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Abstract: Archaeological evidence of combat activities in the southwestern part of Štiavnica
Mountains in 1944 and 1945. The work concerns combat activities and the evidence of combat activities in the
southwestern part of Štiavnica Mountains. It presents new knowledge derived from field work and compares it
and sets it in context with information from documentary sources and the testimony of eye witnesses that has
been collected for the purposes of the present work and further research. The period covered by the research
includes the preparation and execution of the Slovak National Uprising, the period after the suppression of the
Uprising, and the later combat activities between the RKKA (Soviet Red Army) and German troops until the
region was pacified. The presence of fortifications of the 1 st Czechoslovak Army in Slovakia (the Uprising Army)
gives evidence of the importance of the regional road network. Study of the fortifications shows the efforts made
to complete their construction as soon as possible because of the advance of Nazi German troops to occupy
Slovakia. Evidence of the presence of artillery batteries in the village of Počúvadlo was detected by an analysis
of movable material and was supported by the testimony of an eye witness. This significantly adds to the
knowledge derived from written sources. The work gives an overview of the movable and non-movable finds
providing evidence of the type of troops involved, the combat techniques used by the opposing sides, their field
gear and the length of their presence at various positions.
Key words: battlefield archaeology, militaria, Štiavnica Mountains, Slovakia, Second World War
Abstrakt: Práca sa zaoberá bojovou činnosťou a dôkazmi bojovej činnosti v skúmanom regióne juhozápadnej
časti Štiavnických vrchov. Predkladá, porovnáva a spája do súvislostí nové informácie získané z terénu s písomnými
prameňmi a výpoveďami pamätníkov, zdokumentovanými pre potreby predkladanej práce a pre ďalší výskum.
Časový interval ohraničujúci bádanie zahŕňa prípravu a priebeh Slovenského národného povstania, obdobie po potlačení Slovenského národného povstania, priebeh bojov medzi Červenou armádou a nemeckými jednotkami až po
koniec bojov vo vybranej oblasti. Výskyt opevnení 1. Československej armády na Slovensku v tejto oblasti dokazuje
aj význam regionálnych cestných komunikácií. Skúmanie opevnení dokazuje snahu o ich čo najrýchlejšie dokončenie
z dôvodu začatia obsadzovania Slovenska jednotkami nacistického Nemecka. Prítomnosť delostreleckých batérií
v obci Počúvadlo bola dokázaná analýzou hnuteľného materiálu a potvrdená výpoveďou pamätníčky. To výraznou
mierou dopĺňa informácie písomných prameňov. Práca obsahuje prehľad hnuteľných a nehnuteľných nálezov indikujúci druh jednotiek a spôsob boja medzi protivníkmi, ich vybavenie a dĺžku prítomnosti na konkrétnych pozíciách.
Kľúčové slová: archeológia bojísk, militáriá, Štiavnické vrchy, Slovensko, druhá svetová vojna

1. Úvod
Zameriava sa na skúmanie vybraného regiónu z pohľadu archeológie bojísk. Archeológia bojísk skúma
miesta, na ktorých sa odohral bojový stret, miesta, ktoré boli využité pri vedení vojny alebo nesú stopy po
konflikte. Nezaoberá sa primárne príčinami konfliktov, ale miestami, kde sa konflikt odohral (Sutherland 2005,
7). Vďaka skúmaniu bojísk vieme získať informácie, ktoré nám nedokáže poskytnúť žiaden iný druh výskumu,
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alebo historické bádanie. Písomné pramene, prípadne spomienky pamätníkov sme schopní overiť, doplniť
a prípadne upraviť podľa zistených záverov. Tieto pramene sme však nútení vnímať kriticky, nakoľko obsahujú informácie ovplyvnené propagandou totalitných režimov. Hlavným cieľom práce bolo spracovanie archeologického materiálu a prehľad bojovej činnosti v skúmanom priestore Štiavnických vrchov. Spracovaný a zdokumentovaný materiál predstavuje úplne novú vzorku nálezov, ide o predmety, ktoré nepochádzajú zo zbierok
múzeí a ani neboli doteraz publikované. Na základe značení a známych zmien vo vyhotovovaní predmetov sme
schopní absolútne presne datovať veľké množstvo nálezov zo skúmaného súboru. Rovnako nám materiál
dokáže upresniť, kde sa aký druh vojska nachádzal a akú výstroj a výzbroj používal. Takéto detaily sú
skúmaním písomných prameňov často nezistiteľné.
Skúmané obdobie druhej svetovej vojny je z pohľadu archeológie veľmi mladým, ale aj ohrozeným
obdobím. Degradácia materiálu nachádzajúceho sa v teréne je pomerne rýchla a každým rokom strácame
predmety vyrobené z organických materiálov a kovov. Miesta bojov sa aj napriek ochrane zákonom stávajú
terčom detektoristov, vyhľadávajúcich vojenské artefakty. „Spravidla čím staršie obdobie skúmame, tým ťažšie
nachádzame dôkazy“(Sutherland 2005, 19). Preto je dôležité postupne začať aj s výskumom bojísk 20. storočia.
Oblasť Štiavnických vrchov predstavovala už pred vypuknutím bojov na našom území dôležitú oblasť. Hory
tohto regiónu sa stali pôsobiskom jednej z prvých partizánskych skupín už v roku 1942. Aktivita 1. Československej armády na Slovensku a partizánov je v súvislosti s prípravou povstania, samotným povstaním, ale aj
bezprostredne po ňom viditeľná aj v teréne. Výskum spracovaný v predkladanej práci skúma hnuteľné
aj nehnuteľné nálezy bez ohľadu na armádu, ktorá ich používala.

Obr. 1. Poloha skúmanej oblasti juhozápadnej časti Štiavnických vrchov v kontexte územia Slovenskej republiky
(Google Earth, úprava A. Hošek).
Fig. 1. Location of southwestern part of Štiavnica mountains in context of Slovak Republic
(Google Earth, edit A. Hošek).

2. Metóda výskumu
Náhodné nálezy militárií obyvateľmi obce Počúvadlo v Banskoštiavnickom okrese vzbudili môj záujem
o priebeh bojov počas druhej svetovej vojny v tomto regióne. Zmapoval a zdokumentoval som nájdené
predmety, ako aj kontext, v ktorom boli nájdené. Obyvatelia a hlavne pamätníci poskytli množstvo čiastkových
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informácií ohľadom prítomných jednotiek, ich presunov a vybavenia. Vyššie menované sa stali východiskom
pre základný výskum. Dôležitou je skutočnosť absencie predchádzajúceho archeologického výskumu v skúmanej oblasti, ktorý by bol zameraný na pozostatky bojovej činnosti druhej svetovej vojny. Navyše ostatné realizované nepriniesli publikovanie nálezov z obdobia druhej svetovej vojny. Doterajšia absencia archeologického
výskumu nás núti užšie spolupracovať s inými vednými odbormi.
Na tému druhej svetovej vojny vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky bolo publikovaných mnoho prác
a táto téma je stále cieľom ďalšieho historického bádania. V súvislosti s mojou prácou bolo užitočných viacero
publikácií. Prepracovaný súhrnný prehľad o histórii partizánskej brigády kpt. Jána Nálepku, približujúci aj pôsobenie partizánskeho oddielu Sitno, je spracovaný v publikácii Pavla Vimmera1. Priebeh bojov povstaleckej
armády po vyhlásení Slovenského národného povstania spracoval Jozef Bystrický vo vybraných kapitolách
rozsiahlej práce VHÚ, Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov2. Informácie o operáciách Červenej armády
zverejnilo aj Ministerstvo obrany Ruskej federácie3. Ucelene podané informácie o bojoch medzi Ipľom
a Hronom, ale aj zmienky o mnou skúmanej oblasti obsahuje publikácia Pavla Šteinera4. Cenný pohľad do situácie ponúkajú situačné hlásenia okresných náčelníkov publikované Marekom Syrným a Marianom Uhrinom 5
a správy SD [Sicherheitsdienst] o situácii v Slovenskom štáte od Michala Schvarca 6. Zloženie a štruktúru
nemeckých jednotiek pôsobiacich aj na Slovensku ponúka stránka „lexikon-der-wehrmacht.de“. Ďalšie čiastkové informácie a doplnenia poskytli publikácie uvedené v zdrojoch použitej literatúry.
Všetky tieto písomné pramene, ako aj výpovede pamätníkov a hmotný materiál som kriticky zhodnotil,
prepojil do súvislostí a porovnal. Vytvoril som chronologický prehľad bojových operácií a činností armád
v skúmanej oblasti. S pomocou týchto informácií a štúdia dobových máp, ako aj zhodnotenia zmien v krajine
sa mi podarilo objaviť ďalšie hnuteľné a nehnuteľné pamiatky a tiež priradiť historické udalosti konkrétnym
miestam, na ktorých sa odohrali. Spracovanie týchto pamiatok pomohlo v doplnení známych informácií,
ale prinieslo aj nové fakty.

2.1. Bojová činnosť
Prvým zoskupením ľudí nesúhlasiacich s vtedajším vládnym režimom a aktívne vystupujúcich proti nemu
bola skupina založená Ladislavom Exnárom v Banskej Štiavnici v roku 1942. Spočiatku podnikali sabotáže
a rozširovali plagáty zamerané proti režimu. Aktívne sa zapojili do Slovenského národného povstania a po jeho
potlačení pokračovali v boji proti režimu. Partizánska skupina Sitno zameriavala svoje útoky prevažne na osamotené autá a hliadky protivníka. V. Prečan uvádza, že v období októbra až polovice novembra zničili približne
desiatku motorových vozidiel a zabili dve až tri desiatky vojakov (Prečan 1965, 1069). Husté zalesnenie, neprehľadný priestor miestnych hôr a nepočetné okupačné sily v tejto oblasti vytvárali dobré podmienky na partizánsku bojovú činnosť. Jedným z pravdepodobných dôkazov o prepadoch a útokoch na presúvajúce sa nemecké jednotky je súbor nálezov číslo 4. Ide o koncentráciu vystrelených nábojníc z nezalesneného vrchu kopca
Holík, pričom cieľ streľby sa nachádzal na ceste medzi obcami Počúvadlo a Počúvadlianske jazero. Viac v opise a vyhodnotení materiálu.
Dňa 23. 11. 1944 protipartizánska jednotka Abwehrgruppe 218, známa pod názvom Edelweiss, podnikla
prepad Počúvadlianskeho mlyna, v ktorom sa v tom čase zdržiavali partizáni z oddielu Sitno. Hlavnú údernú
silu prepadu tvorili tri čaty slovenskej pracovnej služby a dve čaty bývalých vojakov RKKA [Červenej armády].
Štábu partizánskeho oddielu, sovietskym dôstojníkom a niekoľkým partizánom sa podarilo utiecť, pre ostat1 Vimmer P.: Partizáni Sečanského. História partizánskej brigády kpt. Jána Nálepku. Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 2016.
2 Bystrický J.: Ozbrojený protifašistický odboj a povstanie na Slovensku 1939–1945. In: Segeš V. a kol.: Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Bratislava
2015.
3 www.pamyat-naroda.ru
4 Šteiner P.: Babylon armád, Boje medzi Ipľom a Hronom, zima 1944 – 1945. Bratislava 2018.
5 Syrný M. – Uhrin M. (eds.): Situačné hlásenia okresných náčelníkov (september 1944 – február 1945). Múzeum Slovenského národného povstania,
Banská Bystrica 2012.
6 Schvarc M.: Sicherheitsdienst a Slovensko v rokoch 1938 – 1944 (Od autonómie po Povstanie) Slovenský štát vo vybraných správach SD od jesene
1943 do septembra 1944. Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry karpatských Nemcov. Bratislava 2006.
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ných sa skončil prepad tragicky. (VHA Bratislava – fotoarchív, prír. č. 2124. Pamätník padlým na Sitne;
Baranová 1996, 64.) S prepadom môže súvisieť nález číslo 23. Ide o pripojovaciu vidlicu nemeckého laryngofónu, ktorá bola nájdená na umelo vybudovanej rovine rozmerov 2 x 2 m v kopci nad mlynom. Z tohto miesta je
na ruiny mlyna a okolie dobrý rozhľad, pravdepodobne išlo o pozíciu pozorovateľa vybaveného nemeckou
rádiostanicou.
Skúmaná oblasť bola spolu so širším priestorom pridelená III. taktickej skupine 1. Československej armády
na Slovensku7 s veliteľstvom vo Zvolene, ktorej veliteľom bol plk. Pavol Kuna a od 23. 10. 1944 pplk. Mikuláš
Markus. V priestore Pukanec – Počúvadlo – Prenčov – Banská Štiavnica – Krupina – Zvolen sa tiahla línia
obrany (Bystrický 2015, 398). Nález súvisiaci s touto obrannou líniou je pravdepodobne držiak granátov používaných 1. ČSA na Slovensku, číslo nálezu 7.
Súčasťou obrannej línie je aj bunker 1. ČSA na Slovensku (viac informácií v kapitole nehnuteľné pamiatky).
Nachádza sa pri ceste medzi obcami Bohunice a Štiavnické Bane. Obranu v oblasti bunkra tvorila jedna, neskôr
dve a pred ústupom z oblasti znova jedna rota. Okrem osobných zbraní tvorili výzbroj ťažké a ľahké guľomety, ručné granáty a protitanková puška (Bakoš 1975, 184n).
Po vojenskej porážke povstania pretrvávali boje medzi 1. ČSA, partizánmi a nemeckými jednotkami.
Červená armáda sa k priestoru Štiavnických vrchov priblížila koncom roka 1944 z juhu. „Dňa 21. decembra
náhlym vpádom ruské vojsko obsadilo dolnú časť okresu po čiaru Jabloňovce – Bátovce – Pukanec tak,
že od tohto dňa niet spojenia s touto časťou okresu“, takto o vpáde informovalo hlásenie spravodajského
dôstojníka ministerstvu národnej obrany (Gabáni 2014, 116n). Následne pretrvávali v oblasti útoky a protiútoky
oboch bojujúcich strán, s úspešným nemeckým prielomom dňa 28. 12. 1944, potlačeným sovietskym protiútokom dňa 29. 12. 1944, pri ktorom postúpili až po Bohunice. Pukanec aj Bohunice sa striedavo nachádzali
v rukách Wehrmachtu a sovietskych gardových jazdeckých zborov (Šteiner 2018, 50–56). Pozostatkom týchto
bojov je nemecká transportná debna nájdená neďaleko Bohuníc, číslo nálezu 8.
Podľa hlásení spravodajských dôstojníkov pribúdali prípady zbehnutia jednotlivcov aj celých menších
jednotiek k partizánom. Tak napr. v obci Dekýš južne od Banskej Štiavnice dňa 12. 2. 1945 prešla na stranu
Sovietov maďarská delostrelecká jednotka so 7 kanónmi (Gabáni 2014, 124). Zmiešaná nemecko-maďarská
delostrelecká jednotka podľa nájdeného materiálu a výpovede pamätníčky (príloha 1.) jednoznačne pôsobila
aj vo vedľajšej obci Počúvadlo. Je možné, že maďarská jednotka, ktorá prešla na stranu Sovietov 12. 2. 1945,
bola sesterská jednotka maďarskej jednotky na Počúvadle, alebo že dokonca ide o jednu a tú istú jednotku,
ktorá sa po rozkaze zmeniť pozíciu vzdala.

3. Opis a vyhodnotenie materiálu
3.1. Hnuteľný materiál
Hliníkový pohár zo súpravy poľnej fľaše M31 (nemecká armáda). Číslo nálezu: 1.
Nález v budove p. č. 127 používanej nemeckou armádou ako sklad (príloha 1), kataster obce Počúvadlo.
GPS súradnice: 48.368343, 18.839306.
Hliníkový pohár, ktorý sa nosil upevnený na vrchu poľnej fľaše, tento exemplár bol vyrobený firmou s kódom FWBN - F.W. Bröckelmann, Aluminiumwerk GmbH KG, Neheim/Ruhr v roku 1942 (internetový zdroj 4).
Podľa nariadenia zo dňa 23. 4. 1941 mali byť všetky vojenské poháre lakované do olivovozelenej namiesto
dovtedy používanej čiernej. Od roku 1943 sa potom vyrábali poháre aj z oceľového plechu v rôznych farbách
z dôvodu šetrenia hliníka. Ide o súčasť výstroja každého vojaka pozemného vojska nemeckej brannej moci.
Rozmery: 8 x 11 x 6 cm. Obr. 2: 1.

7 1. Československá armáda na Slovensku bolo zoskupenie slovenských povstaleckých síl a hlavná zložka ozbrojených síl povstalcov počas SNP.
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Bakelitový pohár zo súpravy poľnej fľaše M31 (nemecká armáda). Číslo nálezu: 2.
Nález nájdený pod drevenou podlahou v dome p. č. 40, obec Počúvadlo, GPS súradnice: 48.368520,
18.836734.
Bakelitový pohár vyrábaný približne od roku 1941 bol menšou alternatívou ku kovovému, plnil rovnakú
funkciu a bol aj rovnako upevnený k poľnej fľaši. Je poškodený a nenesie na sebe rok výroby, iba štylizované
logo MPD [Material - Prüfungsamt Dahlem/Berlin] – Skúšobný úrad materiálov v Dahleme, Berlín.
A v štylizovanom logu zakomponovaný kód výrobcu a konkrétnej zmesi bakelitu, z ktorého je pohár vyrobený.
Obr. 2: 2.

Obr. 2. Poľný riad nemeckej armády. 1 – hliníkový pohár, 2 – bakelitový pohár, 3 – spodný diel jedálenskej súpravy M31
(foto A. Hošek).
Fig. 2. German army fieldgear. 1 – aluminium cup, 2 – bakelite cup, 3 – lower part of Mess Tin M31 (photo A. Hošek).

Spodná časť jedálenskej súpravy M31 (nemecká armáda). Číslo nálezu: 3.
Nález z budovy p. č. 125 Počúvadlo, GPS súradnice: 48.368215, 18.837929.
Spodný diel jedálenskej súpravy, takzvaný „ešus“, model 31 používaný nemeckou armádou. Hliníkový,
pôvodne čierno lakovaný. Značený výrobcom a rokom výroby, výrobca: C&CW - Colsmann & Co, Werdohl/
Westf, rok výroby 1940. Obr. 2: 3.
Nábojnice kalibru 7,62 x 54R (Červená armáda). Číslo súboru nálezov: 4.
Nález z vrchu Holík (754 m n. m.). Koncentrácia 14 kusov vystrelených nábojníc sovietskej výroby
nájdených na ploche 15 x 10 m nezalesneného vrchu kopca. Kataster obce Počúvadlo, GPS súradnice:
48.387299, 18.857449.
Nábojnice boli vystrelené pravdepodobne z pušiek Mosin-Nagant alebo samonabíjacích pušiek SVT 40
[Samozaryadnaya Vintovka Tokareva], alebo guľometov daného kalibru. Z miesta nálezu koncentrácie nábojníc
je rozhľad na prevažne zalesnenú krajinu. Streľba na cieľ nachádzajúci sa v lesnom poraste je nepravdepodobná. Rozsah aktuálneho zalesnenia viditeľného z lokality korešponduje so zalesnením počas rokov 1944 a 1945,
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čo bolo overené aj štúdiom dobových máp a ortofotomáp z povojnového obdobia (internetový zdroj 2).
Cieľ streľby sa musel nachádzať na voľnom priestranstve, v okruhu do 2000 m, čo je maximálny dostrel
pravdepodobne použitých zbraní. Jediné voľné priestranstvo je lúka a cesta vedúca dolinou.
Vzdialenosť vzdušnou čiarou od koncentrácie nábojníc po cestu je 700–750m, čo je na hranici efektívneho
dostrelu týchto zbraní bez použitia optiky (Lüdeke 2009, 29). Možná interpretácia teda je ostreľovanie jednotiek
Osi presúvajúcich sa po ceste medzi Počúvadlianskym jazerom a Počúvadlom partizánmi, vojakmi 1. ČSA alebo
Červenou armádou. Aj napriek použitiu železného plechu na výrobu nábojníc nám stav zachovania vo väčšine
prípadov umožňuje určiť rok výroby a výrobcu nábojníc. Obr. 3: 1.
Zo súboru 14 kusov:
––

2 kusy v dôsledku korózie bez čitateľného označenia

––

9 kusov vyrobených v roku 1944 v Leningrade [dnešný Sankt Peterburg]

––

3 kusy vyrobené pre letecký guľomet ŠKAS – 2 kusy z toho vyrobené v roku 1944 v Leningrade a 1 kus vyrobený v roku 1941
v Leningrade (obr. 3: 2).

Od roku 1939 do roku 1945 sa vyrábali aj špeciálne laborované náboje pre letecký guľomet ŠKAS
používaný na väčšine sovietskych stíhacích a bombardovacích lietadiel. Streľba týchto nábojov z pušiek bola
z dôvodu silnejšej laborácie nebezpečná a toto strelivo bolo preto označené ruským písmenom Ш [Š] na dne
nábojnice a červeným zápalkovým medzikružím (internetový zdroj 3). Oba tieto odlišovacie znaky sú viditeľné
na troch kusoch nábojníc z vrchu Holík (obr. 3: 2). Ako letecké strelivo sa vyrábalo iba vo vyhotoveniach
a) prierazné, b) prierazné svietiace, c) s explozívnou strelou (internetový zdroj 3).
Z dôvodu prítomnosti týchto špeciálnych nábojníc medzi bežnými predpokladám, že neboli vystrelené
z leteckého guľometu, ktorý by s bežným strelivom nefungoval spoľahlivo, ale boli vystrelené z ručných zbraní
tohto kalibru. A to aj napriek riziku pre samotného strelca. Môže to svedčiť o nevedomosti, alebo nedostatku
bežného streliva a z toho dôvodu sa používalo to, čo bolo dostupné.
4 kusy z nábojníc mali poškodený spodný lem, za ktorý sú po výstrele vyťahované z nábojovej komory.
Je pravdepodobné, že tieto sa po výstrele zasekli a vyťahovač ich nebol schopný vytiahnuť z nábojovej
komory a poškodil pritom ich spodný lem a nábojnice zostali v nábojovej komore. Zbraň bola v tom prípade
do vytiahnutia nábojnice nepoužiteľná.
Ďalej za použitia šperkárskej zväčšovacej optiky bolo možné určiť, že nábojnice boli vystrelené minimálne
z dvoch rôznych zbraní – strieľalo sa viacerými zbraňami.
Nábojnica kalibru 7,62 x 54R (Červená armáda). Číslo nálezu: 5.
Povrchový nález na úpätí vrchu Sitno. Kataster obce Počúvadlo. GPS súradnice: 48.405313, 18.859726.
Jedna silne skorodovaná vystrelená nábojnica kalibru 7,62 x 54R, používaná prevažne puškami MosinNagant, samonabíjacími puškami SVT 40, guľometmi Maxim a DP [Degtjarjow Pechotnij] Červenej armády.
Napriek silnej korózii čitateľný rok výroby 1944, kód výrobcu tvorili tri znaky, sú však nečitateľné. Trojčíselný
kód používali iba štyri ruské továrne na strelivo tohto kalibru: Novosibirsk, Klimov/Novosibirsk, Novaja Ľaľa,
Leningrad (internetový zdroj 5.). Obr. 3: 3.
18 projektilov kalibru 7,62x54R (Červená armáda). Číslo súboru nálezov: 6.
Nález zo záhrady domu p. č. 40 v obci Počúvadlo, po silných dažďoch odkvap odplavil zeminu a odhalil
projektily. GPS súradnice: 48.368436, 18.836530.
18 projektilov kalibru 7,62 x 54R používaných prevažne puškami Mosin-Nagant, samonabíjacími puškami
SVT 40, guľometmi Maxim a DP Červenej armády. Všetky projektily sú nevystrelené a náboje, z ktorých
pochádzajú, boli pravdepodobne delaborované krátko po vojne. Strely majú olovené jadro a oceľový plášť.
Obr. 3: 4.
Držiak ručných granátov vz. 21 „Janeček“ (1. Československá armáda na Slovensku). Číslo nálezu: 7.
Nález z katastra obce Počúvadlo, GPS súradnice: 48.368215, 18.837929.
Kovový držiak na 18 kusov ručných granátov s nárazovým iniciátorom vz. 21 „Janeček“. Držiak bol ako
vložka súčasťou debny na uloženie ručných granátov. Je to výlisok z oceľového plechu hrúbky 1,3 mm
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s otvormi na granáty. Vyrobený bol pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Tento model granátov bol vo výzbroji československej armády od roku 1921 a do obce Počúvadlo sa dostal pravdepodobne so slovenskou
povstaleckou armádou alebo s partizánmi. Rozmery: 19,5 x 34 cm. Obr. 3: 6.
Transportná debna pre ručné granáty M24 (nemecká armáda). Číslo nálezu: 8.
Nález z blízkosti starého vodného mlyna. Kataster obce Pukanec, GPS súradnice: 48.359889, 18.755491.
Ide o druhý model transportnej debny zjednodušenej konštrukcie z druhej polovice vojny, vyrobený z dreva, na rozdiel od prvého – plechového modelu. Badateľný je pôvodný nápis bielou pečiatkou „Heeresmunition
Gesamtgew. 14 kg“ v preklade „Armádna munícia, celková hmotnosť 14 kg“. Rovnako sa z vonkajšej strany
nachádza už nečitateľný pôvodný papierový štítok, ktorý niesol informáciu o obsahu, roku výroby, výrobcovi
a sérii. Debna je vyrobená z mäkkého smrekového alebo jedľového reziva. Steny sú spájané spojom na ozub.
Z vnútornej strany sú evidentné odtlačky granátov. Slúžila na prepravu 15 ručných granátov – „Stielhandgranaten 24“, 15 poistiek k týmto granátom a 15 rozbušiek „Sprengkapseln Nr. 8“ takisto k týmto granátom.
Granáty boli transportované neskompletizované a kompletizácia rozbuškami a poistkami prebehla až pred
prípadnou bojovou akciou. Otvárateľné boli veko aj dno debny, čo umožňovalo prístup k spodnému alebo
vrchnému radu granátov podľa potreby. Debna je nekompletná a po vojne bola pravdepodobne sekundárne
použitá na iný účel. Rozmery: 16 x 39 x 52 cm.
Mieridlá vojenskej pušky Mauser (nemecká armáda). Číslo nálezu: 9.
Nájdené v debni na muníciu (číslo nálezu 21) v prístavbe budovy p. č.125 v obci Počúvadlo, GPS súradnice:
48.368215, 18.837929.
Mieridlá vojenskej pušky Mauser K98k kalibru 7,92 x 57 mm, ktorá bola hlavnou ručnou strelnou zbraňou
nemeckých ozbrojených síl (internetový zdroj 1). Podľa vzdialenosti cieľa sa upravuje ich nastavenie, posledná
nastavená hodnota je na vzdialenosť 300 metrov. Na spodnej strane vyrazené posledné štvorčíslie výrobného
čísla: 6453, celé výrobné číslo zbrane sa nachádzalo iba na hlavných častiach zbrane, na ostatných dieloch boli
uvádzané iba posledné 2 až 4 cifry výrobného čísla. Pušky Mauser K98k boli vyrábané medzi rokmi 1935 až
1945, nájdené mieridlá pochádzajú z pušky vyrobenej medzi rokmi 1940 – 1945. Obr. 3: 5.
Schránka na muníciu do guľometu MG34/MG42 (nemecká armáda). Číslo nálezu 10.
Nález z katastra obce Počúvadlo, GPS súradnice: 48.368247, 18.837006.
Nábojová schránka k nemeckému guľometu MG42 (alebo MG34) na 300 nábojov kalibru 7,92 x 57 mm,
vodotesná. Vyrobená z oceľového plechu a pôvodne niesla náter v pieskovej farbe, ten sa zachoval vnútri
kde je vyryté aj veľké písmeno „M“ (obr. 4: 5). Na rozdiel od hliníkových schránok zo začiatku produkcie bola
táto vyrobená po roku 1943 z ocele. Nesie vyrazené označenie „Patr. Kast. 41 f. MG = Patronenkasten 41 für
Maschinengewehr“, v preklade nábojová schránka 41 pre guľomet. Prioritne slúžila na prepravu munície
v nábojových pásoch, menší počet slúžil aj ako lekárničky, na prepravu plechoviek petroleja, na uskladnenie
náradia zbrojára – vždy s označením na tieto špecifické činnosti. Exemplár nájdený na Počúvadle je zaujímavý
tým, že jeho obsah tvorili obuvnícke pomôcky. Pravdepodobne ide o sadu na opravu vojenskej obuvi, takéto
využitie schránky nebolo bežné a muselo ísť o improvizáciu vojenského obuvníka. Dochovaný obsah tvorili:
niekoľko sto kusov drevených flokov; klince rôznych rozmerov; ručne kované skoby; šidlá; dierkovače; 5 silne
schodených čižmových podkovičiek; 2 predné podkovičky použité; 9 predných podkovičiek veľkosti „7“
nepoužitých, spojených drôtom; 22 klincov na uchytenie podkovičiek; 187 cvokov používaných nemeckou
armádou na podkutie pochodových čižiem, nepoužité, na jeden pár topánok náležalo podľa predpisu 40 kusov
cvokov. Obr. 4: 1–4.
Debny na muníciu k mínometu PM37 alebo PM41 (Červená armáda). Čísla nálezov: 11. a 12.
Fragmenty prvej nájdené pri zvyšku kamenného plota v obci Počúvadlo, GPS súradnice: 48.368247,
18.837006. Číslo nálezu: 11.
Druhá nájdená v ovocnom sade, kataster obce Počúvadlo, GPS súradnice: 48.366250, 18.832144. Číslo nálezu: 12.
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Obr. 3. Munícia a súčasti výzbroje. 1, 3, 4 – výber ruských nábojníc a projektilov kalibru 7.62x54R, 2 – detail označenia
nábojnice (zápalkové medzikružie a ruské písmeno Ш) označujúce určenie pre letecké guľomety ŠKAS, 5 – mieridlá
nemeckej pušky Mauser K98k, 6 – držiak ručných granátov vz. 21 „Janeček“, pôvodne súčasťou prepravnej debny.
Mierka: a – 1, 3–5; b – 6; bez mierky – 2 (foto A. Hošek).
Fig. 3. Ammunition and parts of equipment. 1 – selection of russian cartridges and projectiles cal. 7.62x54R, 2 – detail
of marking on cartridge bottom indicating use for aircraft machine guns ŠKAS, 5 – sights from German rifle Mauser
K98k, 6 – holder for hand grenades vz. 21 „Janeček“, originally part of transportation box. Scale a – 1, 3–5; b – 6;
without scale – 2 (photo A. Hošek).

MUSAICA ARCHAEOLOGICA 2/2019

173-193

181

Obr. 4. Schránka na náboje ku guľometu MG34/42 a jej obsah. 1 – podkovičky predné a zadné, šidlo a spojovací
materiál, súčasť obuvníckeho vybavenia, 2 – obuvnícke „floky“ na upevňovanie podrážok, 3 – podkovičky predné
a klince na podbíjanie nemeckej pochodovej obuvi, 4 – schránka na náboje ku guľometu MG34/42, 5 – vnútorná strana
veka schránky na náboje s pôvodnou farbou a vyrytým písmenom „M“ (foto A. Hošek).
Fig. 4. Ammunition box for MG34/42 machine gun and its content. 1, 2, 3 – shoemaker´s accessories used for repairing
German marching boots, 4 – ammunition box for MG34/42 machine gun, 5 – inside of ammunition box with original
colour and engraved letter „M“ (photo A. Hošek).
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Obe debny slúžili na prepravu mínometných granátov kalibru 82 mm po 10 kusov pre sovietsky mínomet
PM37 alebo PM41. Ten bol konštruovaný proti živej sile protivníka, alebo na streľbu signálnym, alebo osvetľovacím strelivom. Obsluhu jedného mínometu tvorili 4 vojaci, dostrel bol 3000 m a kadencia 15–25 rán za
minútu. Jeden granát vážil 3 kg (Lüdeke 2009, 31). Debny sú vyrobené z mäkkého reziva. Sú jednoduchej
konštrukcie so spojmi spájanými natupo klincami, rohy sú v hornej časti spevnené kovaním. Rozmery: 53 x 47
x 28 cm.
Prepravný obal na strelu do granátometu Nebelwerfer 40 (nemecká armáda). Číslo nálezu: 13.
Nález pri budove p. č. 125, kataster obce Počúvadlo, GPS súradnice: 48.368215, 18.837929.
Tuba z lisovaného plechu s prelismi, pôvodne zelenej farby, nesúca označenia „Luftdicht“ – vzduchotesné,
„10 cm Gr.“ a ďalšie nečitateľné. Kód výrobcu „bkm“, rok výroby 1942 (obr. 7: 1a). Obsahovala 1 kus mínometného granátu kalibru 10 cm o váhe 8,6 kg pre ťažký granátomet nemeckej armády Nebelwerfer 40.
Tento granátomet slúžil na odpaľovanie vysoko explozívnych alebo zadymovacích granátov na vzdialenosť
do 6,35 km s kadenciou paľby 8–10 rán za minútu. Rozmery 12 x 53 cm. Obr. 7: 1, 1a.

Obr. 5. Drevené debny. 1 – debna na 6 nábojníc pre poľnú húfnicu leFH 18, 2 – preberacia značka nemeckej armády,
označenie výrobcu a roku výroby na debne na nábojnice pre leFH 18 č. n. 16, 3 – označenie debny na nábojnice pre
leFH 18, č. n. 15, 4 – označenie debny na nábojnice pre leFH 18, č. n. 16. Bez mierky: 2, 3, 4 (foto A. Hošek).
Fig. 5. Wooden cases. 1 – case for 6 cartridges for field howitzer leFH 18, 2 – german army approval mark, manufacture
code and production year on cartridge case (find no. 16), 3 – marking label on cartridge case (find no. 15), 4 – marking
label on cartridge case (find no. 16), Without scale: 2, 3, 4 (photo A. Hošek).
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Nábojnica z nemeckej poľnej húfnice leFH 18 (nemecká armáda). Číslo nálezu: 14.
Povrchový nález z koryta sezónneho potoka na úpätí vrchu Sitno (1009 m. n. m.), kataster mesta Banská
Štiavnica, časť Počúvadlianske jazero, GPS súradnice: 48.405380, 18.857389.
Vystrelená oceľová nábojnica z ľahkej poľnej húfnice leFH 18 kalibru 10,5 cm. Nábojnica je nemeckej
výroby z druhej polovice vojny, z dôvodu šetrenia surovinami namiesto mosadze bol na výrobu použitý
lacnejší oceľový plech. V dôsledku silnej korózie nie je žiadne z pôvodných značení čitateľné. Rozmery dochovaného nálezu: 12,5 x 13 cm. Obr. 6: 1.
Debny na prepravu nábojníc do poľnej húfnice leFH18 (nemecká armáda). Číslo nálezu: 15.; 16; 17.
Nález prvej v budove p. č. 127 slúžiacej ako sklad munície (príloha 1.), kataster obce Počúvadlo, GPS
súradnice: 48.368343, 18.839306. Číslo nálezu: 15.
Nález druhej v prístavbe budovy č. 125, obec Počúvadlo, GPS súradnice: 48.368215, 18.837929. Číslo nálezu: 16.
Nález fragmentu tretej na povale domu p. č. 39, kde boli ustajnené ťažné kone a ubytovaní ukrajinskí
vojaci (príloha 1.). Obec Počúvadlo, GPS súradnice: 48.368310, 18.836601. Číslo nálezu: 17.
Debny boli určené na prepravu 6 kusov nábojníc s prachovou náplňou do ľahkých poľných húfnic leFH 18
kalibru 10,5 cm nemeckého delostrelectva. Ide o štandardnú húfnicu nemeckého delostrelectva, aké sa vyrábali od roku 1935 až do konca vojny. Obsluhu tvorilo 6 mužov, kadencia streľby bola 6 rán za minútu, dostrel
12 300 metrov (Lüdeke 2009, 146). Používali delené strelivo, keď strela a nábojnica s prachovou náplňou
netvorili spolu jeden celok, ale sa transportovali zvlášť a do hlavne sa nabíjali po jednom. Ťahané boli buď
koňmi za použitia kolesne, ktorá sa upínala medzi záprah 6-tich koní a delo, alebo boli ťahané aj technikou,
prípadne boli osadené na vlastnom obrnenom podvozku pochádzajúcom zo štandardného tanku, v takom
prípade ide o útočnú húfnicu [Sturmhaubitze, skrátene StuH]. Všetky tri debny boli vyrobené z mäkkého
smrekového alebo jedľového reziva spájaného spojom na ozub. Veko sa zatvára na klipsňový pánt a je
upevnené na dvoch čierno lakovaných pántoch. V prednej časti sa nachádza držiak z konopného povrazu
uchytený pod dvoma priklincovanými priečkami. Vnútro debny je rozdelené na polovicu priehradkou, v každej
polovici sú umiestnené dva drevené fixovacie prvky, v ktorých držali nábojnice.
Prvá debna č. 15 pochádzajúca z bývalého skladu munície je drevená, natretá na hnedo (obr. 5: 1). Na veku
má bielou farbou cez šablónu nastriekaný nápis: „Kart. Le. FH; Heeres-Munition Gesamtgew. 19 kg“.
Patent na otváranie je čiernej farby s vyrazeným číslom 21. Na bočnej stene biely, cez šablónu nastriekaný nápis
„Oben“ –Vrch označuje, ktorá strana je vrchná. Vnútri sa nachádza drevená priehradka deliaca debnu na polovice, každú pre 3 nábojnice. Štyri drevené prvky fixujú nábojnice v debne. Na veku je z vnútornej strany
papierový výrobný štítok informujúci o obsahu, sérii, roku a dátume výroby a kódu (obr. 5: 4). Vyrobená bola
10. 11. 1944, obsahovala 6 Hülsenkartuschen [nábojníc s náplňou]. Na vnútorných stenách sú znateľné odtlačky všetkých 6 nábojníc.
Druhá debna č. 16 bola povrchovo upravená bezfarebným lakom, z vonkajšej strany nesie rovnaké nápisy
ako prvý exemplár, len v čiernej farbe, ale má znateľné aj označenie výrobcu, roku výroby a armádnu preberaciu značku vyrazené raznicou. Skratka výrobcu je M.H.S. 1944 a armádna preberacia značka WaA 706 s ríšskou
orlicou (obr. 5: 2). Na otváracom patente je číslo 5. Vnútorná priečka bola odstránená, čo svedčí o jej sekundárnom využití, rovnako chýbajú aj tri zo štyroch drevených fixovacích prvkov. Na veku z vnútornej strany je
papierový výrobný štítok, informujúci o obsahu, sérii, roku a dátume výroby a kóde (obr. 5: 4). Vyrobená bola
19. 12. 1944, obsahovala 6 Hülsenkartuschen (nábojníc s náplňou). Na vnútorných stenách sú znateľné
odtlačky všetkých 6 nábojníc.
Fragment tretej debny č. 17 predstavuje poškodené vrchné veko bez povrchovej úpravy a bez zachovaného
akéhokoľvek značenia.
Obaly na prídavnú prachovú náplň do poľnej húfnice leFH 18 (nemecká armáda). Číslo nálezu: 18. a 19.
Nález v stajni domu p. č. 39, kde boli ustajnené ťažné kone a ubytovaní ukrajinskí vojaci (príloha 1).
Obec Počúvadlo, GPS súradnice: 48.368310, 18.836601.
Dva kusy bakelitových obalov na prídavnú prachovú náplň do ľahkej poľnej húfnice leFH 16/18 kalibru
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Obr. 6. Príslušenstvo poľnej húfnice leFH 18. 1 – vystrelená nábojnica, 2 – vnútro obalu na prídavnú prachovú náplň,
2a, 3 – obal na prídavnú prachovú náplň, 2b, 3b – označenie na obale prídavnej prachovej náplne (foto A. Hošek).
Fig. 6. Field Howitzer leFH 18 accessories. 1 – fired cartridge, 2 – inside of container for extra gunpowder filling, 2a, 3
– container for extra gunpowder filling, 2b, 3b – marking on container for extra gunpowder filling (photo A. Hošek).

MUSAICA ARCHAEOLOGICA 2/2019

173-193

185

10,5 cm. Každý obal pôvodne obsahoval 10 vrecúšok so strelným prachom, hmotnosť každého vrecúška bola
40 g. Húfnice leFH 16/18 využívajú delené strelivo, kde strela a nábojnica s prachovou náplňou boli oddelené
a nabíjali sa do húfnice samostatne. Delovod podľa streleckých tabuliek určil, či je potrebné pridať prachovú
náplň navyše. Pridanie prachovej náplne zvýšilo úsťovú rýchlosť, predĺžilo dostrel a bolo používané hlavne pri
nepriamej paľbe.
Oba obaly sú vyrobené z bakelitu a mali skrutkovateľný uzáver. Jeden kus č. 18 je vyrobený z kvalitného
bakelitu čiernej farby, chýba mu uzáver a je poškodený. Nesie na sebe označenie roku výroby 1940, štylizované
logo MPD [Material- Prüfungsamt Dahlem/Berlin] Skúšobný úrad materiálov v Dahleme, Berlín. V štylizovanom logu je zakomponovaný kód výrobcu a konkrétnej zmesi bakelitu, z ktorého je obal vyrobený, a číslica 9
označujúca pravdepodobne sériu. Obr. 6: 3, 3a.
Druhý exemplár č. 19 je kompletný, s miernym poškodením od vystavenia vysokej teplote. Je vyrobený
z menej kvalitného bakelitu hnedej farby. Na uzávere má označenie obsahu: Kart. Vorl. leFH 16/18. Spodný aj
vrchný diel sú zhodne značené rokom výroby 1944; kódom výrobcu dfy- Porzellanfabrik Bernhardshütte
Gmbg, Blechhammer Sonneberg, Thüringen; štylizovaním logom MPD ako predchádzajúci exemplár; číslom
9404 d pre vrchný diel a 9403 A pre spodný diel. Rozmery 11,5 x 9 cm (priemer x výška). Obr. 6: 2, 2a, 2b.
Debny na prepravu munície pre poľnú húfnicu leFH 18 (Maďarská kráľovská armáda). Číslo nálezu:
20.; 21.; 22.
Nález prvej v stajni domu p. č. 39, kam bola donesená počas vojny (príloha 1.), obec Počúvadlo, GPS
súradnice: 48.368310, 18.836601. Číslo nálezu: 20.
Nález ďalších dvoch z prístavby budovy p. č. 125 obec Počúvadlo, GPS súradnice: 48.368215, 18.837929.
Čísla nálezov: 21. a 22.
Debny Maďarskej kráľovskej armády na prepravu munície pre leFH 18, nemeckú ľahkú poľnú húfnicu
kalibru 10,5 cm používanú aj Maďarskou kráľovskou armádou.
Vonkajší náter je olivovo zelenej farby s červenými označeniami série, kalibru, druhu granátu, roku výroby,
váhovej kategórie, a ďalšími údajmi.(obr. 7: 2a, 2b). Na bočných stranách nápisy „ROBBANÓ“- [výbušné]
(obr. 7: 2). Každý kus slúžil na prepravu troch striel a troch nábojníc. Bočné steny debny – rám, je vyrobený
z tvrdého, pravdepodobne bukového dreva, steny sú spájané rybinovým ozubovým spojom. Dno a veko sú
vyrobené z mäkkého smrekového alebo jedľového reziva. Dno je skladané z viacerých dosák spojených
na pero a drážku. S telesom debny je spojené oceľovými skrutkami. Konštrukcia debny je spevnená výstužami
z oceľového plechu s integrovanými pántmi veka. Na kratších stranách je výstuž s držadlom z oceľovej guľatiny umiestneným v geometrickej osi debny. Na predných rohoch sa nachádza kovanie s otočným kovaným
oceľovým hákom, hák sa po otočení zachytil do prstencového oka upevneného na spevnenej hrane veka.
Vnútro je rozdelené priehradkou na dve časti, jedna na nábojnice, druhá na strely. V časti na strely sú drevené
prvky, ktoré ich fixovali proti pohybu. V časti na nábojnice sú nalepené tkané podložky, na ktoré svojim dnom
dosadali nábojnice. Na vnútornej strane veka je preberacia značka Maďarskej kráľovskej armády v podobe
maďarského korunného erbu, výrobcu a roku výroby – KAB; PAGYD 40 (1940). Tieto exempláre obsahovali
strely 33/38M, III váhovej kategórie s 0,365 kg prachu a úsťovou rýchlosťou 256 metrov za sekundu.
Rozmery 15 x 70 x 40 cm. Obr. 7: 2, 2a, 2b.
Pripojovacia vidlica laryngofónu (nemecká armáda). Číslo nálezu: 23.
Nález približne 150 m od ruín Počúvadlianskeho mlyna v SZ kopci nad mlynom. Na umelo vytvorenej
plošine o rozmeroch približne 2 x 2 m v miernom kopci, povrchový nález. Kataster obce Počúvadlo, GPS
súradnice: 48.356972, 18.855635.
Trojkontaktná vidlica pochádzajúca z laryngofónu (mikrofónu) typu Kmf.b [Kehlkopfmikrofon], používaného posádkami nemeckých tankov a obrnených vozidiel. Laryngofón sa nosil okolo krku, prepínač hovorov
bol na úrovni hrudníka (Krawczyk 2003, 108nn), slúchadlá boli napojené samostatne a bolo možné ich
separátne použitie.
Bakelitové telo s troma pólmi je vsunuté do hliníkového, čierno nafarbeného puzdra a upevnené jednou
skrutkou. V otvore na kábel je viditeľných niekoľko medených drôtikov z pôvodného, možno intencionálne
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Obr. 7. Predmety na prepravu munície. 1 – obal na strelu do ťažkého mínometu Nebelwerfer kalibru 10 cm nemeckej
armády, 1a – výrobca a rok výroby 1942 na obale strely mínometu Nebelwerfer, 2, 2a, 2b – debna Maďarskej kráľovskej
armády, jej označenia a spôsob konštrukcie (foto A. Hošek).
Fig. 7. Items for ammunition transport. 1 – container for 1 piece of ammunition used in German heavy mortar
„Nebelwerfer“ cal. 10 cm, 1a – manufacturer code and production year 1942 on heavy mortar ammunition container, 2,
2a, 2b – Royal Hungarian army ammunition case, marking and construction details (photo A. Hošek).

odtrhnutého kábla. Poloha na umelo vyrovnanej plošine v kopci s výhľadom na mlyn, ktorý bol do vypálenia
23. 11. 1944 príležitostným miestom nocľahu a stretnutí partizánov(Vimmer 2016, 165), umožňuje interpretáciu
ako pozícia nemeckého pozorovateľa pred alebo po vypálení mlyna.
Z dôvodu úpravy terénu nepredpokladám, že ide o náhodne stratený predmet, ale že ide o miesto určitým
spôsobom využité na plnenie vojenského záujmu. Obr. 8: 3.
Debna vyrobená z materiálu staršej debny na muníciu pre kanóny KwK 40 na bojových vozidlách (nemecká
armáda). Číslo nálezu: 24.
Nález zo stajne domu p. č. 39, obec Počúvadlo, GPS súradnice: 48.368310, 18.836601. Miesto ustajnenia
približne 10 ťažných koní nemeckej armády a ubytovania ukrajinských vojakov (príloha 1).
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Obr. 8. Nálezy z Počúvadla. 1 – debna sekundárne vyrobená zo staršej debny, určenej pre muníciu kanónov KwK 40
kalibru 7,5 cm, 1a – detail označenia, 2 – filter civilnej plynovej masky, 3 – pripojovacia vidlica laryngofónu používaného
v nemeckej obrnenej technike (foto A. Hošek, 3 – podľa Krawczyk 2003, obr. na s. 111, s úpravami).
Fig. 8. Finds from Počúvadlo. 1 – modified case, originally used for 7,5 cm cal. KwK 40 ammunition, 1a – detail of
marking, 2 – gas mask filter for civil defence, 3 – part of german headset plug used in armoured vehicles (photo A.
Hošek, 3 – according to Krawczyk 2003, fig. on p. 111; with edit).

Debna vznikla pravdepodobne po vojne použitím materiálu pochádzajúceho z debny pôvodne určenej na
strelivo do kanónov KwK 40 [Kampfwagenkanone] kalibru 7,5 cm. Skutočnosti, že debna je vyrobená z materiálu staršej debny nasvedčuje to, že dielce sú nesúrodo rozložené a dno tvorí vrchnák pôvodnej debny,
rovnako aj jej neštandardné rozmery. Kanóny, pre ktoré bolo strelivo určené, boli používané v tankoch Panzer-
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kampfwagen IV [PzKpfw IV], stíhačoch tankov Jagdpanzer 38 (t) Hetzer a samohybných delách
Sturmgeschutz III [Sd.Kfz.142]. Kanón KwK 40 predstavoval najpočetnejší prostriedok na ničenie ťažkých
cieľov nemeckým Wehrmachtom (Lüdeke 2009, 71). Označená je čiernym nápisom striekaným cez šablónu
s informáciou, pre aký kanón je munícia určená „Patr. 7,5 cm KwK 40“. Upresnenie druhu munície bielymi
nápismi pečiatkou na lokálne čierno natretom podklade „7,5 cm Sprg. Patr. 34 KwK 40 V“ (obr. 8: 1a).
Nápisy informujú o pôvodnom obsahu, ktorý predstavovali 3 kusy výbušných/trieštivých nábojov kalibru 7,5
cm. Tie boli využívané proti nespevneným cieľom. Hmotnosť náboja bola 8,71 kg, samotnej strely 5,75 kg
a úsťová rýchlosť 550 m/s. Rozmery: 21 x 38 x 85 cm. Obr. 8: 1, 1a
Filtre k plynovým maskám (Civilná protiletecká obrana). Číslo nálezu: 25. a 26.
Nález v pivnici domu p. č 39, obec Počúvadlo, GPS súradnice: 48.368314, 18.836327.
Dva nikdy nepoužité filtre vyrobené počas 1. ČSR. Vláda 1. ČSR vyzývala obyvateľstvo, aby si zabezpečilo
plynové masky do každej domácnosti v roku 1938 rozsiahlym programom „CPO“ [Civilnej protileteckej
obrany]. Masky však neboli vydávané zadarmo, ľudia si ich museli kupovať, a preto neboli rozšírené v každej
domácnosti. Výrobcom oboch filtrov bola firma Chema, pred schválením boli skúšané vo Vojenskom chemickom ústave a majú po sebe nasledujúce výrobné čísla 1396, 1397 a kód Ch. S. – 29-37, vyrobené boli v roku
1937. Nie sú dokladom bojovej činnosti, ale svedčia o pripravenosti a uvedomelosti obyvateľstva v súvislosti
s protileteckou obranou. Rozmery: 9,5 x 12,5 cm. Obr. 8: 2.

3.2. Nehnuteľné pamiatky
Betónový bunker so strieľňou (1. Československá armáda na Slovensku).
Bunker umiestnený pri ceste Bohunice – Štiavnické Bane, kataster obce Vysoká, GPS súradnice: 48.391236,
18.776690.
Betónový bunker so strieľňou vybudovaný na začiatku septembra 1944 na rozkaz veliteľstva armády
v Banskej Štiavnici. Bol súčasťou obrany Štampochu, vodnej nádrže pri ceste na Banskú Štiavnicu.
Obrana úseku spočiatku v sile jednej roty, neskôr posilnená o ďalšiu rotu. Veliteľom prvej roty s krycím
názvom Topľa 2 bol nadporučík v zálohe Jozef Paulus, veliteľmi čiat boli poručík v zálohe Ján Kutrľa,
podporučík Alexander Ladznianský, poručík Tohár, čatár Ťaťuris. Veliteľom ďalšej roty Topľa 1 bol
nadporučík Ján Pálka. Výzbroj obranného úseku tvorili 3 ťažké guľomety, 9 ľahkých guľometov, 1 sovietska
protitanková puška, pušky a ručné granáty. Nakoľko Nemci upriamili svoj nápor do priestoru Žarnovice
a Hronskej Dúbravy, bola časť roty Topľa 2 okolo 24. 9. 1944 presunutá z pozícií pri Štampochu na obranu
úseku Dolné Hámre (Bakoš 1975, 184n).
Bunker je situovaný pri ceste medzi obcami Bohunice a Štiavnické Bane. Strieľňa je orientovaná v smere
na Pukanec a Bohunice, čiže chránila smer do Banskej Štiavnice. Vo vzdialenosti 370 metrov sa nachádza
križovatka ciest na Majere, Bohunice a Banskú Štiavnicu, na ktorú je zo strieľne veľmi dobrý rozhľad.
Dobre strategicky zvolenú polohu potvrdzuje kontrola nad križovatkou, pomerne dlhým úsekom cesty,
otvoreným priestranstvom v celej šírke doliny a potenciálna úniková cesta posádky. V prípade ústupu stačilo
posádke zostúpiť 2 výškové metre a bola chránená horizontom.
Stavba bunkra prebehla priamo na mieste. Je zahĺbený, odliaty z betónovej zmesi tvorenej hrubou kamennou drťou s prímesou piesku, cementu a vody z blízkeho potoka. Ako prvé boli do debnenia odliate tri steny,
dve bočné a čelná so strieľňou. Odlievanie prebehlo na niekoľkokrát z dôvodu malého množstva betónu
zarobeného na jednu várku. Poukazuje to na použitie miešačky alebo ručné miešanie vo väčšej nádobe. Medzi
jednotlivými vrstvami sú viditeľné rozdiely v pomere materiálov obsiahnutých v betónovej zmesi. Na ľavej
bočnej stene je napríklad evidentných minimálne 6 rozdielnych vrstiev – stena liata minimálne šiestimi várkami
betónu. Otvor strieľne je smerom von zošikmený do strán pod uhlom približne 50 stupňov. Po dokončení stien
bolo pripravené debnenie na odliatie stropu, na hotové debnenie boli priečne položené oceľové I profily.
Následne bola betónovou zmesou vyliata stropná doska, rovnako na viackrát. Stropná doska bola zhora zahladená do prierezu nízkej klenby kvôli odtekaniu vody. Konštrukcia bunkra pôsobí ako narýchlo vybudovaná,
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spĺňa však svoj účel a vzhľadom na výstavbe po začiatku povstania, v dobe, keď bolo územie Slovenska už
obsadzované nemeckými jednotkami, ide o dobre umiestnený bunker poskytujúci 1. ČSA kvalitný bod obrany.
Rozmery: 250 x 205 x 200 cm, hrúbka stien 30 cm, hrúbka stropnej dosky 35 až 40 cm, strieľňa v tvare obdĺžnika o rozmeroch 40 x 50cm vyosená do ľavej časti čelnej steny. Obr. 9: 1–3. Obr. 10: 1, 2.

Obr. 9. Bunker 1. Československej armády na Slovensku vybudovaný po vypuknutí SNP, situovaný pri ceste medzi
obcami Bohunice – Štiavnické Bane. 1 – poloha v teréne, 2 – pohľad na čelnú stenu bunkra, 3 – pohľad na zošikmenú
strieľňu (foto A. Hošek).
Fig. 9. Bunker built after the beginning of Slovak national uprising by 1st Czechoslovak army in Slovakia (The Uprising
army) located between villages Bohunice and Štiavnické Bane. 1 – position in terrain, 2 – front side of the bunker,
3 – detail on angled fire position (photo A. Hošek).

Ruiny Počúvadlianskeho mlyna
Stojace zvyšky múrov budovy mlyna. V teréne badateľné, kataster obce Beluj. GPS súradnice: 48.357340,
18.856104.
Miesto prechodného pobytu partizánskeho oddielu Sitno začiatkom druhej polovice novembra 1944.
Dňa 23. 11. 1944 sa tu uskutočnil prepad partizánskeho oddielu Sitno protipartizánskou jednotkou Edelweiss.
Prepad skončil tragicky pre dvoch členov oddielu, ďalších 8 bolo zajatých a 7 z nich neskôr zavraždených.
Štábu oddielu, sovietskym dôstojníkom a niekoľkým ďalším partizánom sa podarilo utiecť. Po prepade bol
mlyn vypálený (Vimmer 2016, 165). Obr. 11.
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Obr. 10. Bunker 1. Československej armády na Slovensku vybudovaný po vypuknutí SNP, situovaný pri ceste medzi
obcami Bohunice – Štiavnické Bane. 1 – pohľad zo strieľne bunkra na cestu a križovatku ciest Majere – Bohunice –
Štiavnické Bane, 2 – interiér bunkra s nápisom „29.VIII.44 POVSTANIE“ (foto A. Hošek).
Fig. 10. Bunker built after the beginning of Slovak national uprising by 1st Czechoslovak army in Slovakia (The Uprising
army) located between villages Bohunice and Štiavnické Bane. 1 – view on road and crossroad Majere – Bohunice –
Štiavnické Bane from fire position of the bunker, 2 – interior of bunker with inscription 29.VIII.44 UPRISING
(photo A. Hošek).

4. Vyhodnotenie
Nesúhlas časti obyvateľstva s vládou Slovenského štátu a vzťahu s nacistickým Nemeckom viedol k vytvoreniu partizánskych skupín a skupín odporu. V Štiavnických vrchoch vznikla jedna z prvých partizánskych
skupín, skupina Sitno. Od roku 1942 a s eskaláciou v roku 1944 podnikali akcie zamerané proti režimu, sabotáže, diverzie a burcovanie obyvateľstva. Množstvo sabotáží a nepokojov v niektorých častiach Slovenska presvedčilo Nemecko o nutnosti vojenského obsadenia Slovenska. Následne bolo vyhlásené Slovenské národné
povstanie. Boje 1. Československej armády a partizánov proti nemeckým jednotkám vyslaným na Slovensko
s cieľom potlačiť povstanie a partizánsku činnosť trvali dva mesiace, do vojenskej porážky povstania.
Oblasť Štiavnických vrchov bola bránená III. taktickou skupinou 1. ČSA. Vybudované tu boli aj betónové
bunkre, chrániace hlavne prístupové cesty ďalej do centra povstania. Na základe obhliadky objektov zastávam
názor, že napriek časovej tiesni boli umiestnené na dobre zvolených strategických miestach a vyhotovené boli
dostatočne kvalitne na plnenie ich účelu. Prvé boje v juhozápadnej časti Štiavnických vrchov prebehli na konci
septembra. Povstalci museli pod tlakom útočiacich nemeckých jednotiek ustupovať, dňa 7. 10. 1944 povstalci
opustili Banskú Štiavnicu. Od októbra do decembra prebiehali v oblasti boje medzi povstalcami a nemeckými
jednotkami, dôkazy týchto bojov boli zachytené aj v teréne, napríklad v podobe koncentrácie nábojníc, strateného alebo zahodeného vybavenia. Odvetou za úspešné partizánske akcie skupiny Sitno bol prepad oddielu
počas ich pobytu v Počúvadlianskom mlyne. Jadro útoku tvorili slovenské jednotky patriace do protipartizánskej skupiny Edelweiss s nemeckým velením, čoho dôkazom môže byť aj časť nemeckého laryngofónu.
V druhej polovici decembra sa priblížil front a Červená armáda začala na juhozápade Štiavnických vrchov obsadzovať obce ako Pukanec alebo Bátovce. V ďalších vyše dvoch mesiacoch viedla frontová línia týmto územím a obce boli striedavo obsadzované Nemcami a Červenou armádou. Ich prítomnosť v tých – ktorých
oblastiach dokázal aj spracovaný materiál. Prelom nastal koncom februára a začiatkom marca Sovieti definitívne vytlačili nemecké jednotky zo Štiavnických vrchov.
Na skúmanom materiáli je možné sledovať dĺžku pôsobenia, vybavenie jednotiek, konkrétne zbrane a vybavenie, ktoré používali. Pôvod tohto vybavenia vieme v niektorých prípadoch vystopovať až do konkrétnej
továrne, výrobnej série a dátumu, kedy bolo vyrobené. Jasne badateľný je úbytok zdrojov Nemecka a snaha
o úsporu výrobných nákladov. Výrobky boli zjednodušované oproti tým, ktoré boli vyrobené na začiatku vojny,
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Obr. 11. Ruiny Počúvadlianskeho mlyna, zničeného pri prepade partizánskeho oddielu Sitno protipartizánskym
oddielom Edelweiss. Stav k 5. 3. 2018 (foto A. Hošek).
Fig. 11. Ruins of Počúvadlo mill burned down during the attack on partisans from partisan group Sitno by unit
Edelweiss. Condition to date 5. 3. 2018 (photo A. Hošek).

používali sa dostupnejšie materiály. Na základe početnej vzorky materiálu z obce Počúvadlo je jednoznačné,
že išlo o pozície nemeckej, prípadne zmiešanej nemecko-maďarskej delostreleckej jednotky. Používala poľné
húfnice leFH 18 ťahané v tomto prípade koňmi, ktoré boli v obci aj ustajnené, o čom svedčí výpoveď pamätníčky.
Prevládajúci materiál nemeckej a maďarskej kráľovskej armády nad materiálom Červenej armády a rumunskej armády v katastri obce Počúvadlo je vysvetliteľný viacerými skutočnosťami:
a) Nemecká armáda mala v oblasti vybudované obranné postavenia, v ktorých dlho pôsobili ich jednotky,
v prípade Počúvadla viac ako 2 mesiace.
b) Nemecká armáda sa sťahovala pod tlakom, nemala dostatok dopravných prostriedkov a zbytočný
materiál bol zanechaný na mieste.
c) Materiál vieme dobre identifikovať, využívanie veľkého počtu špecifických predmetov určených na konkrétny účel nám umožňuje lepší náhľad na situáciu a vybavenie prítomných jednotiek. Najväčšie množstvo
materiálu používala nemecká armáda, preto sa ho tam aj nachádza najviac.
Výskum dokázal časté sekundárne využívanie vojenského materiálu. Najprv mohol byť znovu použitý alebo
upravený a znovu použitý samotnou armádou. Následne po prechode frontu mohol byť použitý miestnym
obyvateľstvom na zabezpečenie vlastných potrieb. Skúmaná oblasť predstavuje z pohľadu archeológie bojísk
doteraz nepreskúmanú oblasť. Dlhá prítomnosť vojenských jednotiek a boje od septembra 1944 do marca
1945 za sebou zanechali mnoho stôp a nejasností, ktoré bude možné ďalším výskumom odhaliť.
Poznámka: Príspevok je upravenou skrátenou verziou bakalárskej práce rovnomenného názvu, ktorej
školiteľom bol prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc, ktorému týmto ďakujem za vedenie pri písaní. Práca bola obhájená
na Katedre archeológie Filozofickej fakulty UK v roku 2018.
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Summary
Part of the population disagreed with the government of Slovak state and their cooperation with Nazi
Germany, this led to the formation of partisan groups and groups of resistance. One of first partisan groups,
partisan group Sitno, was founded in Štiavnica mountains. Since 1942 and with escalation in 1944 they undertook action against regime by sabotage, diversions and provoke citizens. After the declaration of the Slovak
national uprising, Germany sent troops to suppress it. Fights of 1. ČSA (the uprising army) and partisans
against german troops lasted for two months untill the final defeat of uprising. Concrete bunkers were built
in this region to protect main entrances to the centre of uprising. Despite rush they were built on good
strategic locations and with sufficient quality to fulfil their tasks. Between October and December 1944 fights
between 1. ČSA, partisans and German troops continued, evidence of this fights were found in field. So were
found evidence of later fights between German troops and RKKA. We can observe length of activity,
equipment of troops and specific types of weapons they used on researched material. Origin of this equipment
can sometimes be traced to the exact factory in which they were made. Based on numerous finds from village
Počúvadlo it is obvious that it was a position of German or German/Hungarian artillery unit. The leFH18 field
howitzers were used by this particular unit. This is the first time that this locaton was searched from the view
of battlefield archaeology.

Príloha č. 1
Výber z rozhovou s pamätníčkou Markou Obertovou, rod. Šalkovou, nar. 4. 9. 1935. Dňa 10. 2. 2018,
Počúvadlo.
Z dôvodu zachovania osobnej, historickej autenticity, emocionálneho rozmeru a dokumentárnej hodnoty
bola výpoveď pamätníčky zaznamenaná presne, bez úpravy použitých výrazov, slovných spojení a vetnej
skladby.
Vybrané boli pasáže priamo súvisiace s materiálom spracovaným v tejto práci. Kompletný rozhovor, ako aj
ďalšie bližšie informácie sú publikované v mojej rovnomennej bakalárskej práci
V čase, keď začali byť boje tu v okolí, mala som okolo 8 a pol roka, chodila som do prvej triedy do školy
tu v dedine. Ako prví do dediny Počúvadlo prišli Ukrajinci, v tomto dome (p. č. 41.) sa ubytovali v prednej izbe
na poschodových posteliach, takých drevených gavalcoch. Oni boli na strane Nemcov a potom po nich aj
Nemci prišli do dediny. Nemci boli potom skoro v každom dome ubytovaní.
Jeden Ukrajinec ma raz zobral za ruku, mala som na chrbte prútený košík, zobral ma do Pavlovicovej pajty
(p. č. 127) kde mali vojaci sklad všetkého možného a nábojov, ale aj ustajnených 32 ťažných koní, morgy sme
ich volali. Nabalil mi do košíka mydlo, voňaviek, peňaženiek a do bedne, tej vojenskej zelenej8, mi nabalil
plátna na šaty a mame čižmy. Keď som prišla domov, bola radosť veľká, Ukrajincovi poďakovali a dali mu najesť. U nás mali tiež ťažné kone ustajnené v stodole, zo 10 ich tam bolo.
Jedného dňa začali od Baďana strieľať, tam musela byť tiež tá základňa, skade strieľali sem Rusi 9.
Tam, presne kde je družstvo a stoja tie ich stavby, tam boli samé zákopy nemecké a tam boli aj tie delá,
začali strieľať a po streľbe jeden z vojakov, hádam dajaký veliteľ, im to bol zakričal „zweite geschitze kaput,
Pukanec“ tak strieľali na Pukanec, tak geschitze, ako tie kanóny, tak to volali Nemci a že dve zničili nepriateľské
v Pukanci, to už Rusi tam museli byť.10

8 Debna Maďarskej kráľovskej armády na strelivo pre delo leFH 18, číslo nálezu 20.
9 Od 21. 12. 1944 obec Baďan obsadená Červenou armádou.
10 6. 1. v dopoludňajších hodinách najintenzívnejšia nemecká delostrelecká príprava pred útokom na Pukanec (Bakoš 1975, 187).

