Počítačová učebna

IX. KAPITOLA SEDMNÁCT LET NOVÝCH PERSPEKTIV – LÉTA 1990 AŽ 2007
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K 1. prosinci 2003 byla provedena reor-
ganizace Výcvikového střediska Vyškov 
na Výcvikovou základnu Vyškov. Došlo 
k podstatnému rozšíření náplně činnos-
ti. K základnímu výcviku vojáků základní 
a náhradní vojenské služby a aktivním 
zálohám přibyl i výcvik vojenských profe-
sionálů v odborných kurzech, mj. v Kurzu 
spojovacích odborností na odloučeném 
pracovišti v Lipníku nad Bečvou. Dnem 
1. dubna 2005 byla ukončena redislokace 
Kurzu spojovacích odborností z posádky 
Lipník nad Bečvou do posádky Vyškov. 
Kurz spojovacích odborností připravuje 
vojáky do základních i odborných vojen-
ských funkcí u útvarů.
K udržení dosažených odborných znalostí 
a v rámci zahájené spolupráce v progra-
mu Partnerství pro mír (PFP) se začaly 
plánovat a provádět společné nácviky 
se spojovacími prostředky pod názvem 
COMBINET ENDEAVOR. Kromě toho spo-
jaři zabezpečovali spojení na cvičeních 
organizovaných jednotlivými velitelský-
mi stupni a na cvičeních zaměřených 
na humanitární a záchranné operace. 
Účast vojáků Armády České republiky 
v mírových misích na evropském kon-
tinentu (SFOR v Bosně a Hercegovině, 
AFOR v Albánii, KFOR v Kosovu), ale 
i v mezinárodních mírových operacích 
vedených NATO (Kuvajt, Irák, Afghánis-
tán) byla vždy organizačně zabezpečena 
moderní spojovací technikou, která za-
jišťovala jejich činnost a umožňovala 
příslušníkům mise spojení s domovem. 
V roce 2003 se uskutečnilo historicky 
první společné cvičení mezi EU a NATO. 
Cílem cvičení bylo zejména procvičení 
schválených procedur krizového řízení 
EU ve spolupráci s NATO. Ukázalo se, 
že informace sdílené prostřednictvím 
komunikačních a informačních systémů 
budou hrát důležitou podpůrnou úlohu 
pro přijímání politických a vojenských 
rozhodnutí při řešení reálných krizových 
situací. 
Spojovací vojsko vždy obstálo při za-
bezpečování spojení a tuto tradici je 
připraveno plnit i v nových podmínkách 
v euroatlantické alianci.

Cvičení Network challenge 2006

Cvičení 7. mechanizované brigády v roce 2007

Příprava 5. kontingentu ISAF pro Afghánistán
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Po pádu komunistického režimu a následnému rozpadu Varšavské smlouvy v roce 
1991, začala etapa směřování do euroatlantických struktur. Na přelomu osmdesátých 
a devadesátých let ale spojovací technika československé armády stále odpovídala 
unifikaci praktikované v zemích Varšavské smlouvy. K 31. prosinci 1990 mělo spo-
jovací vojsko k zabezpečení reálného spojení k dispozici tyto počty a hlavní druhy 
spojovací techniky :

SPOJOVACÍ TECHNIKA 
V LETECH 
1990 AŽ 2007

Typ Počet Typ Počet
Stanice kosmického spojení R-440 U 2 Zařízení utajeného spojení 

ZAS
T-206 165

R-440 O 7 T-206 3MI 50
Rádiové stanice R-136 6 T-217 M 350

R-161 A2 60 T-219 269
R-140 344 T-230-1A 30
R-137 37 T-230-2 42
R-118 530 Provozovny INTERIER N-13 10

RM-31 Ma 1095 N-15 3
R3 AT
R4 AT

336 P-252 M1 3

Troposférické stanice R-412 24 K-9 9
R-417 7 P-209-1 29

Radioreléové stanice R-414 8 PASUV PASUV TS 2 komplety
R-404 48
RDM-6 350
RDM-12 268

Počátkem devadesátých let se pro spojovací vojsko objevily zcela nové mož-
nosti. Otevřel se přístup k západním výrobním základnám a k součástkové 
základně nejnovějších komunikačních a informačních technologií. Díky tomu 
bylo možné zahájit přechod k digitalizaci spojovací soustavy. Současně zača-
la modernizace stálé vojenské spojovací sítě. Analogové ústředny nestačily 
zabezpečovat požadavky štábů a běžně používané veřejné telekomunikační 
přenosové cesty nezajišťovaly požadované rychlosti. Jejich provoz byl navíc ná-
kladný. Prioritou v tomto období se stalo budování digitálního prostředí pro 
účastníky armádní spojovací sítě. Bylo zahájeno budování telefonních ústředen 
francouzského výrobce ALCATEL a urychleně se dokončoval vývoj digitálního 
přenosového systému radioreléového kompletu TEMPO domácí provenience, 
s cílem praktického začlenění do teritoriální spojovací soustavy. Současně 
začala etapa stanovení požadavků na při-
pravovaný vývoj digitálního spojovacího 
kompletu pro polní spojovací soustavu pod 
označením TAKOM. Vznikly i nové podmínky 
pro budování a výstavbu automatizova-
ných informačních systémů (AIS). Politické 
a ekonomické změny se projevily v dostup-
nosti soudobých informačních technologií 
a know-how, které umožnily budovat mo-
derní automatizované informační systémy, 
jež zásadním způsobem přispěly k racionali-
zaci a zefektivnění řídicích a rozhodovacích 
procesů. V současné době lze konstatovat, 
že výstavba nových informačních systé-
mů, včetně Celoarmádní datové sítě (CADS) 
a digitální komunikační sítě, se stala stra-
tegickým nástrojem výstavby moderní 
a profesionální Armády České republiky.

Radioreléová stanice RDM-6

Anténní věž radioreléového kompletu TEMPO v Praze na Petříně 

IX. KAPITOLA SPOJOVACÍ TECHNIKA V LETECH 1990 AŽ 2007
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Stacionární komunikační systémy tvořily základní stavební kámen Stálé vojenské 
spojovací sítě (SVSS) a představovaly v každodenním životě armády naplnění hesla 
„BEZ SPOJENÍ NENÍ VELENÍ.“ Je tedy zcela samozřejmé, že výstavbě Stálé vojenské 
spojovací sítě byla vždy věnována nejen orgány spojovacího vojska, ale i nejvyššími 
představiteli armády trvalá pozornost a odpovídající podpora.

Stálá vojenská spojovací síť byla po druhé světové válce tvořena následujícími 
 dílčími sítěmi:
• telefonní,
• dálnopisnou,
• radioreléovou,
• rádiovou.

Výstavba telefonní sítě začala již koncem padesátých let budováním automatických 
telefonních ústředen první generace v jednotlivých posádkách, které byly vzájemně 

propojeny dálkovými spoji s MB přenašeči s manuálním dálkovým provozem. 
Postupně byly některé dálkové směry automatizovány na bázi tónových pře-

našečů. V návaznosti na tuto první etapu bylo v roce 1982 rozhodnuto 
síť modernizovat a vybudovat tříúrovňovou plošně automatizovanou te-
lefonní síť. V roce 1986 byla rekonstrukce stálé vojenské telefonní sítě 
zahájena. Byly budovány tranzitní uzly a zahájena obměna automatic-

kých telefonních ústředen modely druhé a třetí generace (elektronický 
analogový systému UE) z podniku TESLA Liptovský Hrádok. Vzhledem k nutnos-

ti úzké spolupráce s výrobcem byla výstavba zahájena na Slovensku. V roce 1991 
došlo k ukončení první etapy rekonstrukce (plošná automatizace teritoria Sloven-
ska, kromě uzlu Nitra) analogovou technologií. V dalších letech měla rekonstrukce 
pokračovat výstavbou telefonní sítě na území Čech a Moravy, a to již výhradně di-
gitální technologií čtvrté generace s využitím optických kabelů a s PCM přenosnými 
systémy. Zásadní zlom nastal v roce 1990, kdy se otevřel přístup k nejmodernějším 
digitálním technologiím předních světových výrobců. Správa spojovacího vojska 

GŠ, za přímé podpory Spojovacího provozního střediska, zahájila proces 
komplexní výstavby Stálé vojenské spojovací sítě. Začala etapa digita-
lizace a dokončení plošné automatizace.
V září 1985 byla zahájena výstavba centrálního spojovacího uzlu 
v Praze. Dodávka analogové telefonní ústředny EPKF 512/CH 
maďarského výrobce BHG s digitálním tranzitním stupněm 
DPT 240/CH byla dokončena v říjnu 1990. Přes veškeré úsilí 
se však výrobci nepodařilo ústřednu uvést do požadovaného 
provozního stavu a celá dodávka byla nakonec demontována 
a odsunuta. V Brně byl problém velmi špatného technického 

stavu všech automatických telefonních ústředen řešen projektem sdružení 
tří společností, KABLO Děčín, Montážní podnik spojů Praha a Energoinvest Sarajevo. 
V roce 1990 došlo k zahájení výstavby nové optické sítě mezi hlavními spojovacími 
uzly posádky a výstavby prvních digitálních ústředen s centralizovaným řízením 
JISTEL ET 200, vyráběných v Jugoslávii v licenci firmy Bosch. Při eskalaci konflik-
tu v Jugoslávii byl sarajevský areál dodavatele při bombardování poničen přímým 
zásahem. Z výše uvedeného důvodu byl pro další rozvoj sítě hledán dlouhodobě spo-
lehlivý dodavatel digitálních komunikačních systémů s integrovanými službami.
V září 1991 se objevil požadavek na výstavbu spojovacího uzlu nově vznikajícího Vo-
jenského velitelství Střed v Olomouci. Po zhodnocení stavu stálé vojenské spojovací 
sítě a v souladu se strategií rozvoje veřejných spojů rozhodl náčelník spojovacího 
vojska provést výstavbu tohoto uzlu a dalších navazujících moderními digitálními 
pobočkovými ústřednami. Pro realizaci výstavby digitálních automatických telefon-
ních ústředen a výstavbu vojenské telefonní sítě byly vybrány systémy ALCATEL 
2600 DELTA, ALCATEL 2600 E, ALCATEL 4300 M a ALCATEL 4300 L výrobce ALCATEL 
BSG FRANCE. ALCATEL 4300 L tvoří základ komunikační sítě pro přenos hlasu, dat, 
textu a obrazu. Ústředny tohoto typu nabízí svými specifickými vlastnostmi mož-
nosti práce ve velmi rozmanitém prostředí. Síť je od roku 1992 budována na bázi 
technologie ALCATEL (A4300L, později A4400). Jako první byl vybudován posádko-

Telefonní přístroj  
k telefonní ústředně  
ALCATEL 4300

Telefonní přístroj  
s přídavným modulem 
k telefonní ústředně 
ALCATEL 4400
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vý uzel Olomouc. Kromě toho 
byly instalovány malé moduly 
A4300L v Praze, Táboře a Brně. 
V období jednoho roku (polovi-
na 1992 až polovina 1993) došlo 
k vytvoření překryvné digitální 
sítě zabezpečující nejen moderní 
telefonní spojení pro nově vzni-
kající velitelství, ale i dálkové 
automatické spojení ve značné 
části vojenské telefonní sítě. 
Od roku 2000 byly realizovány 
dodávky nové řady ústředen 
A4400. V roce 2004 byl projekt 
výstavby telefonních ústředen 
ALCATEL uzavřen a do roku 
2010 se předpokládá pouze ne-
zbytná modernizace sítě.
Přestože byla dálnopisná síť 
vybudována na dálnopisných 
ústřednách první generace 
(krokový systém DAU 39, byla 
– z hlediska poskytovaných služeb – nejmodernějším stálým spojovacím systémem. 
Dálnopisné ústředny, vzájemně propojené mnohonásobnými spoji na bázi systé-
mů tónové telegrafie (zpočátku P-318 a TFT-24, později UFT-48) tvořily od samého
počátku plošně automatizovanou síť. Po roce 1990 její úlohu postupně převzalo nej-
prve faksimilní spojení, nabývající na významu s rozvojem plošně automatizované 
telefonní sítě, později (na zcela nové kvalitativní úrovni) rozvíjející se přenos dat. 
Stálá radioreléová síť byla nejprve vybudována na bázi radioreléových pojítek Michael 
a RDS-66, později R-400. Kolem roku 1983 byla modernizována stanicemi RDM-12 
se systémy nosné telefonie SNT-12 a přípojnými spoji do posádek radioreléovými sta-
nicemi RDM-6. Vývojovým a koncepčním mezníkem stálé radioreléové sítě se stalo 
zavedení digitální technologie TEMPO. Analogové nízkokapacitní spojení bylo na-
hrazeno digitálními toky, které jsou využívány jak pro telefonní spojení (propojení 
komunikačních systémů ALCATEL) tak i pro datové spojení. Historie úkolu TEMPO 
je poměrně dlouhá. První zadání pod názvem TEMPO bylo zpracováno již počátkem 
osmdesátých let. Zadání formulovalo požadavky v podstatě jen na radioreléový spoj 
schopný přenášet signály jak analogového, tak digitálního multiplexu s kapacitou 
přenosu do třiceti (maximálně sto dvaceti) telefonních kanálů. Rychlý vývoj digitali-
zace v civilních telekomunikacích, značná zastaralost zařízení, která ČSLA používala 
a nakonec i informace z dostupných zpravodajských materiálů, vedly v polovině 
osmdesátých let k zásadnímu přeformulování zadání, které již definovalo komplexní
spojovací systém, tedy nejen vlastní spojovací prostředky, ale i navazující teleko-
munikační část – zařízení časového dělení (ZČD), dohledový systém, převoznou bázi 
i speciální nosiče anténních částí. Zpracování 
vstupního technicko ekonomického roz-
boru (TER) bylo zadáno podniku TESLA 
Hloubětín.
V situaci embarga moderní součástkové 
základny, výpočetní a měřicí techniky, 
se musely do nákladů vývoje zahrnout 
i položky plánované na vývoj součás-
tek a některých speciálních materiálů 
a technologií. Plánované výdaje na vý-
voj zařízení se tak vyšplhaly téměř 
na jednu miliardu Kčs.

IX. KAPITOLA SPOJOVACÍ TECHNIKA V LETECH 1990 AŽ 2007

Telefonní ústředna ALCATEL 

Anténní systém 
stálé radioreléové 

sítě Klínovec

Blok přepojovače služebních okruhů  
radioreléového kompletu TEMPO 

Blok koncových zařízení  
radioreléového kompletu TEMPO
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Anténní systém 
stálé radioreléové sítě 
Krkavec

Anténní systém 
stálé radioreléové sítě 
Praděd

Rádiová 
stanice RF-13

25W rádiová stanice  
RF-1325
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V roce 1994 vznikl prototyp a byly zahájeny rozsáhlé zkoušky. O rok později došlo 
k zahájení sériové výroby a montáži prvních 21 stanic (spojovacích uzlů event. kon-
cových stanic) nové stacionární vojenské radioreléové sítě (SVRRS). Armáda České 
republiky plně využívá moderní digitální přenosový spojovací systém, který se svou 
koncepcí i kvalitou zařadil mezi nejlepší spojovací systémy států NATO. Přenosový 
systém TEMPO vytvořil spolu s digitálními ústřednami ALCATEL 4300L první nezá-
vislou spojovací digitální síť v rámci AČR.
Radioreléový soubor SRRD 8000 stac. (TEMPO) je určen k zabezpečení mnohokanálové-
ho radioreléového spojení ve stálé vojenské radioreléové síti a jeho mobilní modifikace
RACEK i v polní spojovací soustavě. Tento systém vytvořil komplexní komunikační 
prostředí pro všechny hlasové a datové komunikace resortu Ministerstva obrany. Ra-
dioreléové stanice SRRD 8000 stac. jsou vzájemně propojeny přes stálé radioreléové 
uzly (SRRU) a stálé koncové radioreléové stanice (SKRRS) do posádek a dislokačních 
míst AČR. V letech 2002 až 2004 byla provedena optimalizace mikrovlnné sítě, která 
vycházela z nově vzniklých požadavků na připojení do stálé vojenské radioreléové sítě 
(SVRRS). K pokrytí požadavků byly použity komerční mikrovlnné stanice ERICSSON 
a NERA NL 185A. V současné době tvoří stálou vojenskou radioreléovou síť celkem 33 
stacionárních radioreléových uzlů (technologie TEMPO) a 66 stacionárních koncových 
radioreléových stanic (z toho 28 radioreléových směrů).
Stálá rádiová síť byla organizována v rádiových sítích uvědomování od stupně GŠ 
po stupeň útvar a mezi GŠ a Hlavním velením Varšavské smlouvy. Rádiový pro-
voz byl veden z rádiového příjímacího střediska (RPS) Drahelčice pomocí dálkového 
ovládání rádiových vysílacích středisek (RVS) 1, 2, 3. RVS 1 Studánka, RVS 2 Pet-
řín, od roku 1977 Dřevčice, od 1. června 1982 Libeř. RVS 1 Studánka a RVS 3 Jičín 
v podstatě mírový provoz nevedly. Byly připraveny vést rádiový provoz za branné 
pohotovosti státu.  Hlavní náplní práce RPS Drahelčice bylo vedení vnitrostátního 
a mezinárodního rádiového provozu v rádiových sítích a směrech  jak na kv tak 
i vkv rádiových spojích. Součástí RVS bylo pracoviště kontroly rádiového vnitro–
státního spojení, přípravy provozních údajů pro podřízené účastníky rádiových sítí. 
Kromě této činnosti přijímací středisko Drahelčice zabezpečovalo přípravu radistek 
a radistů. Činnost RVS byla ukončena koncem roku 2004.
K zajištění služeb v oblasti mobilního rádiového spojení je určen vkv rádiový systém 
PEGAS. Jedná se o neveřejný digitální rádiový systém pracující na principu hromad-
ných rádiových sítí. Systém je realizován technologií MATRA COMMUNICATION 
9600. V České republice jej provozuje Ministerstvo vnitra pro integrovaný záchran-
ný systém (IZS). Na základě Dohody o využívání systému hromadných rádiových sítí 
mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra mohou tento systém využívat 
i orgány Ministerstva obrany. Hlasová i datová komunikace je částečně zabezpečena 
proti odposlechu. Komunikace probíhá v šifrovém režimu s automatickou centrál-
ní distribucí klíčů. Budování systému bylo zahájeno v roce 1995. Do konce roku 
1996 byly vybudovány čtyři samostatné sítě. Výstavba systému PEGAS pokračovala 
i v následujících letech s cílem vybudovat samostatné sítě pro každý region (kraj). 
V první etapě byla dokončena výstavba sítě Střední Čechy a provedena modernizace 
sítě Praha. Následovala síť Jihlava, Brno a Zlín a další regiony. Materiál systému 
PEGAS je v rámci resortu MO veden jako součást materiálu stálé vojenské spojovací 
sítě Základnou komunikačních a informačních systémů (ZKIS). 
Kromě uvedených koncepcí modernizace komunikačního a informačního prostředí 
v AČR se pozornost velení spojovacího vojska soustředila na vytvoření uceleného 
komunikačního kv a vkv systému k vyřešení otázek taktické komunikace. Počátkem 
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50W rádiová stanice RF-1350 Multifunkční  
rádiová stanice RF-13250

Rádiová stanice RF-1301 
s plničem dat

Rádiová stanice RF-20 
s kmitočtovým skokem

Rádiový komplet R-6p s rádiovou stanicí R-150

devadesátých let byla vyvinuta nová vkv rádiová stanice RF-13 s parametry odpoví-
dajícími standardům NATO. Armáda České republiky disponuje ručními, přenosnými 
a mobilními soupravami vkv rádiových stanic řady RF (výrobce DICOM Uherské 
Hradiště) lišícími se výkonem a některými speciálními prvky. Řada rádiových sta-
nic zaváděná do výzbroje AČR od roku 1995 obsahuje ruční RF-1301, přenosnou  
RF-13 a mobilní RF-1325 a RF-1350 o výkonu 25 a 50 W. Nejnovější stanicí vkv řady 
RF je ruční rádiová stanice RF-20 s kmitočtovým skokem a mobilní rádiová stanice  
RF-13250 se zvýšenou odolností proti radioelektronickému boji. Rádiovými stani-
cemi řady RF jsou vybaveny rovněž radiovozy R6p a R7p. Pro spojení na střední 
vzdálenosti je využívána moderní kv rádiová stanice R-150A (Rohde&Schwarz) o vý-
konu 150 W, jejíž modul je základem i pro větší stanice o výkonu 400 W a 1 kW.
V roce 1999 byla zahájena výstavba uzlů rádiového přístupu (URP) s cílem vy-
budovat systém krátkovlnného spojení pro hlavních orgány velení Ministerstva 
obrany, Generálního štábu, pozemního vojska, vojska územní obrany a vzdušných 
sil a k zajištění součinnosti Ministerstva obrany, Generálního štábu a NATO. Uzel 
rádiového přístupu řeší možnost vstupu rádiových účastníků do stacionární vo-
jenské spojovací sítě bez ohledu na místo jejich momentální dislokace s možností 
využívání všech jejích dostupných služeb. Stanice jsou dle provozních účelů zřízeny 
jako uzlové a koncové. Uzel rádiového přístupu je nedílnou součástí stálé vojenské 
spojovací sítě (SVSS). Uzly rádiového přístupu zabezpečují hlasové služby a přenos 
dat pro mobilní a stacionární rádiové účastníky míst velení AČR, včetně jednotek 
a součástí dislokovaných v zahraničí. Výstavbu uzlů rádiového přístupu prováděla 
od roku 1999 firma Rohde&Schwarz na bázi kv rádiových stanic R–150. Uživateli
systému jsou jednotlivá operační velitelství a předurčené jednotky a součásti AČR 
jak v místech stálé dislokace tak i mimo území České republiky.
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Cílem projektu uzlů radioreléového přístupu (URRP) bylo zrealizovat 
využití uzlů stálé vojenské radioreléové sítě pro zabezpečení spojení 
mezi stálou vojenskou spojovací sítí a nově zaváděnými komunikační-
mi provozovnami polního taktického komunikačního systému TAKOM. 
Základem projektu bylo doplnění sestav uzlů stálé vojenské radiore-
léové sítě radioreléovými zařízeními, používanými v nově zaváděných 
polních komunikačních provozovnách a jejich propojení skupinovými 
trakty vyčleněnými z přenosové kapacity stálé vojenské radioreléové 
sítě s digitální ústřednou ALCATEL. Pro doplnění byla vybrána digi-
tální radioreléová stanice RR-300 (výrobek firmy TESLA Praha a.s.).
Na území České republiky jsou takto vybaveny tři uzly radioreléového 
přístupu, které umožňují přímý vysokofrekvenční vstup do stálé vo-
jenské spojovací sítě.
Armáda České republiky v současné době disponuje moderní stálou 
spojovací sítí s uceleným systémem číslicového a komunikačního pro-
středí zabezpečujícím soudobé datové, hlasové a multimediální služby. 
Útvary vyčleňované do jednotek NATO jsou zabezpečeny systémy 
velení a řízení pozemních a vzdušných sil s provozovnami TAKOM 
a postupně dochází k přezbrojování ostatních jednotek těmito zaří-
zeními. Souběžně se rozpracovávají možné trendy použití vojsk, jejich 
modernizace a zdokonalování z hlediska požadavků na rychle se roz-
víjející informatizaci.
Po roce 2000 se stalo cílem v oblasti informatizace, výstavby a moder-
nizace komunikačních a informačních systémů vytvoření komplexní 
a integrované informační a komunikační infrastruktury, zabezpečující 
podporu Ministerstva obrany, velitelů, štábů a jednotlivých uživatelů 
na všech velitelských a řídících stupních při realizaci činnosti v míru 
a v krizových situacích, všestranné operační využití komunikačních 
a informačních systémů, dosažení požadované interoperability se sys-
témy v rámci České republiky (včetně propojení mezi resorty) i NATO, 
aplikace jednotné bezpečnostní politiky komunikačních a informačních 
systémů resortu Ministerstva obrany a vybudování základů komplex-
ního systému velení, řízení, spojení, informatizace a bezpečnosti.

Mobilní radioreléová provozovna MRRP-4p Radioreléové stanice RR-300 v MRRP-4p

Radioreléové stanice  
RR-1600 v MRRP-4p

Digitální telefonní ústředna DTP-100  
a rádiové stanice řady RF v MRRP-4p
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K realizaci tohoto cíle bylo zabezpečeno následující:
•  operačně taktické systémy velení a řízení pozemních sil a vzdušných sil (OTS VŘ 

PozS), (OTS VŘ VzS),
•  dostavba a modernizace komunikační infrastruktury,
•  standardní prostředí pro výměnu dat v reálném čase (TADIL),
•  systém pro tvorbu a distribuci dat o vzdušné situaci v souladu se systémem 

NATO,
•  integrace komunikačního a informačního systému vzdušných sil se systémem 

NATO v rámci NATINEADS,
•  pozemní rádiový komunikační systém dvou leteckých základen.

Výstavba a rozvoj systémů pro zabezpečení velení a řízení byly rozděleny podle ope-
račně taktického použití na systémy pro pozemní síly (OTS VŘ PozS) a na systémy 
pro vzdušné síly (OTS VŘ VzS). 
Operačně taktický systém velení a řízení pozemních sil byl od samého počátku 
budován jako mobilní systém zahrnující nové platformy míst velení a v nich in-
stalované informační technologie a zcela nový polní komunikační systém (PKS). 
Systém vytvářel prostředí umožňující podstatné snížení počtů osob v operačních 
a taktických štábech. Tento cíl byl dosažen konstrukcí společného obrazu situace 
(SOS) na bojišti, který je dostupný všem uživatelům systému v grafické a textové
podobě a to v čase, který se blíží reálnému. Tím byly vytvořeny předpoklady pro 
uplatnění týmové práce při naplňování standardních operačních postupů při řeše-
ní krizových situací. Systém byl ale navrhován v době, kdy měla 
armáda podstatně větší počet útvarů, jednotek, osob i techniky. 
Po organizačních změnách armády, které vedly k zavedení malé 
a profesionální armády vybavené moderní výzbrojí, prošel i pro-
jekt Operačně taktického systému velení a řízení pozemních sil 
zásadními změnami. V roce 2005 byl vypracován analytický doku-
ment, který revidoval zadávací dokumentaci z počátku výstavby 
systému. V rámci modernizace systému byl zásadní důraz polo-
žen na zajištění plné interoperability s obdobnými systémy NATO, 
neboť jednotky musely být schopny v rámci dosažení operačních 
schopností působit v mezinárodních operacích. Modernizací prošel 
i polní komunikační systém (PKS) v jehož rámci byly postupně za-
sazovány nové multifunkční rádiové stanice umožňující podstatné 
zvýšení přenosové rychlosti dat od přímo podřízených jednotek 
mechanizovaných brigád a praporů.

IX. KAPITOLA SPOJOVACÍ TECHNIKA V LETECH 1990 AŽ 2007

Mobilní přístupová provozovna MPP-100Mp

Blok linkového zakončení MPP-100Mp

Kabelový rozvaděč KR-100 v MPP-100Mp

Pohled na levou stranu MPP-100Mp

Digitální telefonní přístroj TPD-97
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Rozvoj Operačně taktického systému 
velení a řízení vzdušných sil plynule 
navazuje na projekt ISPOVEL zaháje-
ný v devadesátých letech a ukončený 
v roce 2003. Projekt ISPOVEL byl v prv-
ní fázi řešen zejména v oblasti vědy, 
výzkumu a vývoje a vyústil v řadu 
prototypů jednotlivých systémů 
(SHARC, LADIC, LADCP aj.). V letech 
1999 a 2000 byl rozvoj systému 
zásadně ovlivněn vstupem České re-
publiky do NATO. Česká republika, 
jako člen NATO, začala uskutečňovat 
projekty v rámci bezpečnostních in-
vestic NATO–NSIP (páteřní radary, 
rekonstrukce leteckých základen 
a míst velení apod.). V současné době 
dochází ke sbližování obou programů 
národního rozvoje Operačně taktické-
ho systému velení a řízení vzdušných 

sil s programem v rámci bezpečnostních investic NATO–NSIP. 
Výsledkem je pořizování jednotlivých komponent komplexní-
ho systému v duchu jednotné architektury NATO. Systém je 
určen ke komunikační a informační podpoře procesu velení 
a řízení vzdušných sil AČR. Zastaralá spojovací technika je 
postupně nahrazována moderní technologií pro plnění úkolů 
vzdušných sil v rámci NATINADS a k zabezpečení splnění úko-
lů AČR v rámci operací NATO. Operačně taktický systém velení 
a řízení vzdušných sil zahrnuje bojové informační a řídicí 
systémy vzdušných sil, komunikační systém vzdušných sil, 
stacionární a mobilní místa velení vzdušných sil, systém ak-
tivních a pasivních radiolokačních čidel, identifikační systém
IFF a navigační systém s využitím prostorové identifikace GPS.
Komunikační systém míst velení a řízení vzdušných sil je ře-
šen digitálním dispečerským zařízením PS-2000/TTC. V oblasti 
rozvoje komunikačního systému vzdušných sil je počítáno 
se zavedením provozoven TAKOM.

Rádiový komplet R-7p  
s rádiovou stanicí R-150

Pracoviště R-7M1p Analogový telefonní přístroj TPA-97
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Plán rozvoje jednotlivých oblastí Operačně taktického systému velení a řízení 
vzdušných sil:

IX. KAPITOLA SPOJOVACÍ TECHNIKA V LETECH 1990 AŽ 2007

Systém zpracování Radiolokační informace

2006          2007  2008       2009            2010  2011

Itegr. stř. letového provozu 
Jeneč

Stac. radar PVO – FADR

 RAP – zprac. obrazu o vz. situaci

CSI – připoj. k alianci

NAEW interface
– syst. včasné výstrahy NATO

ARS – prvek velení

Systémy C2 letectva

2006          2007  2008       2009            2010  2011

Systémy velení a řízení PLRV

2006          2007  2008       2009            2010  2011

Implementace multilink data translátoru  
do systému C2 VzS

Stacionární systém 
palby PVO

Operační středisko PLRV – SAMOC,
technologie KIS

Aut. systém velení a řízení – RACCOS

Elektromagnetická koexistence PLRK KUB

ACCS, technologie KIS, LZ VzS
Systém velení a řízení VzS
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Identifikace a navigace

2006          2007  2008       2009            2010  2011

Měřící technika IFF

ACCS – systém velení a řízení

2006          2007  2008       2009            2010  2011

Komunikační podpora a bezpečnost

2006          2007  2008       2009            2010  2011

Implementace módu 4 a S do palub

Klíčové hospodářství IFF

Modernizace IL-1IFF

Systémová integrace IFF

Kryptografická zařízení pro mód 4

IFF PLRK KUB

Polní identifikační systém Polní identifikační systém II. etapa

Pozemní rádiový
komunikační 

systém 

Přístupové uzly 
VzS SQOC

Modernizace
komunikačního systému

Zvyšování schopnosti OTS VzS  
směrem k C41SR

Linkový kryptografický prostředek

SATURN

MPP100 SAMOC

Řízení akčních prostředků  
PVO a L

Stř. řízení a uvědom. + národní středisko velení VzS
ARS + ANCC (Stavební část)

SAMOC

ARS + ANCC (technologie)

studie
DSQOC
SAMOC

studie
SQOC

studie
WOC

Z ANCC

ACCS – technologie KIS, letecké základny VzS



235

Polní komunikační systém TAKOM je určen k zabezpečení přenosu informací ve voj-
skách pozemních a vzdušných sil rozmístěných v prostorech mimo stálé posádky. Je 
koncipován tak, aby zabezpečil spojení podle současných i očekávaných budoucích 
požadavků uživatelů v časovém horizontu 15 let. Zabezpečuje včasný, věrohodný 
a utajený přenos informací v podmínkách dynamiky boje. Z hlediska vojenských 
požadavků se vyznačuje odolností, propustností, bezpečností a mobilností. Hlavní 
pozornost je zaměřena na zajištění interoperability s polními komunikačními sys-
témy států NATO. TAKOM je určen k zabezpečení procesu velení a řízení pro vojska 
rozmístěná v poli. Funkčně je navržen jako digitální síť s integrovanými službami. 
Jeho součástí je taktická datová síť, která se člení podle velitelského stupně a pře-
nosového subsystému na část uzlovou a rádiovou.
Koncepce informatizace resortu obrany (KIRO) v současné době představuje 
základní koncepční materiál stanovující dlouhodobou koncepci výstavby profesi-
onální AČR a mobilizace ozbrojených sil České republiky pro oblast informatizace 
resortu Ministerstva obrany a spojovacího vojska AČR. Koncepce definuje infor-
mační a komunikační strategii Ministerstva obrany a poskytuje rámec výchozích 
systémových podmínek informační a komunikační podpory velitelů, štábů 
a ostatních pracovníků resortu v procesu velení a řízení v míru i za krizových 
situací. Stanovuje koncepční záměry v oblasti komunikační a informační in-
frastruktury a rámcové postupy jejich realizace včetně nezbytných finančních
a personálních zdrojů. Koncepce je v souladu s novými operačními požadavky, 
trendy rozvoje informačních a komunikačních technologií, výsledky obranného 
výzkumu a vývoje, pravidelně v dvouletém cyklu aktualizována.

IX. KAPITOLA SPOJOVACÍ TECHNIKA V LETECH 1990 AŽ 2007

Pojízdné retranslační pracoviště PRM-M1p

Pracoviště velitele vozu PRM-M1p 

Obrněné pojízdné velitelské stanoviště R-5M1p BEČVA

Velitelské pásové obrněné vozidlo VOV-1p

Mobilní přístupová provozovna MPP-40p v BVP
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Hluboké změny a vývojové trendy v bezpečnostním a ope-
račním prostředí vyvolávají zcela nové a zásadní požadavky 
na charakter a úkoly ozbrojených sil, které jsou v rámci NATO 
vyjádřeny v transformačních cílech, ke kterým se hlásí i Čes-
ká republika. Ústředním cílem celé transformace je dosažení 
převahy v rozhodování, zejména cestou získání informační 
nadvlády založené na realizaci NEC (Network Enabled Capa-
bility). NEC prezentuje teorii a praxi války v informačním 
věku. Zahrnuje kombinaci strategie, nově vznikajících taktik, 
technik, procedur a organizačních aspektů, které umožní 
jednotkám propojeným v integrovaném (komunikačním a in-
formačním) prostředí, dosažení rozhodující převahy ve všech 
úrovních vojenského i nevojenského konfliktu, a to strate-
gické, operační a taktické. Dosažení schopností NEC umožní 
zásadně zlepšit kvalitu velení a řízení, rozhodovacího procesu 
a operační efektivnosti. Umožní efektivní využití bojových 
prostředků na správných místech k rychlému a přesnému 
dosažení požadovaného operačního úkolu. Nabytí schopností 

NEC je základním předpokladem pro dosažení požadovaných operačních schopností oz-
brojených sil České republiky nezbytných pro zajištění jejich aktivní účasti v budoucích 
koaličních operacích. Dosažení schopností NEC má dlouhodobý charakter. V současné 
době je podrobně rozpracovávaná etapa budování NEC do roku 2012 a pro následující 
etapy jsou stanoveny předpokládané uzlové body. Předpokládaný proces postupu dosaže-
ní schopností NEC schematicky znázorňuje následující obrázek:

Podstatou NEC jsou následující schopnosti:
•  Informační nadvláda založená na sběru všech dat na bojišti ze všech senzorů (pozem-

ních, vzdušných sil i zpravodajských) a fúzi těchto dat do informací ve formátech 
podle potřeb uživatelů a předání těchto informací uživatelům s cílem zprostředko-
vat informace o situaci na bojišti jednotkám na všech velitelských stupních,

Taktické místo velení

Hlasová 
konektivita

Sdílení digitálních
informací

Integrace dat

Integrace aplikací

Integrace procesů

Inovace procesů

Využití nových 
procesů

Zjistit a jednat
              po roce 2020

Společně plánovat a řídit  
                do roku 2020

Komunikovat a sdílet 
informace  

               do roku 2012

Přechodné období Technologicko-operační skok

Op
er

ač
ní

 e
fe

kt
 sd

íle
ní

 in
fo

rm
ac

í

Stupeň sdílení informací

Zavádění nových procesů a organizačních konceptů

Inovace a ověřování nových procesů a organizačních struktur

Integrace stávajících procesů a možnost vzájemné spolupráce

Integrace aplikací a možnost sdílení informací 
bez interface Common Operational Picture

Integrace dat

Propojení sítí a možnost sdílení digitálních informací E-Mail – Web Chat – 9 Line Messages

Možnost komunikovat a sdílet hlasové informace

Organizační změny

Změny procesů

Změny technologií
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•  Znalostní nadvláda umožňující velitelům a štábům efektivní 
pochopení situace na bojišti. Všichni oprávnění budou mít 
přístup k aktuálním informacím a znalostem, ať jsou uchová-
ny v kterékoliv místě sítě,

•  Převaha v rozhodování, podložená kromě převahy znalostní 
také vybavením štábů pokročilými nástroji pro podporu roz-
hodování, schopnými navrhovat a analyzovat možná řešení,

•  Okamžité zveřejnění srozumitelného a jednoznačného záměru 
velitele umožňujícího všem podřízeným pochopit jejich úlohy 
a samostatně a iniciativně je plnit. Současný neustálý přehled 
o okamžité situaci na bojišti, o sousedech a spolupůsobících 
vyúsťující do efektu samosynchronizace a dosažení požadova-
né převahy.

Prvním nezbytným předpokladem k dosažení schopností NEC je 
vybudování dostatečně robustního integrovaného prostředí, kte-
ré zabezpečí propojení senzorů, zbraňových systémů, prostředků 
působení a systémů velení a řízení do jednotné komunikační 
a informační sítě, která bude poskytovat informační služby, bez-
pečnostní služby, služby řízení sítě a další služby potřebné pro dosažení informační 
převahy s rozhraními na koaliční systémy. K vybudování integrovaného prostředí 
NEC budou v maximální míře využity stávající a plánované komunikační a infor-
mační systémy (KIS).

Použité komunikační a informační technologie zabezpečí:
•  tvorbu distribuované sítě s bezproblémovou propojitelností,
•  využívání různých typů přenosových médií s požadovanou šířkou přenášeného 

pásma,
•  interoperabilní propojení koncových systémů a zařízení,
•  v závislosti na postupnosti výstavby, zpětnou kompatibilitu s vybranými zavede-

nými systémy,
•  jednotné přenosové prostředí založené na protokolu IP,
•  Secure Communication Interoperability Protocol (SCIP),
•  mobilnost komunikační infrastruktury, podporu mobility koncových systémů 

a zařízení,
•  rychlé sebezotavení systému (restart systému),
•  vytváření propojení typu 1:n (broadcast, multicast),
•  požadovanou kvalitu služeb (Quality of Services),
•  adaptabilitu,
•  odolnost vůči elektronickému boji a snahám protivníka o narušování 

komunikačních a informačních systémů,
•  přenos dat v reálném čase,
•  dostupnost služeb.
Vybudování integrovaného prostředí není cílem, ale jen prostředkem 
k následnému dosažení schopností NEC a proto musí být doprovázeno 
odpovídajícími změnami operačních postupů, procedur, taktiky a orga-
nizačních struktur.
Neméně důležitým je vyřešení úkolu zabezpečení komunikační a infor-
mační podpory vyčleněným jednotkám do prostoru působení vzdálených 
misí, pro úkoly spojené s mírovými operacemi a zajišťujících komunikač-
ní a informační podporu řízení operací nízké intenzity (ONI). Z tohoto 
důvodu se pro uvedené operace ukazuje jako vhodné použití lehce za-
saditelných, tzv. „expedičních“ verzí Operačně taktického systému velení 
a řízení pozemních sil. Účinnost bojového nasazení jednotek zajišťu-
jících mírovou misi v prostoru odpovědnosti je závislá mj. na úrovni 
jejich komunikační a informační podpory. Minimální funkcí je zabez-
pečení možnosti datového a alespoň v jedné síti fonického spojení. Jako 
vhodné řešení „expediční“ verze komunikačních a informačních systémů 
se ukázaly komunikační a informační moduly KIM 100/10. 

IX. KAPITOLA SPOJOVACÍ TECHNIKA V LETECH 1990 AŽ 2007

Sál supervize spojení AČR

Legenda:
KIM 100 – komunikační a informační modul brigádního typu
KIM 10 – komunikační a informační modul praporního typu
TACOM – taktické komunikace 

ČR

Satelit
KIM100

TAKOM

KIM10 KIM10 KIM10
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Komunikační a informační systém v tomto 
smyslu zabezpečuje:
•  utajené a neutajené automatické telefonní spo-

jení v lokalitě mise,
•  utajenou a neutajenou datovou síť LAN velitel-

ství mise a propojení do WAN,
•  vkv rádiové spojení s jednotkami působící-

mi v prostoru rozmístění mise s využitím pro 
hovorové i datové přenosy vkv, kv a satelitní 
spojení s dílčími jednotkami mise při jejich pů-
sobení mimo prostor stálého rozmístění,

•  internet (služby veřejného internetu).
Jádrem koncepce jsou dva typové komunikační 
a informační moduly, KIM 100 brigádního typu 
pro velitelství mise a KIM 10 pro velitelství od-
loučené jednotky, jako základ celého systému, 
obsahující nezbytné komunikační a informační 
technologie nutné pro zabezpečení operačních 
požadavků na spojení a informační zabezpečení 
v místě zasazení, vytvářející zároveň podmínky 
pro nasazení aplikačního programového vybave-
ní Operačně taktického systému velení a řízení 
operací nízké intenzity (OTS VŘ ONI) na podporu 

činnosti velitelů a štábů mise. Návrh a vývoj komunikačních a informačních modulů 
KIM 100 a KIM 10 jsou řešeny jako odlehčená varianta Operačně taktických komu-
nikačních systémů (OTKS) mobilních provozoven s nasazením trvalého charakteru 
v určeném prostoru. Koncepce zavedení nových modulů předpokládá, že účelové 
sestavy budou využitelné bez problémů i v dalších misích, resp. po ukončení misí 
v projektu Operačně taktického systému velení a řízení pozemních sil a Operačně 
taktického systému velení a řízení pozemních sil operací nízké intenzity. Navr-
hované řešení je interoperabilní s prvky stávající architektury OTKS (založenými 
na síťové technologii ISDN). Současně předjímá strategii modernizace OTKS směrem 
k zavedení síťové architektury IP s ohledem na rozvoj datových služeb, případně 
VoIP. Vhodnou konfigurací jednotlivých prvků lze zajistit pro oba systémy KIM 100
i KIM 10 provozuschopnost v síťové architektuře režimu ISDN, nebo IP.
Současný vývoj v oblasti elektroniky a informačních technologií je tak závratně 
rychlý, že nelze na každý nový produkt reagovat jeho zavedením do výzbroje. 
Koncepce výstavby a modernizace komunikačních a informačních technologií před-
pokládá postupné zavádění nejmodernějších technologií v návaznosti na skutečné 
potřeby vojsk a s důrazem na kompatibilitu v rámci aliančního uskupení.

Komunikační a informační modul KIM 100/10
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Dočetli jste publikaci věnovanou devadesátileté historii spojovacího vojska. Při její 
přípravě nám šlo především o hledání jeho místa v jednotlivých etapách historic-
kého vývoje československé a později české armády. Spojovací vojsko bylo vždy 
připraveno, byť s nejrůznějšími obtížemi, splnit úkoly, které na něj byly kladeny. 
Důkazem jsou předcházející stránky, popisující činnost spojovacího vojska od jeho 
skromných začátků až do dnešních dnů, kdy příslušníci spojovacího vojska úspěšně 
plní úkoly v zahraničních mírových misích, při živelních pohromách, ale i v rámci 
ostatních činností Armády České republiky.

Historie spojovacího vojska je velmi bohatá, vždyť v průběhu dvacátého století 
tvořilo téměř 1/6 počtů celé armády. Za devadesát let své existence používalo k za-
bezpečení velení širokou škálu spojovacích prostředků. Řada cenných exponátů 
historické spojovací techniky se nachází ve sbírkách Vojenského historického ústavu 
Praha. Naše publikace se snažila využít tento materiál v co nejširší míře a vytvořit 
tak do jisté míry i základní katalog této unikátní sbírky. Pro současnou, ale i budou-
cí generaci by bylo jistě užitečné zpracovat obrazovou publikaci s technickými daty 
a popisem použití jednotlivých typů spojovací techniky. I z tohoto důvodu není 
práce na mapování historie spojovacího vojska touto knihou ukončena. Její omezený 
rozsah nám nedovolil více se věnovat útvarům na nižších stupních, školství, cviče-
ním atd. V relativně krátkém časovém úseku, v jehož průběhu byla kniha napsána, 
nebylo také možné detailně rozebrat řadu oblastí, které by si naši pozornost jistě 
rovněž zasloužily. Věříme, že ke stému výročí spojovacího vojska bude více času 
a prostoru pro dopracování publikace, zejména rozšířením o již zmiňovanou přípra-
vu ve vojenských školách, ale např. i o oblast šifrového spojení, účast na cvičeních 
a zhodnocení a popis problémů s dělením spojovacích uzlů na mobilní a hlavní část 
na spojovacích uzlech frontu a armády. 

Byli bychom rádi, kdyby Vás tato publikace zaujala a stala se nejen ohlédnutím 
za nesmírným úsilím, s jakým minulé generace spojařů zajišťovaly spojení, ale sou-
časně i inspirací pro novou generaci spojařů, informatiků, „bezpečáků“ a dalších, 
kteří zabezpečují velení. 

Autoři

NĚKOLIK 
SLOV 
ZÁVĚREM

NĚKOLIK SLOV ZÁVĚREM
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Prameny:

Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha:
Fond Odbočka československé národní rady v Rusku
Fond Náčelník štábu čs. vojska na Rusi
Fond Generál ubytovatel čs. vojska na Rusi 
Fond 1. samostatná telegrafní rota 
Fond Samostatná radiotelegrafní rota 
Fond l. radiotelegrafní rota
Fond Francouzské legie - pluk 22 
Fond Italské legie - 6. čs. divize
Fond Vrchní velitelství čs. vojsk na Slovensku
Fond Ministerstvo národní obrany – Hlaví štáb – technický odbor
Fond Vojenské telegrafní dílny
Fond Vojenské telegrafní učiliště
Fond Ústřední telegrafní škola
Fond Převozný holubník 22
Fond Hlavní vojenský telegrafní sklad 
Fond Telegrafní sklad 2
Fond Velitelství Telegrafního pluku
Fond Velitelství 1. telegrafního praporu
Fond Velitelství 2. telegrafního praporu
Fond Velitelství 3. telegrafního praporu
Fond Velitelství 4. telegrafního praporu
Fond Velitelství 5. telegrafního praporu
Fond Velitelství 6. telegrafního praporu
Fond Velitelství 1. čs. divize ve Francii
Fond Střední východ – Čs. lehký pl. pluk 200
Fond Čs. vojenská mise pro Balkán, Blízký a Střední východ
Fond Spojovací rota Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii
Fond 1. čs. samostatný prapor v SSSR
Fond 1. čs. samostatná brigáda v SSSR
Fond 1. čs. spojovací prapor v SSSR
Fond 2. čs. paradesantní brigáda
Fond Sborové spojovací učiliště 1. čs. armádního sboru v SSSR
Fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Fond Ministerstvo národní obrany 1953-1954
Fond Ministerstvo národní obrany - Generální štáb
• SSV GŠ ročník 1973 - 1989
• SPS ročník 1974 - 1975
• ÚVSS ročník 1978 - 1990 
• SVŘ GŠ ročník 2000 - 2003 

Vojenský správní archiv Olomouc:
Fond 808310/01
Fond 808311/01 

Archiv Muzea SNP Banská Bystrica
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AOZ Armádní opravárenský závod
ARI Agentura rozvoje informatiky
APVOS Armáda protivzdušné obrany státu
as Armádní sbor 
ASR Armáda Slovenské republiky
ASRTZO  Armádní spojovací a radiotechnického zabezpečení 

opravna
ASSD  Armádní spojovací sklad a dílny
biLd Bitevní letecká divize
boLd Bombardovací letecká divize
brig.gen. Brigádní generál
CADS Celoarmádní datová síť
CŠV KSČ Celoškolský výbor Komunistické strany Československa
ČSFR Česká a Slovenská federativní republika
ČSLA Československá lidová armáda
ČSR Československá republika
ČSSR Československá socialistická republika
dálk. spojů  Dálkových spojů
des. Desátník
děl. Dělostřelectva
div.gen. Divizní generál
dPVOS Divize protivzdušné obrany státu
druž. Družstvo
DS Dálkových spojů
Ds VČ Dálkových spojů tzv. vládního spojení
DTP Digitální telefonní přepojovač
FBMZ Frontová brigáda materiálního zabezpečení
FOZ Frontový opravárenský závod
frb Frontová raketová brigáda
genmjr. Generálmajor 
genpor. Generálporučík 
Goniom   Goniometrická
GPS Navigační systém
GRU  Gossudarstvennoje razvedyvajemoje upravlenie  

– Státní správa rozvědky 
GŠ Generální štáb
gšt. Generálního štábu
hosp. Hospodářská
HSS Hlavní spojovací sklad
HV Hlavní velitelství
HVTS Hlavní vojenský telegrafní sklad
IFF Systém identifikace letadel
IS Informační systémy
kab. Kabelová 
kabelosměr.  Kabelosměrový
KIM Komunikační a informační modul
KIS Komunikační a informační systémy 
KIS A OTS VŘ  Komunikační a informační systémy a operačně taktic-

ké systémy velení a řízení
KLDR Korejská lidově demokratická republika
kpt. Kapitán
KSČ Komunistická strana Československa
ksmp Kabelosměrový pluk
kv Krátkovlnný

POUŽITÉ ZKRATKY
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LA Letecká armáda
let. letectva
LS Letecký sbor
LSD Letecké spojovací dílny
Lsp Letecký spojovací pluk
Lsr Letecká spojovací rota
LSŠ Letecká spojovací škola
LVS Letecké vývojové středisko
md Mechanizovaná divize
mjr. Major 
MNO Ministerstvo národní obrany
MO Ministerstvo obrany
msd Motostřelecká divize
MTZ Materiálně technické zabezpečení
náhrr Náhradní rota
NATO  North Atlantic Treaty Organisation – Severoatlantická 

Aliance 
NDR Německá demokratická republika
NKVD  Narodnyj kommisarijat vnutrennych del – Lidový 

komisariát vnitřních věcí
N-MNO pro PVOS a L   Náměstek ministra národní obrany pro protivzdušnou  

obranu státu a letectvo
npor. Nadporučík
NS Nakládová střediska 
ONI Operace nízké intenzity
OPVOS Obvod protivzdušné obrany státu
org. odd. Organizační oddělení
OSS Okruhový spojovací sklad
OSSO Okruhový spojovací sklad a opravna
OTS Operačně taktické systémy
OZ Opravárenský závod
pd Pěší divize
pDS Pluk dálkových spojů
pěch.  Pěchoty
plk. Plukovník
PLOSÚ Protiletadlová obrana státního území
PLRV Protiletadlové raketové vojsko
pob. Pobočka
POI Pracoviště ochrany informací (spisovna)
por. Poručík
PozS Pozemní síly
pplk. Podplukovník
ppor. Podporučík
PPS Polní poštovní spojení
prap. Prapor
prap. Praporčík
pr SS Prapor směrových stanic
PSO Pojízdná spojovací opravna
PSU Pomocný spojovací uzel
PŠ Poddůstojnická škola
PVOS Protivzdušná obrana státu
PVS Pojízdné velitelské stanoviště
radpr Rádiový prapor
radtlgr Radiotelegrafní rota
RLI Radiolokační informace
RRS Radioreléové středisko
RST Radiotelegrafní stanice
RTZ Radiotechnické zabezpečení
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SbDS Spojovací brigáda dálkových spojů
sboLd Stíhací bombardovací letecká divize
SČ Spojovací četa
set. Setník
setn. Setnina
sLd Stíhací letecká divize
sLs Stíhací letecký sbor
směr. Směrová
směr. stan. Směrových stanic
SMTS  Spojovací montážní technické středisko
SOC Společné operační centrum
SOE Special Operation Executive 
spoj. prap. Spojovací prapor
Splt Spojovací letka
sPVOS Sbor protivzdušné obrany státu
spojb Spojovací brigáda
spojp Spojovací pluk
spojpr Spojovací prapor
spojr Spojovací rota
spojstř Spojovací středisko
SPS Spojovací provozní středisko
SS Spojovací sklad
ssLs Samostatný smíšený letecký sbor
SU Spojovací učiliště
SU GŠ Spojovací uzel Generálního štábu
SU ZAS Spojovací uzel zvláštního armádního spojení
SuVL Spojovací uzel velitelství letectva
SUz Spojovací uzel
svob. Svobodník
SVSS Stálá vojenská spojovací síť
SZá Spojovací základna
SZ Spojovací zbrojnice
ŠDZ Škola důstojníků v záloze
ŠSM  Škola spojovacích mechaniků
TAKOM Taktické komunikace
tech. zab. Technického zabezpečení
tel. Telegrafního vojska
td Tanková divize
tlg.  Telegrafní
tlgpr Telegrafní prapor
tlgr Telegrafní rota
TS Telegrafní sklad
TSb Tankový sbor
TU Telegrafní učiliště
TZ Technická základna
U Uzlová
ÚSS Ústřední spojovací sklad
ÚTS Ústřední telegrafní skladiště
ÚTŠ Ústřední telegrafní škola
UTV Učiliště pro telegrafní vojsko
ÚV KSČ Ústřední výbor Komunistické strany Československa
VeLog Velitelství logistiky
VePozS Velitelství pozemních sil
VeSÚzO Velitelství sil územní obrany
VeVP Velitelství vojenské policie
VeVZdrS Velitelství vojenské zdravotnické služby
VeVzS  Velitelství vzdušných sil
VH Vojenský holubník



246 HISTORIE SPOJOVACÍHO VOJSKA

vkv Velmi krátkovlnný 
VL Velitelství letectva
VO Velitelství oblasti 
VOk Vojenský okruh
VOP Vojenský opravárenský podnik
VOS Vývojové a opravárenské středisko
VPVOS Velitelství protivzdušné obrany státu
VRÚ Vojenské radioelektrické ústředí
VSS  Výzkumné spojovací středisko
VSSM Výcvikové středisko spojovacích mechaniků
VSÚ  Vojenský slaboproudý ústav
VTD Vojenské telegrafní dílny
VTER Vojensko-technický a ekonomický rozbor
VTS Vojenský telegrafní sklad
VTU Vojenské telegrafní učiliště
VÚ Výzkumný ústav
VVO Východní vojenský okruh
vz. Vzor
VzS Vzdušné síly
VZS Výzkumné zkušební středisko
VZSV Výcviková základna spojovacího vojska
ZAS  Zvláštní armádní spojení (spojení pomocí utajovacích 

zařízení)
ZKIS Základna komunikačních a informačních systémů
ZN Zástupce náčelníka
ZU Zvláštního určení
ZVO Západní vojenský okruh
ZVV  Zemské vojenské velitelství
ZZ Zásobovací základna
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