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Errata 
 
Strana  sloupec  řádek je napsáno má býti 

5 1 7. zdola oddíl horského (devět baterií) 
dělostřelectva 

oddíl horského dělostřelectva (dvě 
až tři baterie)  

16 foto nahoře Traktor BD-25 Traktor BD 
30 foto dole Lehká polní houfnice vzor 14 ráže 

10 centimetrů. Zřetelně je patrna 
kratší hlaveň v porovnání se 
vzorem 14/19.  

Pokusná 10 cm houfnice 
Škodových závodů z roku 1910 
s předkluzem hlavně.  

31 foto nahoře Lehká polní houfnice vzor 14 ráže 
10 centimetrů nakolesněna na 
kolesnu vzor 14/19. 

8 cm kanon vzor 17 a kolesna vzor 
5/19.  

31 foto uprostřed Lehká polní houfnice vzor 14 ráže 
10 centimetrů.  

10 cm houfnice vzor 14/19. Hlaveň 
v maximálním náměru. 

37 foto - Lehký dělostřelecký traktor MTH 1 
táhne v závěsu 10 cm lehké 
houfnice vzor 30. 

Lehký dělostřelecký traktor ČKD 
Praga III táhne v závěsu 10 cm 
lehké houfnice vzor 30. 

40 foto - Výrobní hala Škodových závodů 
určená k výrobě 10,5 cm hrubých 
kanonů vz. 35.  

Výrobní hala Škodových závodů 
určená k výrobě 15 cm hrubé 
houfnice vz. 37.  

60 foto - 10 cm horská houfnice vzor 16/19 
na palebném stanovišti v horách, 
hlaveň v maximálním náměru. 
Obsluha používá přilby vz. 25. 

10 cm horská houfnice vzor 16 na 
palebném stanovišti v horách, 
hlaveň v maximálním náměru. 
Obsluha používá přilby vz. 25. 

62 foto uprostřed 
7,5 cm horský kanon vzor 15. 
Obsluhu tvoří vojáci rakousko-
uherské armády.  

7,5 cm horský kanon vzor 15. 
Obsluhu tvoří vojáci 
československé armády v 
stejnokrojích z let 1918-1919.  

80 2x foto dole Protiletadlový 2 cm velký kulomet 
proti letadlům vzor 36, systém 
Oerlikon na nízké lafetě proti 
pozemním cílům (vlevo), a na 
lafetě pro použití proti letadlům 
(vpravo).  

Starší vzor 2 cm kulometu Oerlikon 
na nízké lafetě proti pozemním 
cílům (vlevo), a na lafetě pro 
použití proti letadlům (vpravo).  

90 3 11. zdola 
označovány jako "40mm-es 36M 
legvédelmi gépágyú". 

označovány jako "Armata 
przeciwlotnicza 40 mm wzór 1936 
Bofors". 

90 3 6. zdola v továrně Mávag jako "40 mm PLK 
vzor 36M". 

v továrně Mávag jako "4 cm-es 36 
M. légvédelmi gépágyú (Bofors)". 

112 foto nahoře Ložišťový a hlavňový vůz moždíře 
vzor 18 ráže 21 centimetrů tažené 
tahačem Daimler vzor 17. 

Ložišťový a hlavňový vůz moždíře 
vzor 18 ráže 21 centimetrů, tažené 
traktorem vzor 20. 

136 1 9. shora 6,6 centimetrový palubní kanon s 
dostřelem 500 m  

6,6 centimetrový palubní kanon s 
dostřelem 5000 m  

171 tabulka pro děl. 
pluky č.: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
9. 

10. 
12. 

I. oddíl  
8 cm lehký kanon vzor 17  
 
II. oddíl  
8 cm lehký kanon vzor 17  
 
III. oddíl  
8 cm lehký kanon vzor 17  

I. oddíl  
8 cm kanony vzor 17  
 
II. oddíl  
10 cm houfnice vzor 14/19  
 
III. oddíl  
10 cm houfnice vzor 14/19  

172 tabulka 10. zdola 16.  15.  
173 tabulka pro děl. 

pluky č.: 
111 
112 

I. oddíl  
15 cm hrubá houfnice vzor 25 

I. oddíl  
15 cm houfnice vzor 14/16 

 


