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IDENTIFIKÁCIA POĽNÝCH OPEVNENÍ Z DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY
NA JUHOZÁPADNOM SLOVENSKU A NÁČRT ICH TYPOLÓGIE
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Abstract: Identification of World War II field fortifications in southwestern Slovakia and a sketch of their typology. Heavy fighting in southwestern Slovakia between December 1944 and the end of March 1945 had left many traces
in the landscape. Many of them still can be observed in forrest terrain, thanks to LIDAR technology. So far we have proven a presence of a unique 11 km long continuous trech system east of Šahy. Another type of fortification is a complete
trench enclosure for infantry company up to battalion as seen near village Ľubá. Most of preserved trenches were quite
small, dug for infantry squads up to platoons, as example from Malé Kozmálovce shows. Researching these trench-systems
is required mostly by uninvasive methods in order to record them as archaeological sites and thus to contribute to their
legislative protection from illegal excavations or destruction.
Keywords: Second World War, battlefield, archaeological research, archaeology of conflicts, archaeology of modernity, trench, typology
Abstrakt: Ťažké boje na juhozápadnom Slovensku medzi decembrom 1944 a koncom marca 1945 zanechali v krajine mnohé stopy. Mnohé z nich možno stále pozorovať v zalesnenom teréne a zachytáva ich aj LIDAR snímkovanie.
Zatiaľ máme zistený najdlhší jedinečný zákopový systém na 11 km úseku východne od Šiah. Iný typ poľného opevnenia
predstavuje zachovaný kompletný systém postavení pre rotu až prápor pri obci Ľubá. Väčšina zachovaných zákopov je
prevažne malá, pre pešie družstvo až čatu, ako ukazuje príklad z Malých Kozmáloviec. Výskum týchto postavení by sa
mal vykonávať predovšetkým nedeštruktívnymi metódami, aby sme tieto loklality mohli klasifikovať ako archeologické
náleziská a tak prispieť k ich legislatívnej ochrane pred zničením a nelegálnymi výkopmi.
Kľúčové slová: druhá svetová vojna, bojisko, archeologický výskum, archeológia konfliktov, archeológia modernity,
zákop, typológia
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1. Úvod
V období od polovice decembra 1944 do polovice apríla 1945 sa územie juhozápadného Slovenska stalo miestom
rozsiahlych frontových operácií v rámci druhej svetovej vojny (pozri Šteiner 2018, 2019). Tieto zrážky, vedené s častým intenzívnym využitím obrnených a mechanizovaných síl, po sebe zanechali značné stopy. Vzhľadom na skutočnosť, že sledované územie je intenzívne poľnohospodársky využívané, bola väčšina objektov už krátko po skončení
vojny doslova a do písmena zrovnaná so zemou, aby sa mohlo obnoviť obrábanie pôdy. Dôkazom toho sú letecké
snímky z roku 1950,1 na ktorých sa už väčšina opevnení v otvorenej krajine nevyskytuje. Čo sa zachovalo, sú objekty poľného opevnenia, vybudované v zalesnenom teréne, ktorý nebol od konca vojny výraznejšie upravovaný.
Tieto objekty zachytáva LIDAR snímkovanie, ktoré dokáže odfiltrovať vegetáciu a vytvára presný obraz terénu.
Takto v súčasnosti môžeme vyhľadávať dokonca aj štruktúry, voľným okom takmer neviditeľné, či už kvôli svojej
1 https://mapy.tuzvo.sk/HOFM/ (11. 9. 2020).
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nevýraznosti alebo kvôli zarasteniu vegetáciou. Doposiaľ zistené objekty poľných opevnení majú pomerne bohatú
typológiu. Hoci základné princípy ich budovania sa v jednotlivých armádach zásadne nelíšili, konečné vyhotovenie
sa podriaďovalo viacerým faktorom, ako je terén, dostupné pracovné náradie, pracovné sily, časová tieseň, budovanie
pod paľbou a pod. (Rottmann 2007, 13). V neposlednom rade sa na odlišnostiach mohla podpísať aj skutočnosť, že
mnohé objekty budovali civilné osoby pod priamym či nepriamym vojenským dozorom.
Zo zachovaných písomných prameňov vieme, že na sledovanom území začali miestne veliteľstvá Wehrmachtu budovať poľné opevnenia už v novembri 1944 (Mičianik 2010, 131). Na ich prípravu mali teda rádovo týždne
a v zásade ich možno identifikovať s rozsiahlejšími zákopovými systémami. Ostatné objekty už súvisia viac-menej
s konkrétnymi operáciami počnúc polovicou decembra 1944 a sú dielom konkrétnych frontových jednotiek. Ako
bolo vyššie uvedené, ich vzhľad a rozsah teda priamo ovplyvnila aktuálna situácia. Základným rozlišovacím znakom poľných vojenských objektov v teréne je ich účel. Dá sa dedukovať jednak zo samotného pôdorysu a jednak
z umiestnenia vzhľadom na aktuálny priebeh frontovej línie. Vychádzame tu predovšetkým z konfrontácie archeologických terénnych poznatkov so známymi historickými faktami, získanými predovšetkým štúdiom primárnych písomných parameňov, ktorými sú bojové denníky jednotiek či hlásenia, v ideálnom prípade aj situačné náčrty a mapy.2

2. Súvislé líniové opevnenia
Na juhozápadnom Slovensku máme zachytený doposiaľ jeden úsek súvislej línie poľného opevnenia. Ide o pás
zákopov v lesoch medzi Šahami a katastrom obce Vinica, dlhý vyše 11 km. Hoci celý tento úsek nie je úplne súvislý,
možno ho považovať za jeden komplex.
Najzaujímavejšia je jeho južná časť medzi Šahami a Sečiankami v dĺžke 4 km. Tvoria ju dva súvislé zákopové systémy, juhozápadný, rozvetvený, s dĺžkou 1,17 km a viacerými bočnými ramenami a severovýchodný na úseku dlhom
1,5 km (obr. 1). Medzi nimi na úseku cca 900 m sa nachádzajú krátke zákopy s dĺžkou 20 – 30 m. Dá sa predpokladať,
že pôvodným zámerom bolo vybudovať súvislý zákopový systém na celom tomto jedenásť kilometrovom úseku.
Vzhľad strednej sekcie naznačuje, že práce sa najprv zameriavali na hĺbenie týchto krátkych cikcakových zákopov
pre pešie družstvo a následne sa spájali do dlhších celkov. Tento výsledok evidentne stihli dosiahnuť len na určitých
úsekoch.
Ďalej systém pokračuje rôzne dlhými úsekmi (20 – 100 m) smerom na severo-severovýchod, západne od obce
Kleňany sa stáča na východ. Tam sa rozpadá na nesúvislé a slabo identifikovateľné krátke úseky.
Severozápadne od obce Vinica sa rozprestiera posledný súvislý 500 m úsek zákopov so zložitou štruktúrou, vytvárajúcou vo svojej východnej časti dva polygonálne útvary. Severne od Vinice ešte možno rozoznať 800 metrový
sled 20 – 30 m dlhých zákopov, ktorými celý systém končí.
Význam a využitie opísaného poľného opevnenia treba dávať do súvisu so širšou obranou Budapešti. Pri jej
príprave nemecké a maďarské velenie 21. septembra 1944 navrhlo a začalo budovať celú sieť obranných postavení
od Ipľa až k Balatonu. Išlo predovšetkým o postavenia Attila I-III, tvoriace polkruhové línie východne od Budapešti, postavenie Margarete, vedúce od Budapešti k Balatonu a Karola medzi pohoriami Cserhát, Mátra a Zemplínskymi
vrchmi (Ungvári 2003, 7).
Bližšie určenie naznačujú zmienky v bojovom denníku nemeckej 6. armády, resp. armádnej skupiny Fretter-Pico,
ako znel vtedy jej oficiálny názov, z decembra 1944, kedy sa boje preniesli do oblasti Šiah. Konkrétne 14. decembra
náčelník štábu armády genmjr. L. H. Gaedcke vo svojom dennom hlásení výslovne uvádza, že: „Das aus dem Raum
F.-Tur und Palast mit I. und III. Btl. nach südosten angreifende SS. Rgt 1 der Brig. Dirlewanger erreichte Margaretenstellung am Südostrand von Kelenye und südwestl. davon“.3
2 Z dôvodu, že väčšina lokalít ešte nebola preskúmaná, zobrazujeme príklady objektov bez uvedenia presnej polohy. V prípade záujmu odborníkov
poskytne detailné informácie autor príspevku. Základná orientačná mapa Slovenska s polohami sledovaných objektov je súčasťou tejto štúdie (obr. 6).
3 „1. pluk SS brigády Dirlewanger s I. a III. práporom útočiacimi z priestoru Horné Túrovce – Plášťovce na juhovýchod, dosiahol postavenie Margarete na juhovýchodnom okraji Klenian a juhozápadne odtiaľ.“
Armeegr. Fretter-Pico Ia Tagesmeldung vom 14. 12. 44, dostupné na: https://wwii.germandocsinrussia.org/ru/nodes/7046-delo-382-dokumentyoperativnogo-otdela-shtaba-6-y-armii-zhurnal-boevyh-deystviy-delo-a-tom-29-sutochnye-doneseniya-za-05-31-12-1944-g-doneseniya-ob-obstanovke-operativnogo-i-razvedyvatelnogo-otdelov-armeyskoy-gruppy-fretter-piko#page/207 [20. 3. 2020]
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Táto informácia je hlásením toho istého dôstojníka potvrdená nasledujúci deň: „Im Waldgebiet nordostw. Ipolysag befand sich am Nachmittag ein SS-Btl. in gut fortschreitendem Vorgehen
zur Besetzung der Margaretenstellung südwestl.
Kelenye“.4
Citované zmienky presne lokalizujú zákopové
systémy a stotožňujú ich s „Margaretenstellung“,
ktorá podľa doterajších poznatkov mala siahať
iba po Budapešť! Je teda zjavné, že v skutočnosti uvedenú pevnostnú líniu predĺžili, hoci s niekoľko desiatok kilometrov dlhou medzerou, až
za Ipeľ. Odhadom mohlo celý tento defenzívny
komplex na východ od Šiah obsadiť vyše 2000
vojakov, čo pri započítaní potrebných disponibilných záloh predstavuje celú pešiu divíziu. V skutočnosti však, ako uvádzajú citované dokumenty,
boli obsadené iba ojedinelé úseky tejto „zaipeľObr. 1. Sekcia línie Margarete východne od Šiah (ZBGIS®, Úrad
skej“ sekcie línie Margarete, aj to iba slabými jedgeodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, grafická
notkami (v tomto prípade dvomi oslabenými práúprava autor).
pormi SS) a improvizovane, v priebehu ťažkých
Fig. 1. A section of Margarete line east of Šahy (ZBGIS®, The
obranných bojov.
Geodesy, Cartography and Cadastre Authority of the Slovak
Neskoršie zápisy v bojových denníkoch arRepublic, graphic improvement by author).
mádnej skupiny Fretter-Pico sa už o postavení
pri Kleňanoch vôbec nezmieňujú. Brigáda SS Dirlewanger totiž trpela nízkou bojovou morálkou, množili sa v nej
masové dezercie (Schvarc 2003, 107–108; Pišenko 2012, 206; Számvéber 2013, 31) a s najväčšou pravdepodobnosťou jej
prápory líniu Margarete po 15. decembri bez boja opustili.

3. Ucelené zákopové systémy
Vzhľadom na fragmentárnosť zachovaných poľných opevnení sú celistvé systémy zákopov a pridružených objektov (bunkrov, pozorovateľní, palebných postavení...) pomerne vzácne. Ide o bojové pozície pre rotu až prápor,
ktoré boli do istej miery schopné v obrane fungovať samostatne, bez priameho kontaktu so susednou jednotkou.
Spravidla takéto systémy budovala tá bojujúca strana, ktorá sa pripravovala na obranu pred útokom početne podstatne silnejšieho protivníka. Takto sa vytváral systém oporných bodov, ktoré sa na diaľku vzájomne podporovali
paľbou.
Takýto komplex je stále viditeľný v lese v katastri obce Ľubá. Pozostáva z 230 m dlhého hlavného zákopu so streleckými predprsňami (pravdepodobne pre guľomety) každých cca 30 m. Tento zákop sa nachádza na zlome, ktorým
terén začína klesať. Práve na tomto klesaní sa od hlavnej línie v pravom uhle odpája spojovací zákop o dĺžke 60 m,
ktorý sa ďalej vidlicovito rozvetvuje na dve línie o dĺžke 37, resp. 23 m (obr. 2).
Na pravom krídle opisovaného útvaru, kde terén klesá ešte prudšie, sa zákopy tiež vidlicovito rozvetvujú na dve
35 m dlhé ramená, pričom rameno, smerujúce dozadu sa ešte ďalej vidlicovito vetví na dve cca 10 metrové sekcie.
Podľa hustoty guľometných predprsní ide o zákopový obranný systém pre streleckú rotu Červenej armády. Potvrdzuje to aj evidentná orientácia komplexu na západ. V súvislosti so známymi faktami o bojových operáciách v da4 „V zalesnenej oblasti severovýchodne od Šiah sa nachádzal prápor SS v dobre napredujúcom postupe obsadzovania postavenia Margarete juhozápadne od Klenian.“
Armeegr. Fretter-Pico Ia Tagesmeldung vom 15. 12. 44, dostupné na: https://wwii.germandocsinrussia.org/ru/nodes/7046-delo-382-dokumentyoperativnogo-otdela-shtaba-6-y-armii-zhurnal-boevyh-deystviy-delo-a-tom-29-sutochnye-doneseniya-za-05-31-12-1944-g-doneseniya-ob-obstanovke-operativnogo-i-razvedyvatelnogo-otdelov-armeyskoy-gruppy-fretter-piko#page/231 [20. 3. 2020]
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nom priestore je zjavné, že ho vytvorili sovietske jednotky
v období od konca januára do polovice februára 1945 ako
súčasť obrany tzv. hronského predmostia. Keďže hlavná
línia sovietskej defenzívy prebiehala západne od Svodína,
tu muselo ísť až o jeho druhý sled, resp. záchytné postavenie. O tom svedčí aj absencia úkrytov, ktoré sa zvyčajne
budovali v tylovom priestore dlhodobo obsadených zákopov.
Zákopový systém pri Ľubej sa celý nachádza v lesnom
poraste, ktorého plocha sa za vyše 80 rokov nezmenila (obr.
3). Pretína ho prakticky po celej jeho šírke. Organicky nadväzoval na pozície vybudované pri neďalekej obci Šarkan.
Pri Sovietmi predpokladanom postupe protivníka zo západu na východ ho teda mali obsadiť ustupujúce jednotky
Červenej armády. Ako-taký mal byť schopný istý čas odolávať útokom, pravdepodobne v spolupráci s podobnými
postaveniami po oboch stranách, ktoré však doposiaľ neboli identifikované.
Zaujímavé a vyslovene učebnicové sú tiež predsunuté
vidlicové postavenia, ktoré boli určené pre pozorovateľov
alebo ostreľovačov. Ich úlohou bolo niekoľkými výstrelmi
zastaviť postupujúceho protivníka a následne spojovacím
zákopom ustúpiť do hlavného postavenia.
Do boja však postavenie pri Ľubej nikdy nezasiahlo.
Nemecký útok 18. februára 1945 smeroval zboku, od severu a v priebehu niekoľkých hodín zmietol sovietsku obranu 93. gardovej streleckej divízie v Ľubej aj neďalekej
Belej. Zmienená divízia teda zrejme držala túto pozíciu iba
niekoľko hodín a opustila ju bez boja.5
Okrem toho prichádza do úvahy aj prítomnosť 302.
gardového mínometného práporu, ktorého pozície sú 17.
a 18. februára lokalizované v týchto miestach.6 Raketomety M-13, ktorými bol tento prápor vyzbrojený, sa však do
klasického pechotného zákopu neumiestňovali...

4. Samostatné zákopy

Obr. 2. Zákopový systém pri Ľubej (ZBGIS®, Úrad
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
grafická úprava autor).
Fig. 2. Trench system at Ľubá (ZBGIS®, The Geodesy, Cartography and Cadastre Authority of the Slovak
Republic, graphic improvement by author).

Obr. 3. Zákopový systém pri Ľubej, terén (foto, grafická úprava autor).
Fig. 3. Trench system at Ľubá, picture of the terrain
(photo and graphic improvement by author).

Tento typ zachovaných poľných opevnení zatiaľ v teréne prevláda. Predstavujú ho relatívne krátke cikcakovité
zákopy pre malý počet obrancov, čiže pešie družstvo, maximálne oslabenú čatu. Budovali sa v prípade, že k dispozícii nebol dostatok pechoty a napriek tomu bolo potrebné pokryť pomerne veľké vzdialenosti na frontovej línii.
Vznikali tak samostatné zákopy, vzdialené od seba natoľko, aby sa v prípade potreby dokázali navzájom podporovať
paľbou pechotných zbraní.
Ideálnym príkladom takýchto postavení je zachovaná sústava zákopov pri Malých Kozmálovciach (obr. 4). Dá sa
jednoznačne spojiť s obranou frontu na Hrone jednotkami Wehrmachtu od konca decembra 1944 do konca marca
5 Žurnal bojevych dejstvij 7 gv armii za fevraľ mesiac 1945 g., s. 25. Dostupné na www.pamyat-naroda.ru. [16. 5. 2017]
6 Žurnal bojevych dejstvij 7 gv armii za fevraľ mesiac 1945 g., s. 20. Dostupné na www.pamyat-naroda.ru. [16. 5. 2017]
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1945. Išlo o úsek bránený 357. pešou divíziou, presnejšie jej 945. peším
plukom.7 Podľa zistení rozviedky 13. gardovej jazdeckej divízie mali
roty nemeckej divízie iba 60 až 70 vojakov, u susednej 46. pešej divízie
to bolo ešte menej, iba 30 až 40 mužov. Takejto personálnej mizérii
presne zodpovedá štruktúra obrany pri Malých Kozmálovciach.
Najdlhší zo zistených zákopov je dlhý 45 m, susedné dva nedosahujú ani 30 m. Línia ďalej pokračuje pozdĺž cesty na Nemčiňany
ďalšími tromi zákopmi s dĺžkou oscilujúcou medzi 10 – 14 m. Takúto
sústavu mohlo obsadiť zhruba 30 až 35 vojakov vyzbrojených štandardnými pechotnými zbraňami vrátane jedného guľometu na každý
zákop, súdiac podľa vysunutej streleckej predprsne v každom z nich.
Zákopy obrátené čelom na východ mali v tylovom priestore vyhĺbené
aj úkryty, napojené spojovacím zákopom (obr. 5).
Predpokladajme, že identifikovaný sled zákopov je zachovanou
časťou obrannej línie na úpätí Kozmálovských vŕškov. Podľa zistení
sovietskej rozviedky mal 945. peší pluk kryť úsek Kalná nad Hronom
– Malé Kozmálovce. Pluk pozostával zo štyroch rôt, takže pri ich početnosti 60 až 70 mužov a jednej rote v zálohe skutočne dokázal túto
líniu zabezpečiť takýmto systémom rozptýlených zákopov.
Línia je od Hrona vzdialená cca 2 km. Podľa vtedy bežných zvykObr. 4. Zákopy pri Malých Kozmálovciach
lostí sa predný okraj obrany frontovej línie obsadzoval len slabými
(ZBGIS®, Úrad geodézie, kartografie
predsunutými oddielmi, kým hlavná obranná línia (Hauptkampflinie,
a katastra Slovenskej republiky, grafická
HKL), sa nachádzala
úprava autor).
niekoľko kilometrov za
Fig. 4. Trenches at Malé Kozmálovce
nimi (Guderian 2002, 37,
(ZBGIS®, The Geodesy, Cartography and
378). Hlavný dôvod taCadastre Authority of the Slovak Republic,
kého počínania spočíval
graphic improvement by author).
v obavách pred veľkými
stratami pri delostreleckých prepadoch, ktoré spravidla predchádzali každý sovietsky útok.
Okrem toho, umiestnenie obrany priamo pri rieke so sebou prinášalo
riziko ohrozenia povodňami, ktoré v tých rokoch, pred melioráciou
Hrona, bývali v zime a na jar časté.
Zistené postavenia pri Malých Kozmálovciach teda takmer s určitosťou možno stotožniť s hlavnou obrannou líniou 357. pešej divízie.
Okrem nich sú identifikovateľné aj ďalšie postavenia na svahoch a hrebeni Kozmálovských vŕškov až po Nový Tekov. Zrejme ide o pozorovateľne, mínometné postavenia a okopy guľometného práporu Sachsen, ktorého prítomnosť tu máme v danom období tiež preukázanú.8

5. Ďalšie typy objektov
Okrem uvedených líniových (zákopových) objektov (obr. 6) sa pozdĺž
frontových línií na juhozápadnom Slovensku nachádzajú aj mnohé
ďalšie objekty, väčšinou bodové. Ich určenie je podstatne zložitejšie,

Obr. 5. Zákopy pri Malých Kozmálovciach,
terén (foto, grafická úprava autor).
Fig. 5. Trenches at Malé Kozmálovce,
picture of the terrain (photo and graphic
improvement by author).

7 Žurnal bojevych dejstvij 13 Gvardejskoj Kavalerijskoj Rovenskoj Krasnoznamionnoj ordena Suvorova divizii za period s 19 marta po 30 apreľa 1945
g., s. 2. Dostupné na www.pamyat-naroda.ru. [2. 11. 2017]
8 Žurnal bojevych dejstvij 53 armii za mart mesiac 1945 g., s. 61, 62. Dostupné na www.pamyat-naroda.ru. [27. 8. 2018]
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Obr. 6. Poloha sledovaných objektov na juhozápadnom Slovensku. 1 – línia „Margarete“ medzi Šahami a Vinicou;
2 – zákopový systém pri Ľubej; 3 – zákopy pri Malých Kozmálovciach.
Fig. 6. Situation of the meantioned objects in the southwestern Slovakia. 1 – „Margarete“ line between Šahy and Vinica;
2 – trench-system at Ľubá; 3 – trenches at Malé Kozmálovce.

nakoľko vyžadujú jednak podrobnejšiu analýzu ich vzťahu s bojovými operáciami a jednak overenie ich historickej
príslušnosti povrchovým prieskumom. Rádovo ide o stovky objektov, predbežne identifikovaných ako delostrelecké
či mínometné postavenia, pozorovateľne, okopy pre jedného – dvoch strelcov, okopy pre guľometné družstvá, okopy pre tanky alebo podzemné úkryty mužstva (bunkre). Upresnenie ich funkcie záleží okrem iného aj od vzdialenosti
od frontovej línie.

6. Návrh ďalšieho výskumu a ochrany
Prvoradým účelom výskumu poľných opevnení z druhej svetovej vojny by mala byť ich ochrana. Podľa definície
pamiatkového zákona sa militárie z tohto obdobia zaraďujú k archeologickým nálezom a tým pádom každá lokalita,
kde sú identifikované zákopy, okopy, bunkre a iné objekty, by mala byť archeologickou lokalitou a tým pádom pod
legislatívnou ochranou. Je verejným tajomstvom, že bojiská druhej svetovej vojny sú na Slovensku častým terčom
nelegálneho vyzdvihovania artefaktov. Je preto nutné urýchliť ich výskum a zintenzívniť ochranu.
Terénny výskum uvedených objektov by sme mali primárne orientovať na nedeštruktívne metódy. Využívajúc
LIDAR snímkovanie je možné ísť do terénu prakticky na istotu, dokumentovať viditeľné objekty a ako minimum,
čo dokážeme takmer okamžite spraviť, je zaradiť náleziská do zoznamu archeologických lokalít, čo ich ochráni napríklad pred zničením stavebnou či ťažobnou činnosťou.
Veľmi dôležitou súčasťou výskumu tiež musí byť interdisciplinárne skúmanie, porovnávanie poznatkov terénneho prieskumu s písomnými prameňmi, predovšetkým primárnymi. Tak dokážeme spojiť objekty s konkrétnymi
operáciami či dokonca jednotkami a na základe týchto poznatkov predpokladať výskyt ďalších objektov a nálezov.
V ideálnom prípade môže byť výskum jednotlivých lokalít zavŕšený aj deštruktívnou sondážou či plošným odkryvom, ktoré nám umožnia detailné poznanie konkrétnych objektov, napr. ich profil, hĺbku, či iné podpovrchové
štruktúry ako napr. výklenky v stenách zákopov. Získaný nálezový materiál však nemá byť našou primárnou ambíciou, hoci jeho nadobudnutím sa takisto môžu odhaliť nové fakty a súvislosti.
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7. Záver
Hoci sa archeológia moderných konfliktov na Slovensku iba rozbieha, je nutné venovať jej náležitú pozornosť.
Interdisciplinárny archeologicko-historiografický výskum by v tomto prípade mal byť samozrejmosťou. Zatiaľ však
ide v obidvoch odboroch iba o solitérne individuálne aktivity odborníkov a nadšencov. V ideálnej konštelácii by sa
tejto vedeckej činnosti mali venovať celé tímy, pokrývajúce najmä jednotlivé regióny s najväčšou hustotou výskytu
novovekých vojenských objektov.
V rámci odbornej diskusie by teda bolo vhodné nastoliť otázku vytvorenia takéhoto tímu, prípadne špecializovaného pracoviska, ktoré bude mať za úlohu koordináciu výskumných aktivít dejín druhej svetovej vojny na Slovensku.
Tu však okrem iného narážame aj na fatálnu absenciu špecializovanej múzejnej inštitúcie, ktorá by spĺňala požiadavky
na národnú ustanovizeň tohto druhu a stála by na konci výskumných snáh odborníkov ako miesto, kde sa uchovávajú a prezentujú výsledky vedeckej práce.
Poznámka: Príspevok je jedným z výstupov projektu APVV-17-0199: Kultúrny produkt regionálneho múzea
v kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život v totalite v rokoch 1939–1945.
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Summary
Thanks to LIDAR technology we are able to find some remains of World War II defensive positions. They are
mostly situated in forrest terrain or other places with a dense vegetation. Our attention is concentrated on southwestern Slovakia, along the lower parts of rivers Ipeľ, Hron, Nitra and Váh, which was a scene of heavy fightings
between December 1944 and April 1945.
There are several kinds of defensive postions. Most of them can be recognized as infantry trenches, some other
as artillery dugouts or shelters. The largest trench-system so far we can see east of town Šahy (Fig. 6). It is about 11
km long and according to German military reports in December 1944 we can identify it as a prolongation of socalled „Margaretenstellung“, which was built in order to improve defence of Budapest. However, it had been used
only for few days and then abandoned.
Another trench-type can be represented by the one, found near village Ľubá, 230 m long. It contains several
branches and fire-crests and it must had served for a all-round defence for Red Army company or battalion in January and February 1945. German attack came after 17th February (operation Südwind) and this position had to be
defended by second-line units, but it never happened, since Germans came from an unexpected direction.
Most of preserved trenches are quite small and designed for defence of infantry squad- or platoon-sized units.
Wehrmacht divisions suffered a lack of staff in that time, so the were not able to organize their defence in greater measures anymore. An ideal example of these small positions can be observed near Malé Kozmálovce. These
trenches are 10–45 m long and had to control the road leading to Nitra, which was one of the main targets of Soviet
offensive in March 1945. The archaeological excavation of these military positions should be done in quite a short
time in order to promote them to archaeological sites and to protect them from destruction and illegal excavations.

