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Doktorská disertace PhDr. Ivo Pejčocha opravdu zaujme. A to hned z několika 
důvodů: její autor se ke zpracování tématu vývoje, výroby, nasazení a exportu tanků a další 
těžké vojenské techniky připravoval dlouhodobě a systematicky, s opravdu nevšedním 
osobním zaujetím, jehož motivační složku posilovala i rodinná tradice; vlastní původní 
samostatné práce a také přípravné a průpravné práce promítl do poměrně početné publikační 
aktivity, která rozhodně přesahuje běžný standart. A navíc volil rozsáhlý časový úsek, do 
něhož své badatelské aktivity umístil - své téma totiž sleduje od vzniku samostatné 
Československé republiky, přes nacistickou okupaci, třetí republiku až po polovinu 
padesátých let, kdy v komunistickém Československu došlo k smutnému epilogu výroby 
tanků a těžké obrněné techniky vlastní provincie. 

Odbornou kompetenci a nevšední badatelskou píli demonstruje pramenná základna 
Pejčochovy práce. Opírá se především o archivní výzkumy, které disertant podnikl zvláště 
v podnikovém archivu ČKD - archiv byl převzat do Státního oblastního archivu v Praze - a 
v podnikovém archivu Škody Plzeň. Bez tohoto výzkumu nemohl dosáhnout přesvědčivého a 
plastického obrazu výroby tanků a těžké obrněné techniky ve dvou rozhodujících závodech, 
stejně jako získat informace o konstrukčně-technických parametrech vyráběných tanků a další 
těžké techniky, nebo údaje o exportních úspěších, případně i nezdarech. Stav a možnosti 
využití tohoto primárního archivního materiálu také náležitě kriticky popsal. Ve Vojenském 

. ústředním archivu- Vojenském historickém archivu v Praze se soustředil zvláště na studium 
těch fondů, ve kterých hledal bezprostřední souvislosti s nasazením této techniky a zároveň i 
se zbrojními obchody. Objasnil také, které další fondy nejsou zatím přístupné pro badatelské 
vytěžení (platí zvláště pro fondy po roce 1945). Pro sledování obchodních aktivit do zahraničí 
bylo důležité i studium v Archivu ministerstva zahraničních věcí. Nalezl zde archivní 
materiály, které dokládají, jak nesnadná byla mnohdy jednání se zahraničními partnery, ať už 
se jednalo o země spojenecké (státy Malé dohody) nebo i z dalších teritorií. V menší míře 
podnikl i sondy v dalších archivech. 

Rozbor použité literatury prozrazuje, které tituly disertant favorizuje. Na prvním místě 
uvádí - zaslouženě -práce Vladimíra Franceva, který je mu autorským naturelem a způsobem 
zpracování problematiky zřejmě nejbližší. Kriticky se vymezuje k dalším pracím s obdobnou 
tématikou, včetně prací zahraničních. Všímá si prací pojednávajících o historii ČKD i 
Škodových závodů Plzeň. Ze syntetických prací uvádí pouze ty, které se váží k dějinám první 
republiky, leč studované období je širší. Za těžko pochopitelné ale považuji, že se vůbec 
nezmiňuje o pracích kolegů vojenských historiků píšících o československé armádě, a to 
nejen z vojensko-politického, ale také z doktrinárodního a výzbrojeního hlediska (uvádí de 
facto jen studii o financování zbrojní výroby) a nezaznamenává novější a nejnovější práce 
Šrámka, Minaříka či Straky. Potom některé zajímavé podněty (např. prezentace názorů gen. 
Luži na uplatnění útočné vozby v čs. armádě) působí spíše jako příklad nevyužitých možností 
prokázat schopnost i "svou" problematiku uplatnit v širších souvislostech. Problém vidím i v 
tom, že pasáže o exportu tanků a těžké vojenské techniky do zemí Malé dohody nejsou 



doloženy i odkazy na literaturu, která se vztahy k malodohodovým zemím zabývá. Na jiném 
místě se ještě zmíním o absenci nových přehledných prací o hospodářském vývoji. 

Za důležitý doklad promyšlené koncepce práce pokládám její vnitřní členění celkem 
do desíti hlavních kapitol. Integrální součástí disertace jsou i přílohy s velkou výpovědní 
hodnotou. Oponent se přiznává, jak se zaujetím přijal informace o obrněných vozidlech 
československé výroby ve světových vojenských muzeích. Příloha o organizaci útočné vozby 
čs. armády zase svědčí pro připomínku, jak důležité jsou i vojensko-doktrinální a vojensko
politické aspekty dané problematiky. 

První polovinu disertační práce tvoří problematiky vývoje a výroby obrněné techniky 
a také exportních úspěchů i neúspěchů. Poněkud postrádám větší pozornost problematice 
nasazení této techniky v čs. armádě (viz. už výše). Užitečná by byla i konfrontace s novými 
pracemi o celkovém stavu čs. ekonomiky v daném období (Průcha a kol.). Sympaticky působí 
zařazení miniportrétu J. Hejdy, i když jeho aktivity ve prospěch čs. odboje na počátku 
válečných let nejsou postiženy právě výstižně. Naopak za odbytý považuji portrét J. V. 
Klofáče. Příkladně přehledná a obsažná je podkapitola 4.2 o počátcích výroby obrněné 
techniky v českých zemích. Také to platí o dalších podkapitolách, které shrnují informace o 
vývoji a výrobě prvních čs. tančíků a tanků. 

Za velmi důležité pokládám podkapitoly 4.20 až 4.24, které resumují problematiku 
stoupajícího ohrožení ČSR hitlerovským Německem a návazně na to, jak docházelo v čs. 
armádě k objednávkám výroby moderních lehkých a středních tanků, byt' se je nakonec už 
nepodařilo do výzbroje čs. armády zařadit. Na tomto místě musím upozornit, že se k těmto 
otázkám vyjadřuje i práce Karla Straky "Československá armáda, pilíř obrany státu z let 
1932-1939", která vyšla v roce 2007 a to např. na str. 68-69. K úloze Vojenského technického 
a leteckého ústavu v dobových sporech a diskusích by se měl autor disertace vyjádřit jako 
kompetentní odborník a i další názorové odlišnosti s K. Strakou uvést na pravou míru. 
Oponenta by např. zajímalo i to, jak se disertant dívá na zveřejněné údaje o stavu výzbroje čs. 
armády v roce 1938 včetně tanků. 

Velmi zaujme i pátá kapitola Exportní úspěchy a neúspěchy. Doplnil bych příslušnou 
obecnější literaturu o vztazích se zeměmi Malé dohody nebo relevantní odkaz na literaturu, 
která se vyjadřuje ke stavbě železnice v Rumunsku. Podobně to platí o pracích, které se 
zabývaly styky ČSR s Latinskou Amerikou a to včetně zbrojních obchodů (V. Nálevka např.). 

Šestá kapitola se zabývá obdobím druhé světové války, přičemž bohužel tradičně 
opomíjí období druhé republiky. K obecnější charakteristice změn ve zbrojním průmyslu tu 
přece jen některé práce existují (Krejčí např.), jinak ovšem údaje o uplatnění těžké vojenské 
techniky vyráběné v protektorátu v německé armádě a v armádách německých spojenců jsou 
cenné a ve svém komplexu zatím nemají srovnání v kontextu naší historiografie. Shrnující 
podkapitola Šest let německé nadvlády v českém zbrojním průmyslu je stručná až přespříliš. 

Sedmá kapitola začíná vylíčením situace čs. armády po osvobození (odkazy na 
obecnější literaturu!) a pak i převedením výroby těžké bojové techniky do zbrojních závodů v 
Martině a v Dubnici nad Váhom. Tyto závody ovšem stavěla už první ČSR! Některé 
vzpomínané konstrukční a výrobní aktivity z období třetí republiky jsou nesporně 

pozoruhodné, stejně jako exportní úspěchy v Africe. Pozornost si jistě zaslouží i problémy 
kolem plamenometného tanku PM-1. Osmá kapitola pojednává o zahraničních modifikacích 
čs. tanků- Švýcarsko a Švédsko. 

Devátá kapitola obsáhle a fundovaně presentuje problematiku výroby pásových 
dělostřeleckých tahačů a vyniká opět přesnými technickými popisy, které autor opírá o 
archivní výzkum, který zatím nikdo neprováděl. 

Závěrečná kapitola přináší portréty dvou šéfkonstruktérů čs. tanků. Objevný je zvláště 
portrét ing. Alexeje Surina, šéfkonstruktéra tanků ČKD. Josef Zubatý, který stál za výrobou _ 
obrněné techniky ve Škodě Plzeň, představuje ovšem pro disertanta zatím nenaplněnou výzvu. 



Disertant vysvětlil, za jakých okolností skončila výroba v závodech Praga a Škoda a 
hořce zaznamenává a komentuje i epilog tankové výroby vlastní provenience v ČKD, kterým 
se stal projekt lehkého tanku z roku 1949 a zavrhnutí výroby plamenometného tanku. Zároveň 
je zajímavé, že až do roku 1955 se udržel vlastní vývoj, byť byla- v dobových souvislostech 
pochopitelná- přijata koncepce licenční výroby sovětských tanků. 

Celkové vyznění Pejčochovy disertace vyznívá nepochybně pozitivně. Disertant 
presentuje originální badatelský výkon. Výsledky jeho práce nebudou moci napříště 

opomenout nejen specializovaní vojenští historici, ale i všichni ti, kteří studují otázky vývoje 
v Československu v letech 1918-1956. Disertace nepochybně splnila nároky, které jsou na 
disertační práci kladeny, a proto plně doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby a aby na 
jejím základě byl PhDr. Ivo Pejčochovi udělen vědecký titul PhD. 

V Praze 20. srpna 2009 
1~~11 

prof. Pw(r'.'J an Kúkhk, 
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