
> Jak˘ zbrojní program mûla ·ko-
dovka za druhé svûtové války?

·kodovka byla i nadále pfiedev‰ím v˘-
robcem dûlostfieleck˘ch zbraní. Zbrojní
v˘roba v období od roku 1941 do 25. dub-
na 1945 obná‰ela 2300-2500 dûl rÛz-
n˘ch ráÏí, 21 000 dûlostfieleck˘ch graná-
tÛ, 450 000 kusÛ jin˘ch druhÛ munice
a 186 000 tun oceli. Vyrábûla také lehké
slitiny, urãené spí‰ pro letectvo, domi-
nantní ale vÏdycky byly dûlostfielecké
zbranû. Vlastní ocelárna dodávala i ocel
na hlavnû, takÏe ·kodovka si vyrábûla
celá dûla sama, jen nûco brala odjinud,
pfiedev‰ím z kladenské Poldovky. Po-
znamenejme, Ïe základní kámen zdej‰í
ocelárny byl poloÏen uÏ v roce 1885
a první tavba pûtitunové siemens-mar-
tinské pece byla zahájena 21. 8. 1886.
I bûhem války mûla ·kodovka vlastní

zbrojní v˘vojovou konstrukci, ov‰em
Nûmci sem zadávali také v˘robu sv˘ch
osvûdãen˘ch zbraní podle vlastní doku-
mentace. 25. dubna 1945 do‰lo ke zniãení
fabriky americk˘m náletem; ‰koda byla
vyãíslena na 3,5 miliardy tehdej‰ích ko-
run. Vláda pak Ïádala na spojenecké
komisi v Bruselu od Nûmecka reparace,
které sice byly potvrzeny, ale nakonec
jsme dostali jen nûjaké obrábûcí stroje
a zafiízení z americké okupaãní zóny.
Nebylo toho moc a ve‰keré pohledávky
nebyly nikdy zaplaceny. A pak uÏ nikdy
nebylo pfiíznivé klima ty chybûjící dvûmi-
liardy z NûmcÛ vytáhnout.

> Co se dûlo tûsnû po válce?
Hned v kvûtnu 1945 si tu podávaly ruce
americké a anglické vojenskémise, které
mûly pátrat po novinkách nûmeckého
v˘voje. Provûfiovaly, co se tady vyrábûlo,
a co uznaly za produkci nûmeckou, po-

vaÏovaly za váleãnou kofiist a odvezly si to.
V srpnu 1945 se tady objevila i sovûtská
delegace, která mûla zájem pfiedev‰ím
ominomety a raketomety. Jinak tu Ïádní

Rusové nebyli, protoÏe jsme nespadali do
jejich zóny. Rusové tak sice zájem také
mûli, ten se ale odb˘val pfiesMNO a na‰e
podnikové fieditelství v Praze.
·kodovka se po válce pochopitelnû ne-

pfiestala snaÏit o nové uplatnûní na úse-
ku dûlostfieleck˘ch zbraní, a proto pfied-
vedla v fiíjnu 1945 na stfielnici v Bolevci zá-
stupcÛm MNO v‰echny své v˘robky.
Bylo tam asi 60 typÛ dûl a moderních za-
mûfiovaãÛ vyvinut˘ch ve ·kodovce, ale
pro porovnání také nûkterámoderní dûla
ruská a kofiistní nûmecká. Dal‰í pfiedvá-
dûní se konalo na stfielnici v Hluboké na
Slovensku, protoÏe v Bolevci byla jen zku-
‰ební stfielnice a na Slovensku uMalacek
stfielnice dálková. Tam se objevili Ruso-
vé, ktefií mûli zájem také o lodní dûla, kte-
rá ale byla uÏ od roku 1919 doménou fir-
my Schneider. U nás se zaãala tato dûla
zase vyrábût aÏ tûsnû pfied válkou pro Ju-
goslávii – v roce 1936 to byla 120mm
dvouhlavÀová vûÏová dûla – a aÏ po roce
1940 lodní dûla pro ponorky.
·kodovka chtûla tûmito prezentacemi

nejen usnadnit MNOpfiehled o tuzemské
dûlostfielecké technice, pomoci obnovit
vzájemné vztahy, ale pfiedev‰ím získatmo-
nopol na dûlostfieleckou v˘robu. Národ-
ní správa ·kodovky tak slibuje MNO
v memorandu, Ïe se bude orientovat
v podmínkách ãs. armády, Ïe bude pro-
vádût vlastní zbrojní v˘robu, ale bude
o tom informovat Sovûtsk˘ svaz, a Ïe
bude respektovat státní vedení jednotného
tûÏkého prÛmyslu. V roce 1946 se totiÏ ães-
koslovenské zbrojovky usnesly, Ïe vytvofií
konsorcium zbrojovek, Ïe tak bude konec
konkurenãní soutûÏivostí aÏ zá‰ti a Ïe se
budou zbrojovky na demokratickém zá-
kladû spoleãnû rozhodovat o v˘voji a v˘-
robû dûlostfieleck˘ch, ale i ruãních zbraní.
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Pfii své náv‰tûvû plzeÀské Techmánie, kde je mj. i v˘stavka k historii ·kodovky,
jsem si uvûdomil, Ïe firma, zejména pfiedváleãná, je zafixována v obecném
povûdomí lidí pfiedev‰ím jako v˘robce dûl, ale Ïe se naopak ví jen velmi málo
o jejím zbrojním programu za druhé svûtové války a zejména pak po válce.
Obrátil jsem se proto na odborníka „pfies ·kodovku“, doktora Vladislava
Krátkého, abych mu poloÏil nûkolik otázek k této problematice.

Nejvût‰í ãeská
zbrojovka,
aneb ‰koda ·kody
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PhDr. Vladislav Krátk˘ se narodil v roce 1929.
Jeho otec, ·kodovák od 20. let, byl tehdy fie-
ditelem závodu Pfiesná mechanika. KdyÏ zavá-
dûl v roce 1936 pásovou v˘robu PopulárÛ,
chodil syn Vladislav s ním, takÏe poznal jednot-
livé závody, a také se mu tu zalíbilo. KdyÏ pak
ukonãil v roce 1947 gymnázium a nedostal se
na vysokou ‰kolu, vystudoval chemickou prÛ-
myslovku v Praze. Po maturitû se vrátil do Plz-
nû, kde pracoval ve ‰kodováckém Pokusném
ústavu. Dva roky pÛsobil také jako civilní che-
mick˘ specialista ZVS (zástupce vojenské sprá-
vy). Kontroloval a pfiejímal tehdy povrchové úpra-
vy na kanonu R-10, zkoumal korozi tankov˘ch
motorÛ atd. KdyÏ se zakládal jadern˘ program,
strávil dva roky v Leningradû studiem materiá-
lÛ pro jadernou energetiku a jejich tepelného
zpracování. Po návratu zaãal dálkovû studovat
v Praze historii a Ïurnalistiku. Studia dokonãil
v roce 1968. Po návratu do Plznû pracoval na ge-
nerálním fieditelství ve funkci tiskového mluv-
ãího koncernu ·koda. Stál i u zrodu Muzea ·ko-
da, zaloÏeného v 70. letech a zru‰eného v roce
2009. Je‰tû dnes spolupracuje jako archiváfi
s b˘val˘m Podnikov˘m archivem ·koda, nyní uÏ
Státním oblastním archivem PlzeÀ.




