
Marek F i šer, Vojcnstcá posádka ve městě Žamberk 

v období První republiky 

~'arku Fišerovi 80 v balmlář'ské práci Vojenská posádka ve městě 

Žamberk v období První repubIH::y podařilo vystihnout a zpodobnit 

hned n<2koli k dobov~Tch rysl~l týkati ících se arm6dy. Př'cdevším jde 

o vztah místa a vojenské posndky, zvli1ště tam, kde měla být po

sádka nově zřízena. ;,Těsto očekávalo zisky hospodÉrřské, hlavně pro 

živnosti, a také další prospěch sociální a společensl~. Posádka 

zdvíhala obecn~jší prestiž města, i zásluhou smýšlení české spo

lečnosti naplňovaného vlasteneckými pocity. Limitovaly je ovšem, 

zvláště ve 20 .letech, rozpočtové finanC'ní problémy. Armáda mola 

být "laciná", v prvním poválečném období se ostatně nezdála příliš 

pralcticky potřebnou a proto výdaje na ni neměly l)ýt "rozhazovačné", 

jen postačující reprezentaci. 

Vše ze zmíněn,ý-ch rySl.l charakterizovalo i zŤ'izování vojenské 

posádl<y v ~amberku. Ncjv0tším nroblémem se stalo její ubytování, 

t d ' -1. b " ,.- F' v 'h v v , I d b v', e y vys L.av a <{8snren. li~. l.f1er .Je o re:1en1. zaznamena po ro n r::J1., 

nenalézalo se vtJbec 8nac1no. stálo by za to v2dět, jak se s touto 

nezbytností vyrovnávali jinde. V žambereckém případě by výklad 

doplňoval vhled do celkového hospoday'ení města, do ,jeho investičních 

a jin..ých aktivit podobných. Také jak byla problematika armády chá-

pána místními politickými 2.tranami. 

Třicátá léta měnila v mnohém, ba v podstatném situaci. V 7,am

berku byl už umÍ-stěn 3.hraničář'ský prapor, který více než jeho před

chůdce, prapor polní, připomínal potřehu obrany státu vystavovan6ho 

náporu z německého zvenčí i tot~litně-národnostně zevnitř. Bezpro-

stř'ední ohrožení dokonce osudy hraničářsk:ích praporll měnilo, poznal 

to i Žamberk. Ocl tal se vlastnp téme:ř "na hranici", v blízkosti 

byly post!"Jveny pevnosti, :cter(? El~ly zadržovat útok nep'řítele. 
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o náladě ve městě během září 1938, zvláště po mobilizaci, by bylo 

zajímavé vědět více, i když pro to asi není dostntek podkladů. 

Pramenně vybavil ]!I.Fišer svou bakalář'skou práci odpovědně, 

jsem si jist, že dokumentace mu poslQTtné informace dokonce pro 

ještě širší zpracování. I tak je jeho práce zdařilá, intepretačně 

sevř'ená, pozorně stylizovaná. Doporuču.ji Jl k obhajobě. 

~ 4Qc~( 
Hodnocení: Výborně Pro:f .PhDr.Robert Kva(~ek, CSc. 


