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1

Úvod

Vzhledem k blížícímu se výročí 100 let od vypuknutí I. světové války a 100 let od založení Československých legií, rozhodl se Vlastivědný spolek Zbraslav věnovat se této problematice s maximálním důrazem na zpracování a publikaci dat k vojákům, kteří byli rodáky nebo občany
Zbraslavi.
K tématu se budu snažit přistupovat nestraně a tak, aby byla dostatečně zachována památka jak
legionářů, kteří se velkou měrou zasloužili o vznik 1. ČSR, tak také o památku všech ostatních
vojáků, kteří loajálně sloužili v rakousko-uherské armádě (kterých byla většina) a kteří si tak plnili
svoji občanskou povinnost a mnohdy také položili život za habsburský stát.
PODĚKOVÁNÍ:
Zde bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli a pomáhali s vypracováním této publikace, speciální dík patří:
Jiřímu Charfreitagovi, DiS. – předsedovi Klubu přátel pplk. Karla Vašátky
(http://www.karelvasatko.cz/) za odbornou konzultaci a souhlas s použitím citací stručných plukovních dějin v kapitole věnované ruským legionářům.
Ing. Vlastislavu Valdovi – za odbornou konzultaci.
Bc. Petru Sochorovi – za přípravu grafických podkladů.
Obci Zbraslav – za možnost zveřejnění publikace na svých oficiálních webových stránkách a za
poskytnutí fotodokumentace vojáků ke kapitole 4.
Janu Svobodovi – za poskytnutí podkladů ke zbraslavským legionářům z jeho osobní kroniky.
Mgr. Pavlu J. Kuthanovi – za souhlas s použitím fotografií pomníku v Polovině, které jsou součástí projektu webových stránek Čestná vzpomínka (http://www.pamatnik.valka.cz/).
Obci Bobrůvka – za souhlas s použitím citace z Pamětní knihy obce Bobrůvka.
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Autor:
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2 Velká válka
První světová válka nebo také „Velká válka“ event. „Světová válka“ probíhala mezi léty 1914 –
1918. Jednalo se o 1. globální konflikt, který změnil nejen Evropu, ale měl i širokosáhlé dopady
na ostatní kontinenty. Za největší důsledky Velké války ve vztahu ke středoevropskému prostoru
můžeme označit rozpad Rakousko-Uherska (R-U) a vznik nových (nástupnických) států. Pro nás
je nejdůležitějším milníkem datum 28. října 1918, kdy vznikl 1. samostatný novodobý československý stát, později označovaný jako 1. ČSR.
Zatímco na jedné straně bojovali Češi za „starou vlast“ v řadách rakousko-uherské armády (r-u
armády), tak na druhé straně stáli „čs. dobrovolníci“ – legionáři (tehdy zvaní též jako „dobrovolci,
dobrovolníci nebo bratří“), kteří bojovali proti Centrálním mocnostem, tedy proti Německu a
Rakousko-Uhersku s vidinou znovuobnovení samostatné české státnosti. Většinou se jednalo o
vojáky r-u armády, kteří padli do zajetí (ať již dobrovolně či nikoliv) a nechali se přesvědčit
v zajateckých táborech pro vstup do Legií. Část legionářského vojska tvořili i krajané, kteří žili již
před vypuknutím I. světové války mimo české země – takto vznikl zejména první dobrovolný
oddíl ve Francii – rota Nazdar (31. srpna 1914), která byla původně součástí Francouzské cizinecké legie a v Rusku vznikla Česká družina založená oficiálně 28. září 1914 na den sv. Václava v
Kyjevě, která přísahala věrnost ruskému carovi Mikuláši II. Mnohdy docházelo k situacím, že
Češi bojovali proti sobě navzájem a to zejména na ruském a italském válčišti.
Čs. legie se významně podílely na vzniku samostatného československého státu, přičemž ruské
legie se zapojily také do občanské války mezi přívrženci bolševismu a starého carského zřízení
(Rudé gardy proti Bílým gardám), což mělo za následek, že cesta ruských legionářů z fronty domů
byla nesmírně komplikovaná a dlouhá. Poslední legionáři opustili Vladivostok 2. září 1920, jejich
plavba kolem celého světa připomínala bájnou odyseu, kdy bylo vypraveno celkem 40 lodí ve
spolupráci s ostatními spojenci (státy Dohody), především s VB a USA. Od původního návrhu
států Dohody (zejména USA a Francie) na vytvoření intervenční armády proti bolševikům (proti
Rudé armádě), jejíž jádro by tvořily Čs. legie, bylo nakonec upuštěno. Za největší úspěchy Čs.
legií v Rusku můžeme označit bitvu u Zborova (dnes na území Ukrajiny), která znamenala plné
uznání, rozvoj a rozšíření Legií obecně (nejen v Rusku) a především strategickou kontrolu
Transsibiřské magistrály, která byla tehdy prakticky jedinou spolehlivou dopravní a přepravní
tepnou v celém Rusku. Naopak zkazky o ukradeném carském pokladu zůstanou asi navždy nepotvrzenou legendou. Zajímavostí také je, že se roku 1918 T. G. Masaryk dohodl s Francií, aby byly
Čs. legie v Rusku oficiálně včleněny do francouzské armády, což se posléze stalo, a to především
za účelem „vyexpedovat“ Čs. legie z Ruska do Francie (v době kdy již bylo rozhodnuto o podepsání Brestlitevského míru), nakonec se však z Ruska do Francie dostalo jen asi 1 700 legionářů
(kteří se dobrovolně přihlásili k cestě do Francie) a to dvěma strastiplnými transporty. Naši legionáři v Rusku dokonce válčili i na jezeře Bajkal, což můžeme počítat za jedinou „námořní“ historicky doloženou bitvu naší armády.
Na druhé straně válčiště, na západní a jihozápadní frontě, byla situace legionářů i ostatních českých vojáku poněkud jiná. Na italském válčišti se již během roku 1917 začaly přesouvat veškeré
rakousko-uherské válečné síly s cílem prolomit italskou frontu a vytvořit tak tlak na západě, který
by mohl znamenat i ukončení války vítězstvím Německa a Rakousko-Uherska, což bylo podpořeno zejména Brestlitevským mírem ze 3. března 1918, který znamenal fakticky vítězství Centrálních mocností na východní frontě a především možnost přesunu všech zbývajících sil na západ.
Oficiální exilové československé vedení, které se v té době nazývalo Československou národní
radou (v čele s T. G. Masarykem), proto zvýšilo svoje úsilí v tlaku na spojence a především na
Italské království s cílem, aby bylo povoleno zřízení Čs. legií také v Itálii, kde se v tu dobu nacházelo nejvíce českých zajatců. Během roku 1917 bylo úspěšně navázáno na tradici roty Nazdar a
byla „znovuobnovena“ samostatná Čs. legie ve Francii (převážně z Čechů ze zajateckých táborů
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v Itálii) a nakonec v dubnu roku 1918 také Čs. legie v Itálii, jako nejmladší (ale neméně důležitá)
část rodíce se čs. armády. První bitva, která proslavila Francouzskou legii (ještě v rámci Francouzské cizinecké legie) byla bitva u Arrasu. Za asi nejvýznamnější boje Čs. legií ve Francii je považována bitva u Terronu, kterou můžeme označit za francouzskou obdobu bitvy u Zborova, ve které
francouzští legionáři úspěšně bojovali po boku ostatních spojenců proti německým vojákům (zde
se proslavil především 21. pěší pluk). Datum 30. června 1918 zůstalo v novodobém kalendáři ČR
jako vzpomínka na slavnostní předání bojového praporu 21. pluku u Darney ve Francii (a tím i
potvrzení vzniku Čs. legií a samostatného Československa), což je dodnes slaveno jak Den Armády ČR.
Italské legie jsou spojeny s mnoha tragickými osudy svých výzvědčíků (průzkumníků), kteří byli
v případě zajetí nemilosrdně popravování rakouskými a maďarskými vojáky na dobře viditelných
částech fronty (probíhající zejména v horském prostředí). V místech, kde působili čs. legionáři,
byly rakousko-uherským vedením vypisovány speciální finanční prémie a další výhody za dopadení českého vojáka v italské uniformě. Asi nejslavnější válečnou činností Čs. legií v Itálii je hájení
kóty 703 nazývaná jako vrchol Doss Alto, který se nachází v oblasti Gardského jezera (italsky
Lago di Garda) a řeky Adiži, kde legionáři prvně dobyli rakousko-uherské zákopy, aby je následně
úspěšně bránili navzdory početné převaze i důkladné rakousko-uherské dělostřelecké palbě.
Oslavně o tomto činu informoval také tehdejší italský tisk, konkrétně Il popolo d'Italia (Italský lid),
který patřil Benitu Mussolinimu. Na vytvoření a propagaci francouzských a italských Legií se významnou měrou podílel především M. R. Štefánik, který se mimo jiné například zasloužil o přesun asi 300 českých a slovenských rakousko-uherských vojáků, kteří byli zajati v Rumunsku a
strádali v zajetí, především vlivem nedostatečného zásobování. M. R. Štefánik získal také asi 2 000
dobrovolníků z USA bojujících v řadách Čs. legií ve Francii a dokázal zformovat i sílu asi 60 000
českých a slovenských dobrovolníků (bývalých rakousko-uherských vojáků zajatých italskou armádou), těsně po skončení války v Itálii, kteří se již nepočítali do stavu legionářů, ale kteří pomohli především při osvobozování Slovenska od Maďarů. Tyto jednotky se označovaly jako Československá domobrana.
Pozn.: I. světová válka skončila 11. 11. 1918 v 11 hodin a 11 minut podepsáním míru mezi Francií a Německem ve vlakovém voze u francouzského města Compiègne, avšak již 3. listopadu byl
podepsán separátní mír mezi Itálii a Rakousko-Uherskem. Datum 11. 11. se později stalo nejen
upomínkou na konec I. světové války, ale vzpomíná se při této příležitosti také na všechny padlé
a veterány, kteří se zúčastnili všech (i pozdějších) válek, jedná se o mezinárodní Den veteránů.
Mezinárodním symbolem tohoto dne se stal vlčí mák, kterým si lidé po celém světě zdobí v tento
den svoje oděvy.
Přínos francouzských a italských legionářů není jen v samotných bojích a průzkumných akcích na
západní (francouzské) a jihozápadní (italské) frontě, ale také v účasti na ozbrojených konfliktech,
které vypukly prakticky ihned po skončení I. světové války, kdy se legionáři z Francie a Itálie plynule přeskupili na území Československa k obraně nově vzniklého státu proti Polsku a zejména
proti bolševickému maďarskému státu (Maďarská republika rad), což byla „neoficiální“ (nevyhlášená) válka, která znamenala ukončení maďarského vojenského vlivu na Slovensku, které bylo
v rozporu s mírovými smlouvami okupováno maďarskou (bolševickou) armádou.
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Časová osa – kdo komu vyhlásil válku (níže uvádím pouze vybrané státy):
Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku:
Srbsku 28. 7. 1914, Rusku 6. 8. 1914
Německo vyhlásilo válku:
Rusku 1. 8. 1914, Francii 3. 8. 1914, Rumunsku 28. 8. 1916
Bulharsko vyhlásilo válku:
Srbsku 11. 10. 1915, Rumunsku 1. 9. 1916
Velká Británie vyhlásila válku:
Německu 4. 6. 1914, Rakousku-Uhersku 12. 8. 1914
Francie vyhlásila válku:
Rakousku-Uhersku 12. 8. 1914
Černá Hora vyhlásila válku:
Rakousku-Uhersku 5. 8. 1914, Německu 12. 8. 1914, Bulharsku 15. 10. 1915
Itálie vyhlásila válku:
Rakousku-Uhersku 23. 5. 1915, Německu 27. 8. 1916
Rumunsko vyhlásilo válku:
Rakousku-Uhersku 27. 8. 1916
USA vyhlásily válku:
Německu 6. 4. 1917, Rakousku-Uhersku 7. 12. 1917
Nejdůležitější bojiště I. světové války z pohledu českých vojáků:
Halič – dnes území Polska a Ukrajiny (především boje Rakousko-Uhersko X Rusko).
Karpaty – dnes území Polska, Slovenska a Ukrajiny (především boje Rakousko-Uhersko X Rusko).
Rusko – dnes území především Ukrajiny a Polska (R-U a Německo X Rusko).
Bukovina – dnes území Ukrajiny a Rumunska (především boje R-U X Rusko).
Srbsko (R-U X Srbsko a černohorské oddíly).
Rumunsko (R-U, Německo a Bulharsko X Rumunsko a Rusko).
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Dobrudža – dnes území rozdělené mezi Rumunsko a Bulharsko ( R-U, Německo a Bulharsko X
Rusko, Rumunsko a srbský expediční sbor také s Čechy a dalšími slovanskými dobrovolníky).
Itálie, boje v horách (Dolomity), na řece Soči (italsky Isonzo), boje u měst Kobarid (italsky Caporetto, dnes Slovinsko), Gorica (dnes hraniční město na pomezí Itálie a Slovinska), dále boje
v oblasti Gardského jezera (italsky Lago di Garda) a boje na řece Piavě. (Většinou boje Itálie X
R-U).
Francie – boje u Arrasu a Terronu (většinou Francie a Velká Británie X Německo).

Obr. 1

Mapa Rakousko-Uherska i se sborovými oblastmi1

Celkové tragické statistiky I. světové války jsou následující:
okolo 70 mil. mužů bylo mobilizováno (zdroj: ŠEDIVÝ, Ivan. iDNES.cz)
okolo 10 mil. padlých (zdroj: ŠEDIVÝ, Ivan. iDNES.cz)
přes 21,2 mil. raněných (zdroj: WIEST, Andy. Obrazové dějiny první světové války.)
přes 6,6 mil. zabitých civilistů (zdroj: WIEST, Andy. Obrazové dějiny první světové války.)
Rakousko-Uhersko:
okolo 9 mil. mobilizovaných vojáků všech národností (zdroj: ŠEDIVÝ, Ivan. iDNES.cz)

1

JUNG, Peter a Darko PAVLOVIČ. Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno: Osprey Publishing,
2007, 103 s. ISBN 978-802-5115-206. Str. 6.
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okolo 1,1 mil. padlých vojáků všech národností (zdroj: ŠEDIVÝ, Ivan. iDNES.cz)
okolo 3,6 mil. zraněných vojáků všech národností (zdroj: WIEST, Andy. Obrazové dějiny první světové války.)
asi 300 tis. mrtvých civilistů, většinou Poláků (zdroj: WIEST, Andy. Obrazové dějiny první světové války.)
Česká účast v I. světové válce na straně Rakousko-Uherska:
až 1,4 mil. mužů bylo mobilizováno v rakousko-uherské armádě (zdroj: ŠEDIVÝ, Ivan. iDNES.cz)
zhruba 236 tis. mužů z českých zemí padlo (zdroj: Signum belli 1914)
asi 713 tis. zraněných (zdroj: Signum belli 1914)
Čs. legie:
v Rusku až 70 000 mužů
ve Francii přibližně 9 600 mužů
v Itálii až 20 000 mužů
v Srbsku (z počátku války) – sbor dobrovolníků okolo 1 000 Čechů a Slováků (někdy nazývaný též jako Srbská legie nebo Srbský sbor bojující v srbské armádě za pomoci ruské
armády v Srbsku a na pomezí dnešního Rumunska a Bulharska proti spojeným sílám Rakousko-Uherska, Německa a Bulharska).
Čs. legie, počty padlých:
v Rusku přes 4 000 (nepřesná dokumentace, různé zdroje)
ve Francii 650 (zdroj: MECA, Viktor. Ministerstvo obrany ČR)
v Itálii 455 padlých v boji a 55 doložených poprav legionářů rakousko-uherskými vojáky
(zdroj: Česká televize, pořad Objektiv z 27. října 2013)

Obr. 2

2

Společná fotografie členů ČSOL v dobových uniformách při prezentaci projektu Legie 100 na
brněnském veletrhu IDET 20132

Fotografie pochází ze soukromého archivu autora
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3 Legionáři, rodáci a občané obce Zbraslav
Níže přikládám seznam všech doložených legionářů narozených nebo žijících před vypuknutím I. světové války ve Zbraslavi. Pro sestavení seznamu bylo využito především 3 základních
zdrojů informací:
1) Vojenský ústřední archiv v Praze – Databáze legionářů on-line,
2) Pamětní kniha Zbraslav (místní kronika),
3) Podklady od pana Jana Svobody z jeho osobní kroniky.
Důležitým identifikačním údajem uvedeným v oficiální databázi legionářů ve VÚA Praha je
krom jiných také tzv. domovská obec, o které bych chtěl uvést několik základních informací,
pro větší přehlednost (respektive nepřehlednost) informací:
Domovské právo – domovská obec byl právní institut, který byl zřízen již za RakouskoUherska a který trval také po celou dobu 1. ČSR. Domovská obec měla, mimo jiné, za povinnost obstarat svému obyvateli např. základní sociální zabezpečení v případě zchudnutí. Problém je ovšem v tom, že to, že měl někdo uvedenu (zapsánu) domovskou obec neznamenalo
automaticky, že daný člověk v obci také skutečně žil. Zapsání domovské obce se například
dělo: při narození, kdy novorozenec měl zapsánu domovskou obec po otci, v případě svobodné matky po matce, v případě úředníka nebo např. strážníka v místě výkonu povolání. Ke
změně domovské obce mohlo dojít např. přiženěním muže k manželce do jiné obce nebo
údajně i po 10 letech soustavného pobytu v obci, což se prý striktně nedodržovalo a navíc
vždy záleželo také na tom, jak byl daný člověk aktivní či neaktivní při žádosti o změnu domovské obce. Dnes bychom tento právní nástroj mohli označit pravděpodobně za předchůdce
trvalého pobytu. Na domovskou obec je tedy třeba pohlížet jako na pomocnou a doprovodnou informaci, na základě které však nemůžeme automaticky a jednoznačně tvrdit, zda byl
konkrétní voják obyvatelem Zbraslavi nebo pouze rodákem, který žil trvale mimo Zbraslav.
V neposlední řadě je třeba si také uvědomit, že oficiální status legionáře náležel pouze vojákům, kteří vstoupili do Legií nejpozději 28. října 1918. Existuje i mnoho případů, kdy bývalí
vojáci rakousko-uherské císařské a královské armády přešli dobrovolně na stranu Československa, bojovali za nový stát (například na Slovensku proti Maďarsku), ale do stavu legionářů
se nepočítají (typicky po ukončení války v Itálii).
Podle jednotlivých armád Dohodových států byly Čs. legionářské pluky číslovány následovně:
v Rusku střelecké (pěší) pluky č. 1. – 12.; dále dva dělostřelecké pluky č. 1. a 2.; 1. jízdní
baterie; 1. úderný prapor a 2 jízdní pluky. Ve Francii byly vytvořeny celkem 4 pěší pluky č. 21.
22. 23. a 24., který vznikl oficiálně až po 28. říjnu 1918 a jeho členové již neměli přiznán status
legionářů. V Itálii pak byly sestaveny pěší pluky č. 31. 32. 33. 34. 35. a 39 (z výzvědných oddílů).

3.1 Legionáři v Rusku
Jan WASSERBAUER
Narozen 23. března 1887 v Příbrami na Moravě. Jeho domovská obec je uvedena Zbraslav a
také Pořežín. Je veden jako příslušník 21. pěšího pluku r-u armády, který měl mírové sídlo
v Čáslavi (informace může být zkreslující, protože je tato jednotka vedena až na druhém místě
a údaj na prvním místě – 1. r-u úvar u kterého sloužil, je bez záznamu). Do zajetí padl už
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v prvním roce války - 29. 11. 1914 v Karpatech. Do Legií vstoupil 18. 7. 1918 v Omsku a byl
vojínem 1. střeleckého pluku.
Stručný osud tohoto legionáře byl popsán také v podkladech od pana Svobody:
„13. prosince 1944 zemřel Jan Wasserbauer, jako ruský legionář se zúčastnil bojů v I. světové
válce na frontě v Rusku. Dále pak procestoval vlakem celou Transsibiřskou magistrálu, též za
různých bojů. Podle jeho vyprávění se dostal z Vladivostoku do Japonska, kolem Asie přes
Suezský průplav a pak do Terstu (což byl v té době již italský přístav, poznámka J. S.) a vlakem
pak do osvobozené vlasti roku 1920. Jeho pohřeb se konal za německé okupace a tak nebylo
možné, aby se legionáři na pohřeb dostavili ve svých uniformách. Zemřel ve věku 57 let.“3
Poznámka:
V databázi VÚA Praha je chybně veden jako Jan VASSERBAUER, což značně zkomplikovalo
dohledání jeho údajů. Jeho příjmení jsem ověřil u dvou zdrojů: v obecní kronice a také od jeho
vzdálené příbuzné. Příští rok, po přestěhování archívu do nových prostor, budu kontaktovat
VÚA Praha, aby příjmení v databázi opravil.
Karel PROKEŠ
Narozen 23. 2. 1891 ve Zbraslavi, která byla zároveň jeho domovskou obcí. Po vypuknutí
války narukoval k 81. pěšímu pluku do Jihlavy. Byl zajat 4. 10. 1916 na ruské frontě (místo
zajetí není známo). Pokud jsou údaje správné, tak do Čs. legií vstoupil ihned po zajetí (datum
zajetí se shoduje s datem vstupu do Legií). Sloužil u 4. střeleckého (pěšího) pluku. V ruských
legiích sloužil až do 9. 9. 1920 a dosáhl na hodnost svobodníka.
V podkladech od pana Svobody je uvedeno následující:
„15. prosince 1937 zemřel Karel Prokeš, ruský legionář z I. světové války ve věku 46 roků.
Bojoval v bitvě u Zborova jako rozvědčík. Zapsal se tak do dějin naší svobodné vlasti. Pohřbu
byli účastni legionáři v uniformách a nad rakví se s ním rozloučil bratr legionář Hegner ze Zastávky. Při posledním rozloučení hrála vojenská hudba.“4
Josef BUDÍNSKÝ
Byl zbraslavským rodákem a také jeho domovská obec byla Zbraslav. Datum narození je uvedeno 7. 4. 1885. V r-u armádě sloužil stejně jako Karel Prokeš u 81. pěšího pluku. Na rozdíl
od Karla Prokeše je však v jeho případě známo také místo zajetí (Ruská Rava, dnes na západní
Ukrajině) i místo vstupu do Legií – Tjumeň (2 144 km východně od Moskvy). Josef vstoupil
do Legií 21. 7. 1918 a sloužil postupně u 1. muniční divize a dále u 1. lehkého dělostřeleckého
pluku.
V podkladech od pana Svobody je uvedeno následující:
„17. listopadu 1938 zahynul Josef Budínský, ruský legionář. Bojoval za I. světové války, za
naše osvobození z jařma rakouského. Byl nalezen v Rosicích u ‚Dvora‘ v příkopě u silnice.“

3
4

SVOBODA, Jan. Osobní kronika. Zbraslav.
SVOBODA, Jan. Osobní kronika. Zbraslav.
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Jan PALENSKÝ
Byl zbraslavský rodák, avšak jeho domovské obce byly uvedeny následující: Velká Bíteš, Brno,
Novosady. Narodil se 12. 1. 1879. V r-u armádě byl přidělen prvně k 1. domobraneckému
praporu (pravděpodobně chyba, mělo by se jednat o domobranecký pluk, kam byli povolováni
muži jen v případě vypuknutí války) a později jako četař k zeměbraneckému pěšímu pluku
číslo 14 s mírovým sídlem v Brně. Jan byl zajat hned ze začátku války – 21. 12. 1914 u Pinčova. Do Legií vstoupil dne 29. 7. 1918 v Omsku a sloužil u dělostřelectva jako vojín, konkrétně
u 2. lehkého dělostřeleckého pluku.
† Jan MELICHAR
Narozen 20. 8. 1897, zbraslavský rodák, který má uvedenu domovskou obec Zbraslav a také
Kohoutovice, byl vojákem elitních r-u oddílů tzv. polních myslivců (německy Feldjägerbattalion). 17. prapor těchto jednotek měl mírové sídlo v Brně, odkud byl prapor po zahájení válečných operací r-u armády vyslán na východní frontu, avšak neznáme jeho 1. r-u oddíl. Jan Melichar byl zajat 21. 7. 1916 u Berestečka (dnes město ve Volyňské oblasti na Ukrajině). Do Legií
se přihlásil ve Vretnickém újezdu v Poltavské gubernii (dnes také na Ukrajině). Datum vstupu
do Legií je stanoven podle VÚA Praha na 27. 9. 1917. Jan Melichar padl v boji, jak je uvedeno v jeho záznamech v databázi VÚA Praha, kde se doslova uvádí toto: „padl na řece Bělé,
pohřben na stanici Polovině“ a to jako příslušník 7. střeleckého (pěšího) pluku.
Při mém hledání údajů k legionářům na internetu jsem narazil také na stránky, které jsou věnovány především padlým legionářům. Jedná se o stránky s názvem Památník čestná vzpomínka
(viz http://www.pamatnik.valka.cz/). Zde je krom již uvedených okolností smrti Jana Melichara, také několik vzácných fotek, které zobrazují, dnes již zaniklý, památník Polovina, kde je
Jan Melichar i s ostatními pohřben.

Obr. 3

5

Náčrtek umístění pomníku v Polovině a popis jmen padlých, která byla uvedena na pomníku5

http://www.pamatnik.valka.cz/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=14:hrbitov&catid=8&idhrbitov=181
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Obr. 4

Dvě fotky zaniklého pomníku v Polovině (rusky ПОЛОВИНА), na fotce vlevo, v zimním období, je ještě čitelné jméno Jan Melichar6

„Dílna sochaře Bílka, výroba pomníku padlým u stanice Polovina. Pomník se nedochoval do
dnešních dnů.“7
Adam PAZZICAN
Bohužel, zatím není k dispozici nic jiného, než jen strohý údaj z Pamětní knihy Zbraslav, že se
jednalo o ruského legionáře. V oficiální databázi VÚA Praha úplně chybí údaje o jeho službě u
Legií. Podle zkušeností při tvorbě této práce i podle konzultací s odborníky na danou problematiku je zřejmé, že databáze legionářů VÚA Praha není bezchybná, vznikala poměrně komplikovanou cestou (v letech 1997 – 2004) a sám Ústav na svých stránkách upozorňuje doslova
na následující: „Údaje v databázi jsou aktualizovány průběžně.“ To znamená, že si je Ústav
vědom eventuálních nepřesností a chyb a snaží se tyto chyby upravovat na základě podmětů
od odborné i laické veřejnosti. Stejně jako u ostatních zbraslavských legionářů
s „problematickými údaji“ budou moje dotazy směřovat na VÚA Praha nejdříve v roce 2014 –
až po přestěhování archivu do nových prostor. Na druhou stranu se zde stále objevuje možnost doplnit údaje také z jiných zdrojů – od občanů (potomků a dalších příbuzných vojáků),
kde připomínám výzvu, která byla zveřejněna během letošní zbraslavské pouti, a kterou opětovně uvádím i v kapitole poslední.

6

http://www.pamatnik.valka.cz/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=14:hrbitov&catid=8&idhrbitov=181

7

http://www.pamatnik.valka.cz/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=14:hrbitov&catid=8&idhrbitov=181
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Ondřej KOCH
Zbraslavský rodák s domovskou obcí ve Veverských (dříve Německých) Knínicích. Narodil se
30. 11. 1890. Stejně jako legionáři Budínský a Prokeš sloužil u 81. pěšího pluku r-u armády.
Byl zajat dne 18. 2. 1915 v Karpatech. Jeho místo vstupu do Legií byl Kyjev dne 26. 3. 1916.
V Legiích byl přidělen k 1. střeleckému pluku kde dosáhl na hodnost svobodníka, sloužil u
stejného pluku jako Jan Wasserbauer (1. střelecký pluk).
† Adolf PELIKÁN
Narozen 12. 6. 1891, zbraslavský rodák, který má uvedenu domovskou obec poněkud universálně Brno. První pluk r-u armády jeho působnosti neznáme, dále byl desátníkem 84. pěšího
pluku r-u armády, který měl mírové sídlo v hlavním městě rakousko-uherské monarchie – ve
Vídni. Datum jeho zajetí bylo stanoveno na 30. 3. 1915 v Karpatech. Do Legií vstoupil
v Jenakijevě (dnes na území východní Ukrajiny na Donbasu). Podle záznamů měl Adolf Pelikán spáchat sebevraždu, doslova se uvádí: „sebevražda bombou v Sarách, pohřben u Sár“.
Datum úmrtí bylo stanoveno na 15. 7. 1918 (což se nemusí shodovat se skutečným datem
úmrtí). Adolf dosáhl na hodnost svobodníka. Byl příslušníkem 2 oddílů: 9. a 11. střeleckého
pluku.
† Leopold PELIKÁN
Narozen 30. 10. 1895, rodák a občan Zbraslavi. Opět neznáme jeho první r-u pluk, na 2. místě
je veden v rámci 14. domobraneckému pěšího pluku. Zajat byl dne 25. 5. 1916 u města Luck
(dnešní západní Ukrajina), do Legií vstoupil dne 5. 4. 1917 v Darnici (nedaleko Kyjeva). Byl
příslušníkem 2. střeleckého pluku. Leopold Pelikán v zájmu samostatného československého
státu zaplatil daň nejvyšší – padl v boji 27. 6. 1917. Je pravděpodobné, že mohl být Leopold i
v příbuzenském vztahu s Adolfem Pelikánem, ale zatím tuto informaci nemám potvrzenu (a je
zde určitě prostor např. pro zapojení zbraslavských občanů pro doplnění informací).
František SÝKORA
Další ze zbraslavských rodáků, který nemá přesné určení data narození, navíc s poměrně širokým rozptylem: 27. 2. 1897 nebo 20. 2. 1894. Jeho domovská obec je uvedena pouze Bobrůvka, pravděpodobně tedy nebyl v době vypuknutí války občanem Zbraslavi. Do Velké války se
dostal jako příslušník r-u 81. pěšího pluku s mírovým sídlem v Jihlavě. Do zajetí padl 15. 6.
1916 poblíž Strypy (řeka protékající haličským, dnes ukrajinským Zborovem). Do Legií vstoupil 15. 6. 1918 v Lukansku a byl příslušníkem 2. střeleckého pluku v hodnosti vojína a posléze
svobodníka. Příslušníkem 2. střeleckého pluku byl rovněž Leopold Pelikán (viz výše).
Josef SÝKORA
2. nositel příjmení Sýkora má mnoho společného se jmenovcem Františkem, stejnou domovskou obec – Bobrůvku, možná i stejný rok narození: opět jsou k dispozici 2 údaje: 28. 2. 1893
nebo 20. 2. 1894 a nakonec i stejný pluk, u kterého sloužil jako vojín r-u armády (81. pěší
pluk). V jeho spisu však figuruje také 2. prapor polních myslivců r-u armády, u kterého jeho
jmenovec František není veden. Jeho působení u Legií je pak především odlišné od jmenovce
Františka. Nakonec nelze vyloučit ani eventuální chybu, která mohla nastat souběhem více
podobností dat vojáků Sýkorů z jedné domovské obce. Josef Sýkora byl zajat 27. 5. 1915 poblíž Sanu (řeka na jihovýchodě Polska – Podkarpatské vojvodství v sousedství s Ukrajinou) do
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Legií vstoupil v rudníku Paramo (rudník = pravděpodobně důl) dne 14. 8. 1917, kde byl vojínem a později svobodníkem 6. střeleckého pluku.
V případě Františka a Josefa Sýkorových zatím opět nezbývá, než jen hádat, zda se jednalo o
eventuální sourozence. Obec Bobrůvka na svých oficiálních internetových stránkách v Pamětní
knize obce Bobrůvka uvádí, že během I. světové války bylo z této obce povoláno do vojenské
služby celkem 10 mužů s příjmením Sýkora. Jsou zde jmenováni i jistý František (hned 2x) a
Josef Sýkora, u jednoho z Františků (dům č. 6) je výslovně uvedeno, že se jedná o ruského
legionáře, u Josefa je uvedeno číslo domu 18 a není zde údaj o jeho členství v Legiích. Další
bádání je tedy možné až po přestěhování archivu VÚA Praha do nových prostor.

3.1.1 Stručné plukovní kroniky ruských legií
Obecně k legiím v Rusku
Na závěr kapitoly věnované ruským legionářům bych chtěl ještě připomenout jednu výraznou
osobnost českých a československých dějin – a sice pozdějšího generála a presidenta ČSSR
Ludvíka Svobodu. Jeho osobnost zmiňuji v souvislosti s Legiemi a r-u armádou a v návaznosti
na to, že se jednalo o rodáka z obce Hroznatín, která stejně jako Zbraslav náležela v době vypuknutí I. světové války do politického okresu Velké Meziříčí, a tak jsou jeho osudy do značné
míry podobné osudům některých zbraslavských občanů a rodáků. Ludvík Svoboda narukoval
do Velké války jako desátník 81. pěšího pluku s mírovým sídlem v Jihlavě, podobně jako například Karel Prokeš, Josef Budínský, Josef Dvořáček, Karel Foltýn, Ondřej Koch a František
a Josef Sýkorovi. Byl umístěn stejně jako Leopold Pelikán v zajateckém táboře Darnice nedaleko Kyjeva. V Legiích působil, mimi jiné, u 1. střeleckého pluku, ve kterých působili také
zbraslavští občané a rodáci Jan Wasserbauer a Ondřej Koch. Níže uvádím pro zajímavost
výňatek ze životopisu Ludvíka Svobody, týkající se I. světové války:
„Ludvík Svoboda byl 11. 6. 1915 poslán na ruskou frontu, kde již 18. 9. téhož roku přešel do
zajetí. Nejdříve prošel zajateckým táborem v Darnici u Kyjeva. Tam pracoval jako pomocná
administrativní síla, ale při nejbližším náboru se přihlásil do sboru hasičů v Kyjevě, kde prošel
odborným výcvikem.
V Kyjevě se organizoval 1. československý střelecký pluk, do kterého se přihlásil. Byl zařazen
do 3. praporu. Bylo to začátkem září 1916 a nedovršil ještě jednadvacet let. Z tohoto praporu
se později stal 3. pluk Jana Žižky z Trocnova. Na plukovní prapor si legionáři tohoto pluku
dali rudý husitský kalich a na konec žerdi palcát. V tomto pluku sloužil v legiích po dobu čtyř
let a absolvoval válečnou školu na důstojníka pěchoty. Zúčastnil se prvních slavných bojů ruských legií proti rakouské a německé armádě u Zborova i u Bachmače jako zástupce velitele a
posléze jako velitel čety. V obou těchto bojích prokázal mimořádnou statečnost a byl vyznamenán dvěma Řády Sv. Jiří.
Zúčastnil se rovněž bojů o sibiřskou magistrálu vedených proti jednotkám Rudé armády o
průchod do Vladivostoku, odkud se legie měly po moři dostat na západní frontu do Francie. V
legiích postupně velel četě, rotě i praporu. V důsledku konfliktu s Rudou armádou, se legie do
konce 1. světové války z Ruska nedostaly a tím nedosáhly ani svého původního a hlavního
cíle, zúčastnit se bojů proti Němcům a Rakušanům na francouzské frontě. Ještě celé dva roky
po vyhlášení Československé republiky 28. října 1918 trvalo, než opustil poslední transport s
československými legionáři Vladivostok. Bylo to 2. září 1920.“8

8

http://www.ludviksvoboda.cz/cz/zivotopis-podrobneji#2
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Níže přikládám stručné plukovní kroniky oddílů, ve kterých působili rodáci a občané ze
Zbraslavi:
1. střelecký pluk / Jan Wasserbauer a Ondřej Koch
„Vznikl 18. 5. 1916 z 1. až 4. roty čs. střeleckého pluku. Od vzniku až do léta 1917 rozdělen
na roty v rámci ruských divizí k výzvědné službě, 27. 3. 1917 z jeho III. praporu vznikl 3. čs.
střelecký pluk Jana Žižky z Trocnova. Součástí čs. střelecké brigády, od září 1917 1. střelecké
divize Husitské. Zúčastnil se bitvy u Zborova, Tarnopolského ústupu (česky Ternopil – dnes
město na západní Ukrajině), při vystoupení rozdělen, jeho štáb byl v Čeljabinské skupině, pluk
v Penzenské skupině, po spojení obou částí odjezd a boj na Povolžské frontě, odchod z fronty
19. 11. 1918, od jara 1919 ochrana magistrály v oblasti Krasnojarsk, Kansk, Irkutsk, na podzim 1919 se stáhnul do Vladivostoku, v prosinci 1919 odjel do Československa.“9
2. střelecký pluk / Leopold Pelikán a František Sýkora
„Vznikl ve Slucku z 5. až 9. roty čs. střeleckého pluku. Od vzniku až do léta 1917 rozdělen na
roty v rámci ruských divizí k výzvědné službě. Součást čs. střelecké brigády, od září 1917 1.
střelecké divize Husitské. Zúčastnil se bitvy u Zborova (2. 7. 1917), Tarnopolského ústupu
(bitva o Volosovku), boje v Kyjevě proti bolševikům, při vystoupení se účastnil bojů o Marjanovku, Ščedrinsk, Kazaň, Čeljabinsk, Zlatoust, Trojick, Nyžnij Tagil, odchod z fronty 26. 11.
1918 (část 24. 12. 1918), od jara 1919 ochrana magistrály v oblasti, v lednu 1920 pluk soustředěn ve Vladivostoku, odjel do Československa.“10
4. střelecký pluk / Karel Prokeš a Josef Plajer (event. Pleier, Plaier – viz kapitola 3.5)
„Od vzniku (mezi 17. - 18. 10. 1917) součást 1. střelecké divize Husitské, zúčastnil se bojů u
Bachmače (dnes na Ukrajině, boj proti Němcům), při vystoupení v Penzenské skupině jako její
předvoj, rozhodující účast na dobytí Alexandrovského mostu, v bitvě u Lipjag (železniční stanice v Povolží, západně od Samary) a Buzuluku, od července 1918 na Povolžské frontě, odchod z fronty 11. 10. do přífrontového pásma, 27. 10. 1918 na odpočinek, od zimy 1918
ochrana magistrály v oblasti Tajšet - Nižněudinsk (Irkutská oblast), od ledna 1920 se pluk přesouval do Vladivostoku, v dubnu 1920 odjel do Československa.“11
6. střelecký pluk / Josef Sýkora
„Vznikl v Borispolu 21. 6. 1917 jako II. záložní prapor Čs. střelecké brigády, od 27. 7. 1917 6.
čs. střelecký pluk Hanácký. Od vzniku součást 2. střelecké divize, zúčastnil se boje u Bachmače, Čeljabinský incident, přepadení u Marianovky, při vystoupení bojoval u Omska, Tatarské,
Tjumeni, Kunguru, Jekatěrinburgu, Irkutsku, v Bajkalských tunelech, odchod z fronty 21. 11.
1918, ochrana magistrály v oblasti Ščeglovska a štáb spojeneckého velení v Omsku, v dubnu
1920 odjel do Československa.“12

9

http://www.karelvasatko.cz/historie-ceskoslovenskych-legii/legionaske-jednotky/ruske-legie/prvnipluk
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7. střelecký pluk / Jan Melichar
„Vznikl v Berezani 25. 6. 1917 jako III. záložní prapor Čs. střelecké brigády, od 16. 8. 1917 7.
čs. střelecký pluk Tatranský. Pluk postaven do prosince 1917, zařazen do 2. střelecké divize,
předpokládané vytvoření čistě slovenského pluku se nezdařilo pro nedostatek dobrovolníků,
Slováci soustředěni do III. praporu, čistě slovenská jen 12. rota, zúčastnil se boje u Bachmače,
při vystoupení bojoval u Mariinska, Novonikolajevska, Irkutska, Kaulu, Čeljabinska, Tomska,
Krasnojarska, odchod z fronty 15. 1. 1919, ochrana magistrály (a právě při ochraně magistrály Jan Melichar padl) v úseku Novonikolajevsk - Tomsk, 24. 4. 1920 soustředěn ve Vladivostoku a odjel do Československa.“13
9. střelecký pluk / Adolf Pelikán (1. oddíl u Legií)
„Předchůdce, 1. čs. záložní pluk Husitský, vznikl v Žitomíru (Volyňská oblast v dnešní Ukrajině) 18. 10. 1917 ze záložního praporu Husitského jako doplňovací jednotka 1. čs. střelecké
divize Husitské, pluk samotný vznikl reorganizací a doplněním menšími jednotkami v Samaře
15. 8. 1918. Po vzniku, jako 1. čs. záložní pluk Husitský, podléhal čs. záložní brigádě, od prosince 1917 Inspektorátu čs. záložních vojsk, od března 1918 součást 1. střelecké divize Husitské, přestože se jednalo o záložní jednotku, účastnil se boje u Bachmače a během vystoupení
bojů u Penzy, Syzraně, Bezenčuku, Buzuluku, Bugulmy, 15. 8. 1918 přejmenován na 9. čs.
střelecký pluk Karla Havlíčka - Borovského, dále se účastnil bojů na Povolžské frontě u Nikolajevska, Simbirska, Volska, zadní voj při ústupu od Volhy, I. prapor obklíčen u Buguruslanu,
odchod z fronty 28. 10. 1918, od února 1919 součást 3. střelecké divize, ochrana magistrály
v oblasti Kurgan, Šumichy, Kansk, při evakuaci do Vladivostoku v lednu 1920 boje u Nižněudinska, v červnu 1920 odjel do Československa.“14
11. střelecký pluk / Adolf Pelikán (2. oddíl u Legií)
„Vznikl v Novonikolajevsku 15. 7. 1918 jako 11. čs. střelecký pluk z nových dobrovolníků,
doplněn v lednu 1919 Kurganským praporem, od 13. 11. 1919 Františka Palackého. Po vzniku
krátce používán ke strážní službě, od září 1918 na povolžské frontě, odchod z fronty 5. 11.
1918, při reorganizaci v lednu 1919 k pluku zařazen Kurganský prapor. Kurganský prapor
vznikl v Kurganu začátkem června 1918 z nových dobrovolníků jako improvizovaná jednotka,
při vystoupení součástí čeljabinské a severozápadní skupiny, bojoval na uralské frontě, odchod
z fronty, původně měl být součástí 9. čs. střeleckého pluku Karla Havlíčka - Borovského,
v lednu 1919 převelen do 11. čs. střeleckého pluku Františka Palackého. Pluk se účastnil
ochrany magistrály v úseku Ačinsk - Krasnojarsk, na jaře 1920 se stáhnul do Vladivostoku, 7.
6. 1920 odjel do Československa.“15
1. lehký dělostřelecký pluk / Josef Budínský
„Základ pluku, 1. čs. dělostřelecký oddíl, od 23. 9. 1917 Husitský, od 24. 9. 1917 Husitský Jana
Žižky z Trocnova, vznikl v Polonném (na Ukrajině) 5. 9. 1917 ze sedmých baterií 3., 4. a 10.
dělostřelecké brigády Ruské armády, které se účastnily bojů u Zborova, od vzniku podřízen 1.
čs. střelecké divizi, rozšířen v Miropoli 21. 11. 1917 na 1. čs. dělostřeleckou brigádu Jana Žižky

13

http://www.karelvasatko.cz/historie-ceskoslovenskych-legii/legionaske-jednotky/ruske-legie/sedmypluk

14
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z Trocnova, účast v boji u Bachmače, v květnu 1918 na cestě do Francie rozdělená ve vlacích
po bateriích, při vystoupení se účastnila roztříštěně bojů všech skupin Čs. armádního sboru,
součástí brigády dočasně 1. čs. jízdní dělostřelecká baterie, 1. 2. 1919 byl vydán rozkaz
k reorganizaci, na jaře 1919 byl z brigády vytvořen 1. čs. dělostřelecký pluk Jana Žižky
z Trocnova, část 3. čs. dělostřeleckého pluku, 1. těžký dělostřelecký oddíl, z velitelství brigády
vzniklo velitelství dělostřelectva 1. čs. střelecké divize Husitské, k úplné realizaci reorganizace
došlo až po soustředění všech jednotek v Innokenťjevské 24. 5. 1919, při ochraně magistrály
pluk podporoval čs. jednotky, v únoru 1920 byl pluk soustředěn ve Vladivostoku, 27. 2. 1920 a
14. 4. 1920 pluk odjel postupně do Československa.“16
2. lehký dělostřelecký pluk / Jan Palenský
„Základ pluku, 2. čs. dělostřelecký oddíl, vznikl v Gogoljevu 20. 9. 1917 ze sedmých baterií
11., 21. a 101. dělostřelecké brigády Ruské armády, od vzniku podřízen 2. čs. střelecké divizi,
v Ostroljuči 26. 11. 1917 reorganizován do 2. čs. dělostřelecké brigády, při přesunu do Francie
rozdělena na dva vlaky, jeden zaskočen v Irkutsku, za cenu 14 mrtvých se probil do Vladivostoku, při vystoupení byla tato část brigády součástí Vladivostocké skupiny, druhá část brigády
se účastnila všech bojů Mariinské, Sibiřské a Východní skupiny, po spojení brigády účast na
bojích na uralské frontě, v Novonikolajevsku (dnes Novosibirsk) 24. 4. 1919 byl z brigády
vytvořen 2. čs. dělostřelecký pluk, část 3. čs. dělostřeleckého pluku, 2. těžký dělostřelecký oddíl, z velitelství brigády vzniklo velitelství dělostřelectva 2. čs. střelecké divize, 2. čs dělostřelecký pluk se účastnil ochrany magistrály v úseku Novonikolajevsk – Barnaul (město na řece Ob v západní části Sibiře) – Mariinsk, v červnu 1920 odjel do Československa.“17
Poznámka:
Do některých citací plukovních kronik jsou přidávány údaje v závorkách pro upřesnění pojmů,
např. dnešní názvy měst a podobně. Tyto informace nejsou součástí originálního textu citace.

3.2 Legionáři v Itálii
Josef DVOŘÁČEK
Narozen 7. 7. 1897. Rodák a občan Zbraslavi (jediná doložená domovská obec). V jeho spisu
se objevují hned 3 útvary r-u armády: 81. pěší pluk s mírovým sídlem v Jihlavě, 37. domobranecký pěší pluk a dále 14. zeměbranecký pěší pluk s mírovým sídlem v Brně. Josef Dvořáček
byl zajat dne 14. 5. 1917 na hoře Mt. Cucco. Do Legií vstoupil 29. 4. 1918 v italském Folignu,
kde byl zajatecký tábor, ve kterém byl pravděpodobně internován. Josef Dvořáček sloužil u
34. pěšího pluku jako vojín. Do italských legií vstoupil hned na jejich počátku, protože Čs.
legie v Itálii vnikaly oficiálně od 24. 4. 1918. V jeho spisu je také uvedena depositní (tedy záložní) rota, do které byl zařazen před vstupem do 34. pěšího pluku.

16
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František MIDRDLA
Rodák a občan obce Zbraslav. Narodil se 3. 12. 1886. Neznáme jeho příslušnost k jeho 1. pluku v r-u armádě, na druhém místě figuruje 14. pěší pluk s mírovým sídlem v rakouském Linci.
František Midrdla byl zajat až na samotném konci války dne 26. 10. 1918 (pokud je údaj
správný), neznámo kde. Byl příslušníkem 6. zákopnického oddílu a na rozdíl od pana Dvořáčka se u něj nedá předpokládat příslušnost do čs. legií v Itálii, protože datum zařazení do „Legií“ je až 29. 11. 1918. Jednalo se pravděpodobně o příslušníka tzv. Československé domobrany, které už nebyla součástí Čs. legií.

3.3 Legionáři ve Francii
Augustin PETRČKA
Další legionář, u kterého vznikají pochybnosti podle databáze VÚA Praha. Jméno Augustin
Petrčka v seznamu není, je zde však legionář se jménem Antonín Petrčka s místem narození i
domovskou obcí Rosice, který byl taktéž francouzským legionářem s datem narození 1897.
Tyto údaje (příslušnost k Legiím, datum narození a příjmení) jsou shodné s obecní kronikou i
s podklady od pana Svobody. Domnívám se tedy, že mohlo dojít k chybě a může se tedy jednat o podobný případ jako je např. pan Jan Wasserbauer. Zatím budu uvažovat (kvůli shodným klíčovým údajům) jako by se jednalo o hledanou osobu. V příštím roce se pokusím kontaktovat archiv a prověřit informace více detailně.
Podle údajů z VÚA Praha tedy měl pan Petrčka sloužit v r-u armádě u 8. pěšího pluku (s mírovým sídlem v Brně) a dále u 55. pěšího pluku (s mírovým sídlem v městě Beražany, dnes na
území Ukrajiny). Do zajetí se dostal v roce 1916 v Rumunsku. Do Legií pak vstoupil 25. 12.
1916 (kdy 20. 12. 1916 podal žádost o vstup do Legií) v městě Řešov (Rešov) na území dnešního Polska (v originále Rzeszów). Na rozdíl od Karla Foltýna (viz kapitola 3.4) však podle
dostupných údajů nebyl příslušníkem ruských legií, vyvstává tedy otázka, zda se nejednalo o
jednoho z asi 300 zajatých Čechů a Slováků, kteří se díky snaze M. R. Štefánika dostali do
Francie z rumunského zajetí. Ve francouzské armádě pak sloužil u 21. pěšího pluku. Níže
uvádím citaci z kroniky pana Svobody:
„9. června 1932 se konal pohřeb pana Augustina Petrčky, který bojoval ve Francii u Verdunu
v I. světové válce. Zemřel ve věku 35 roků. Na poslední cestě byl doprovázen legionáři v uniformách legií italských, francouzských a dále jedné čety vojáků z brněnské posádky a hudby
vojenské. Poslední vojenskou čest mu u hrobu vzdala vojenská četa se skloněnými puškami
nad rakví.“18
Karel JOCH
Bohužel další voják, u kterého jsou údaje poněkud nedostatečné. Karel Joch se narodil 6. 12.
1898, neznáme jeho příslušnost k oddílu r-u armády. Měl být zajat 8. 9. 1918 u Verdunu, což
by znamenalo, že patřil k asi 2 000 Čechům, kteří byli v rámci r-u armády odesláni na západní
frontu pravděpodobně jako příslušník polních myslivců koncem války v roce 1918. Měl být
příslušníkem 24. pěšího pluku, který se oficiálně již nepočítal do stavu legionářského vojska
(vznik až po 28. říjnu 1918). Další záznamy jsou až z roku 1919, takže nepůsobí příliš věrohodně. Údaje ke Karlu Jochovi bude také potřeba prověřit přímo ve spisech ve VÚA Praha.
18
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3.4 Karel Foltýn
Karlovi Foltýnovi věnuji celou kapitolu, protože se jedná o výjimečný příběh vojáka - legionáře, který po svém zajetí na ruské frontě dobrovolně vstoupil do ruských legií, aby byl spolu
s ostatními legionáři přímým rozkazem T. G. Masaryka přepraven na západní frontu, kde se
uplatnil princip, podle kterého byly naše ruské legie včleněny do francouzské armády, což byla
reakce Československé národní rady na situaci faktického ukončení I. světové války na východní frontě (po podepsání Brestlitevského míru). Avšak odeslány z Ruska do Francie byly
nakonec jen 2 lodě a vzhledem k dramatickému průběhu cesty bylo nakonec od této myšlenky
upuštěno. Karel Foltýn byl tedy jedním z asi 1 700 legionářů, kterým se tento přesun z Ruska
přes Anglii do Francie podařil.
Karel Foltýn se narodil 26. 12. 1887 v Meziříčku. Jeho domovskými obcemi byly: Meziříčko,
Brno a Zbraslav. V r-u armádě sloužil u 81. pěšího pluku s mírovým sídlem v Jihlavě. Do zajetí padl 30. 3. 1915 v Rusku v Hornavě. Do Legií vstoupil 16. 6. 1917 v Bobrujsku do záložního pluku a od 14. 11. 1917 byl členem 21. pěšího pluku ve Francii. Jeho osud byl podobný
jako např. v případě pozdějšího generála Heliodora Píky, který byl významnou osobností Legií
i odboje během 2. světové války a jeho jméno je také spojeno s tragickým a nesmírně smutným osudem politických procesů po únoru 1948, níže pro zajímavost přikládám část jeho životopisu týkající se Legií:
„Heliodor Píka se narodil 3. 7. 1897 v Štítině u Opavy v rodině vesnického koláře Ignáce Píky.
Roku 1915 ukončil studium na českém gymnáziu v Opavě a chtěl studovat farmacii, ale byl
odveden k zeměbraneckému regimentu v Opavě. O rok později (1916) byl odeslán
na haličskou frontu, kde v řadách 15. zemského polního pluku byl pak 28. 7. 1916 ve Volyňské oblasti v Berestečku zajat ruskými jednotkami. Již za tři měsíce poté se přihlásil
v Bobrujsku do Československých legií. Do legií, tehdy Československé střelecké brigády a
jejího záložního praporu byl zařazen 21. 7. 1917 v hodnosti vojína.
V Rusku byl až do roku 1917, kdy se na příkaz T. G. Masaryka s částí legií přesunul lodí
z Vladivostoku na západní frontu - přes Anglii do Francie, kde v Le Havre prošel intenzivním
vojenským výcvikem. Vzhledem ke své lékárenské praxi byl určen ke zdravotní službě u 21. čs.
střeleckého pluku francouzských legií, později vykonával funkci nejprve četaře a později poručíka obrany proti plynům. S plukem prodělal těžké boje na alsaské frontě (jaro 1918),
v Champagni, na Aisně, u Terronu i jinde. Byl několikrát vyznamenán; obdivován byl za obětavou lékařskou službu v prvních liniích.“19
Na základě zjištěných údajů tedy můžeme tvrdit, že pan Foltýn byl pamětníkem pozoruhodných událostí spojených s Čs. legiemi a mohl se i osobně setkat s Heliodorem Píkou.
V kronice pana Svobody je k jeho osudu uvedeno toto:
„24. srpna 1971 došlo k tragické události. Při přecházení silnice na Březině byl zraněn osobním autem Karel Foltýn, který bohužel zranění podlehl. Karel Foltýn byl jedním z příslušníků
1. odboje – a zúčastnil se bojů v I. světové válce jako francouzský legionář. Zemřel ve věku 90
let.“20 V databázi VÚA Praha je však u pana Foltýna uveden rok narození 1887, což nekoresponduje s datem úmrtí a věkem pana Foltýna podle záznamů v Osobní kronice pana Svobody.
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3.5 Rakouští Češi ze Zbraslavi
Pro dokreslení osudů všech zbraslavských vojáků, uvádím níže 2 rodáky obce Zbraslav, u kterých vedou všechny údaje k tomu, že se mohlo jednat o „rakouské Čechy“, tedy občany rakousko-uherské monarchie, kteří se v době vypuknutí války zdržovali (trvale pobývali) na
území dnešního Rakouska. Můžeme se dnes již jen domnívat, jak a proč se tito rodáci
Zbraslavi dostali do Vídně a do Salcburku (nebo jeho blízkého okolí), ale je velice pravděpodobné, že se tak stalo z důvodu „učňovské cesty do světa“, což bylo typické zejména pro moravské řemeslníky, kteří své zkušenosti získávali ve „velkém světě“, který pro ně mnohdy
představovala Vídeň a Rakousko obecně. Mnoho Čechů také v Rakousku ještě před vypuknutím války natrvalo zůstalo.
U pana Pirochty je diskutabilní zda se vůbec jednalo o vojáka, kterého bychom mohli označit
za československého legionáře. U pracovních (pomocných) praporů byli zařazeni vojáci, kteří
z nejrůznějších důvodů neměli oprávnění sloužit u zbraní. Panu Pirochtovi bylo v době vypuknutí války (1914) 32 let, dá se proto uvažovat, že před válkou trvale žil ve Vídni, kde obecně nebylo jednoduché pro „neněmeckého“ cizince získat status domovské obce.
U pana Plajera (event. Pleiera nebo Plaiera) je uveden rok narození 1892, takže na začátku
války mu bylo 22 let, zde je pravděpodobnější varianta učňovského pobytu v Rakousku, což
možná potvrzuje i fakt, že oproti panu Pirochtovi můžeme hovořit, podle dostupných záznamů z VÚA Praha, jako o československém legionáři v Rusku.
Ignác (Hynek) PIROCHTA
Narozen 29. 1. 1882 u tohoto zbraslavského rodáka uvádím v závorce eventuální 2. variantu
jména, s největší pravděpodobností se jednalo o „vídeňského Čecha“, protože jeho domovská
obec je uvedena Vídeň a také zeměbranecký pěší pluk č. 1, u kterého byl odveden do služby
v r-u armádě, měl mírové (odvodové) sídlo v hlavním městě rakousko-uherské monarchie.
Ignác Pirochta padl do zajetí pravděpodobně už v roce 1914, podle záznamů dne 31. 8. (což
nepovažuji za věrohodnou informaci, to je úplný začátek války). Pan Pirochta „se přidal“ k
Legiím v Novonikolajevsku (dnes město Novosibirsk na Sibiři). A dále z informací z VÚA
Praha vyčteme jen, že působil jako pracovník v pracovní rotě a dne 20. 3. 1919 „odešel na
vlastní žádost“. Je tedy velice diskutabilní, zda-li tuto osobu můžeme řadit do stavu legionářů,
podle mne nikoliv. Na tomto příkladu je dobře vidět, jak jsou osudy vojáků I. světové války
mnohdy zamotané a nejednoznačné. Informace o panu Pirochtovi vyvolávají spíše více otázek
než odpovědí.
Josef PLAJER (event. PLEIER nebo PLAIER)
Příjmení i datum narození není přesně určeno (buď 28. 1. nebo 2. 1892). V jeho spisu figurují
2 domovské obce: Zbraslav a Pohořelice. Do války byl odveden jako příslušník 59. pěšího
pluku, který měl mírové sídlo v rakouském Salcburku a později je veden také jako příslušník
známého pluku číslo 28 přezdívaného „Pražské děti“ (složený převážně z pražských vojáků).
Josef Plajer padl do zajetí dne 4. 4. 1915 v Karpatech. Místo vstupu do Legií je uvedeno Sobolovka - Podlovská gubernie dne 28. 10. 1917. Sloužil jako vojín 4. střeleckého pluku, stejně
jako například další zbraslavský rodák a občan – Karel Prokeš.

20

Legionáři, rodáci a občané obce Zbraslav

3.6 Tabulka legionářů, služba v r-u armádě
Jméno, příjmení

Datum narození

Domovská obec

Hodnost a útvar r-u armády

Jan
WASSERBAUER

27.3.1887

Pořežín, Zbraslav

? / vojín, 21.pp

Karel PROKEŠ

23.2.1891

Zbraslav

vojín, p.pl.81

Josef BUDÍNSKÝ

7.4.1885

Zbraslav

vojín, 81.p.pl.

Josef DVOŘÁČEK

7.7.1897

Zbraslav

vojín, 81.p.pl. /
37.dom.p.pl. / 14.zem.p.pl.

Augustin (Antonín?) PETRČKA

15.9.1897?

Rosice?

vojín, 8.p.pl.? / 55.p.pl.?

Karel JOCH

6.12.1898

Zbraslav

?

Karel FOLTÝN

26.12.1887
?

Meziříčko, Brno,
Zbraslav

vojín, 81.p.pl.

Adam PAZZICAN

?

?

?

Jan PALENSKÝ

12.1.1879

Velká Bíteš, Brno,
Novosady

? 1.dom.pr. / četař
14.zem.pl.

Ondřej KOCH

30.11.1890

Veverské (Německé) Knínice

vojín, 81.p.pl.

† Jan MELICHAR

20.8.1897

Zbraslav, Kohoutovice

? / vojín, 17.pr.pol.mys.

František
MIDRDLA

3.12.1886

Zbraslav

? / vojín, 14.p.pl.

† Adolf PELIKÁN

12.6.1891

Brno

? / desátník, 84. p.pl.

30.10.1895

Zbraslav

? / vojín, 14.dom.p.pl.

29.1.1882

Vídeň

zem.p.pl.1

Zbraslav, Pohořelice

vojín, 59. p.pl. / 28. p.pl.

Bobrůvka

vojín, 81.p.pl.

Bobrůvka

vojín, 81.p.pl. /
2.pr.pol.mys.

† Leopold
PELIKÁN
Ignác (Hynek)
PIROCHTA
Josef PLAJER
(event. PLEIER
nebo PLAIER)
František
SÝKORA
Josef SÝKORA

Tab. 1

28.1.1892
nebo
28.2.1892
27.2.1897
nebo
20.2.1894
28.2.1893
nebo
20.2.1894

Souhrnná tabulka legionářů, základní údaje a služba v r-u armádě

pp / p.pl.

pěší pluk

zem.p.pl.

zeměbranecký pěší pluk

dom.pr.

domobranecký prapor

pr.pol.mys.

prapor polních myslivců

dom.p.pl.

domobranecký pěší pluk
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3.7 Souhrnná tabulka legionářů
Jméno, příjmení
a hodnost

Datum a místo
zajetí

Místo přihlášení do legií

Vstup do legie, útvar

Legie

29.11.1914
Karpaty

Omsk

18.7.1918
1.stř.pl.

RUS

4.10.1916
?

?

Josef BUDÍNSKÝ,
vojín

18.2.1915
Ruská Rava

Tjumeň

Josef
DVOŘÁČEK, vojín
Augustin (Antonín?) PETRČKA,
vojín

14.5.1917
Mt. Cucco

Foligno

1916?
Rumunsko?

Rešov?

Karel JOCH, vojín

8.9.1918
Verdun

?

Karel FOLTÝN,
vojín

30.3.1915
Rusko - Hornava

Bobrujsk

Adam PAZZICAN
Jan PALENSKÝ,
vojín
Ondřej KOCH,
vojín a svobodník

?
21.12.1914
Pinčov
18.2.1915
Karpaty

† Jan MELICHAR,
vojín

21.7.1916
Berestečko

František
MIDRDLA, vojín
† Adolf PELIKÁN,
vojín a svobodník

26.10.1918
?
30.3.1915
Karpaty

† Leopold
PELIKÁN, vojín

25.5.1916
Luck

Darnice

5.4.1917
2.stř.pl.

31.8.1914
?

Novonikolajevsk

?
prac.rota

RUS?

4.4.1915
Karpaty

Sobolovka Podlovská
gub.

28.10.1917
4. stř.pl.

RUS

15.6.1916
Strypa

Lukansk

15.6.1918
2.stř.pl.

RUS

27.5.1915
San

rudník Paramo

14.8.1917
6.stř.pl.

RUS

Jan
WASSERBAUER,
vojín
Karel PROKEŠ,
vojín a svobodník

Ignác (Hynek)
PIROCHTA, pracovník
Josef PLAJER
(event. PLEIER
PLAIER), vojín
František
SÝKORA, vojín a
svobodník
Josef SÝKORA,
vojín a svobodník
Tab. 2

?
Omsk
Kiev
Vretnický
újezd
Poltav.gub.
?
Jenakijevo

4.10.1916
stř.pl.4
21.7.1918
1. mun.divz. a 1.
leh.děl.pl.
29.4.1918
depos. rota a 34.p.pl.

RUS

25.12.1916?
21. stř.pl.?

FRA

8.7.1919?
24.p.pl.
16.6.1917 – RUS,
zál.pl.
14.11.1917 – FRA,
21.p.pl.
?
29.7.1918
2.leh.děl.pl.
26.3.1916
1.stř.pl.
27.9.1917
7.stř.pl.
29.11.1918
6.zákop.rota
18.4.1918
9.stř.pl. a 11.stř.pl.

RUS

ITA

FRA?
RUS
a
FRA
RUS
RUS
RUS
RUS
ITA?
RUS
RUS

Souhrnná tabulka legionářů, služba v legiích

22

Legionáři, rodáci a občané obce Zbraslav
stř.pl.

střelecký pluk (prakticky jen jinak označený pěší pluk)

p.pl.

pěší pluk

mun.divz.

muniční divize (s návazností na dělostřelectvo)

leh.děl.pl.

lehký dělostřelecký pluk

depos. rota

depositní (záložní) rota

zál.pl.

záložní pluk

zákop.rota

zákopnická rota

prac.rota

pracovní rota

gub.

gubernie (nejvyšší správní jednotka v carském Rusku)

Legionáře tedy lze rozdělit do několika základních skupin, podle výskytu záznamů a dohledatelnosti údajů:
Legionáři: Jan Wasserbauer, Karel Prokeš, Josef Budínský, Josef Dvořáček, Augustin Petrčka a
Karel Joch byli uvedeni v Pamětní knize Zbraslav a jejich údaje byly nalezeny i v databázi VÚA
Praha, největší pochybnosti zůstávají u dat k Augustinu Petrčkovi, kde není úplně jisté,
jestli údaje nalezené v databázi skutečně náleží místnímu občanovi (rodákovi).
Legionář Karel Foltýn nefiguroval v seznamu podle Pamětní knihy Zbraslav, ale je uveden v soukromé kronice pana Svobody a údaje byly nalezeny i ve VÚA Praha.
Adam Pazzican je uveden jako ruský legionář v Pamětní knize Zbraslav, ale data
k jeho osobě vůbec nebyla nalezena v databázi VÚA Praha.
Dalších 10 rodáků ze Zbraslavi bylo nalezeno v Databázi legionářů VÚA Praha, ale nebyli vedeni ani v pamětní knize, ani v Osobní kronice Jana Svobody.
V případě vojáků: Ignác (Hynek) Pirochta, František Midrdla, Karel Joch a Adam Pazzican
zatím nelze potvrdit oficiální status náležející za 1. ČSR legionářům.
V Osobní kronice Jana Svobody jsou zmiňováni jako zbraslavští legionáři: Jan Wasserbaur, Karel Prokeš, Josef Budínský, Augustin Petrčka, Karel Foltýn
Zde tedy nezbývá více, než znovu poprosit o eventuální doplnění alespoň základních
údajů (datum narození) od eventuálních potomků legionářů – občanů Zbraslavi.
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4 Vojáci ze Zbraslavi ve službách c. a k. armády
Jak již bylo řečeno v úvodu, tak je vhodné také náležitě připomenout a zmapovat osudy vojáků, kteří narukovali do císařské a královské armády a kteří po celou dobu Velké války loajálně
sloužili Rakousko-Uhersku až do jeho konce. Tito vojáci byli (a mnohdy stále jsou) označováni jako tzv. „Rakušáci“ nebo „Austriáci“. Nejtragičtější na jejich osudu (z badatelského hlediska) je to, že jak za 1. ČSR, tak obzvláště za komunistické éry nebylo umožněno, aby byly dostatečně popsány jejich osudy. Tato „historická křivda“ se možná v poslední době daří postupně napravovat, protože jsou zakládány stále nové spolky, občanská sdružení a podobně,
která se věnují výslovně jen českým vojákům v r-u armádě. V poslední době vycházejí také
knihy s podobnou tématikou (např. kniha Piava 1918 autora Josefa Fučíka, atd.) a velkým příslibem do budoucnosti je pak snaha VÚA Praha o vytvoření seznamu všech padlých a později
také seznamu českých vojáků ve službách R-U. Nicméně mnohdy byly nejklíčovější informace
„prostých“ vojáků v podobách osobních (kmenových) karet již nenávratně zničeny v 70. letech na pokyn komunistického vedení a nebo mohly být některé údaje také zničeny při povodních v roce 2002, které poškodily i archiv VÚA Praha, a ne všechny zaplavené dokumenty
se podařilo zachránit.
Pokud hovoříme o vojácích nebo vojskových tělesech císařské a královské armády bývalého
Rakousko-Uherska, tak považuji za vhodné mít na paměti alespoň následující základní členění,
organizaci, která, pokud se týká složitosti, patrně nemá obdoby:
Společné velení
Společná armáda Rakousko-Uherska (Kaiserliches und königliches Wehrmacht)
(s nejvyšším vrchním velitelem – císař František Josef I. a později Karel I.)
Předlitavsko (Rakousko) → Zěměbrana Zalitavsko (Uhersko) → Zěměbrana („uher(„rakouská“) něm. Landwehr
ská“) maď. Honvéd
Domobrana („rakouská“) něm. Landsturm

Domobrana („maďarská“) maď. Népfelkelés

Zeměbrana = teritoriální armáda, původně určená jen pro ochranu vlastního území, vypuknutím I. světové války bylo toto pravidlo fakticky zrušeno nasazením vojáků v zahraničí (mimo
Rakousko a Uhersko).
V době války byli povoláváni do zbraně také záložníci, německy „Landsturm“, kteří doplňovali pravidelnou armádu. Jednalo se o všechny muže ve věku 19 – 42 let, pokud již nesloužili u
společné armády nebo u zeměbrany. Původně bylo zamýšleno, že příslušníci domobrany budou plnit jen nebojové úkoly – strážní službu apod., ale i od tohoto pravidla bylo vlivem potřeby zmobilizovat maximum vojáků upuštěno a z většiny domobranců se stali řadoví vojáci.
Dále existovaly i společné speciální zbraně (vojsková tělesa) bez rozlišení dualistického rakousko-uherského zřízení, což se týkalo především námořnictva a později letectva.
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Pokud se vrátíme k problematice zbraslavských vojáků, tak je v současné době možné čerpat
jen ze 3 zdrojů informací:
z Pamětní knihy Zbraslav (obecní kronika),
z údajů na místním památníku padlým,
event. z informací, které by poskytli občané Zbraslavi.

Pamětní kniha Zbraslav byla psána až od roku 1921 a všechny údaje předcházející tomuto
datu jsou do knihy dopisovány tedy zpětně. Tématu Světové války je zde věnováno celkem 6
stran. Kronikář (pan František Bílek) zmiňuje částečně osudy obce během války a částečně
dějiny obecné (exilovou práci T. G. Masaryka, průběh války a podobně). Nutno podotknout,
že text odráží nesmírné válečné strádání (nejen na frontách, ale i doma) a také následnou všeobecnou euforii, která byla způsobena osvobozením se od Rakousko-Uherska při vzniku nového samostatného československého státu.
Za nejdůležitější zdroj informací považuji seznam narukovaných, zajatých, padlých a legionářů.
Níže přikládám citaci z Pamětní knihy Zbraslav, která pojednává o období Světové války:
„Vznik světové války
Rakousko již dávno tlačilo se na Balkán. V cestě mu stálo Srbsko. Německo toužilo po nových
zemích (po koloniích, pozn. J. S.) a chtělo míti první slovo v Evropě. Proto oba státy připravovaly válku a horečně zbrojily. Příležitost k válce se jim naskytla, když dne 28. června 1914
zavražděn byl následník trůnu František Ferdinand d'Este a jeho choť vévodkyně z Hohenbergu (Žofie Chotková, pozn. J. S.) v Sarajevě, študujícím Srbem Principem. František Ferdinand d'Este byl nepřítelem Čechů a vůbec všech Slovanů. Rakousko položilo Srbsku ultimátum. Srbsko je nemohlo splniti a proto Rakousko vypovědělo Srbsku válku. Srbska se ujalo
Rusko a proti němu zase povstalo Německo. Rusku na pomoc šla Francie a tak vznikla světová válka. Německo vtrhlo do Belgie, ač její neutralita byla zajištěna smlouvou, kterou kdysi
podepsalo. Teď Německo prohlásilo, že je to cár papíru a řádilo v Belgii zle. Pustošilo města,
vesnice, památky, loupilo, vraždilo a zajatce odvlékalo do své země. Tu vstoupila do války
Anglie a později téměř celý svět se postavil proti pomstychtivosti a surovostem Německa. Jen
Bulharsko s Tureckem pomáhaly. (Turecko bylo v době I. světové války nazýváno oficiálně
jako Osmanská nebo Otomanská říše, pozn. J. S.).
Do této války posláno u nás mužstvo do 38 let v I. výzvě, ve II. Výzvě do 42 let. Pak následovaly přehlídky mužstva v minulých letech neodvedeného.“21
„Ze Zbraslavi celkem narukovalo 198 mužů. Vyreklamovaných (zproštěných služby, pozn. J.
S.) bylo 52, hlavně horníci a hutníci. Při narukování I. výzvy odešlo hned 43 mužů. Při druhé
výzvě 13 mužů. Přehlídkami odvedeno v roce 1915 – 40 mužů, v roce 1916 – 31 mužů a
v roce 1917 – 19 mužů. Celkem tedy:
52+43+13+40+31+19=198 u odvodu → 146 odvedeno“22
To přesně znamená, že před „odvodní komisi“ nastoupilo 198 mužů, ale 52 jich bylo tzv. „vyreklamováno“ – vojáci byli zproštění služby, protože pracovali v odvětvích, které bylo klíčové
pro vedení války (typicky horníci, lesníci apod.). Do války tedy zasáhlo svojí účastí podle pana
Bílka 146 odvedenců ze Zbraslavi. Níže přikládám ukázku dokumentu, kterým byl voják
zproštěn služby, jednalo se o pana Josefa Pelikána ze Zbraslavi (tedy jeden ze zmiňovaných
52).

21

BÍLEK, František. Pamětní kniha Zbraslav. 1921. Str. 16 a 17.

22

BÍLEK, František. Pamětní kniha Zbraslav. 1921. Str. 19 a 20.
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Obr. 5

Zproštění domobranecké služby, Josef Pelikán23

„Do zajetí upadlo 28 vojínů, a to:
na ruském (východním) válčišti:
Antonín SMUTNÝ
Hynek JOCH
František PROCHÁZKA
Antonín STRAŠÁK
Adam PAZZICAN (ruský legionář)
František KŘÍŽ
František KALÁB
Ludvík SVOBODA
Josef KŘIVÁNEK
Vojtěch FIALA
Leopold NEVORAL

23

Dokument poskytla paní Alena Blažková ze Zbraslavi.
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František HLADKÝ
Karel FIALA
Emil SMUTNÝ
Jan FRECL
Hynek PIROCHTA (možná vídeňský Čech?)
František ŘEHOŘKA
Hugo MAJER
Jan WASSERBAUER (ruský legionář)
František RYBA
Karel PROKEŠ (ruský legionář)
Václav KALÁB
Josef BUDÍNSKÝ (ruský legionář)
František BLAHA
na italském (jihovýchodním válčišti):
Petr KŘÍŽ
Josef Dvořáček (italský legionář)
na francouzském (západním) válčišti:
Augustin PETRČKA (francouzský legionář)
bez uvedení lokace válčiště:
Karel JOCH (francouzský legionář)“24
Zde jen připomínám, že pod pojmem „italské“ nebo „ruské“ válčiště nemůžeme chápat označení dnešního území států, ale historického území států před vypuknutím I. světové války.
„Padlých a nezvěstných je 22, a to:
Leopold PELIKÁN – nalezen v seznamu VÚA Praha jako italský legionář
Otto ŠEHA
Eduard KUDLÁČ – zemřel doma následkem zranění
Josef SVOBODA
Klement NOVOTNÝ – zemřel následkem zranění

24

BÍLEK, František. Pamětní kniha Zbraslav. 1921. Str. 19 a 20.
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Hynek KŘÍŽ – padl v Itálii
Josef SLABÝ – padl v Rusku
František HOLÍK – padl v Rusku
Hynek HVĚZDA – je nezvěstný (v Rusku)
Josef MACHOLÁN – padl v Itálii
Josef ŠRÁMEK – padl v Srbsku
Rudolf ŠILHAN – padl v Rusku
František KREJČÍ – padl v Itálii
Karel KŘIVÁNEK – padl v Rusku
František PELIKÁN – padl v Rusku
Rudolf SVOBODA – padl na Černé Hoře (námořník)
Methoděj SLABÝ – zemřel doma následkem zranění
Karel VOLF – zemřel doma následkem zranění
Jindřich FIALA – padl v Rusku
Jan KALÁB – padl v Itálii
Antonín DVOŘÁČEK – padl v Itálii
Josef ŠRÁMEK – padl v Rusku.“25
Pokud ovšem srovnáme tento výčet jmen padlých s místním památníkem, tak zjistíme, že na
památníku se nachází dalších 6 jmen, která nejsou v seznamu Pamětní knihy Zbraslav, jde o tyto
vojáky:
Jiljí MATĚJKA, není sice uveden v seznamu, kronika mu však věnuje samostatný odstavec
textu: „I Zbraslav měla jednoho mučedníka. Byl to Jiljí Matějka. Pro výrok, že národ český
bude zase svobodným, byl rakouskou soldateskou v Uherském Ostrohu zastřelen. Jeho pozůstatky byly převezeny do Přerova – čest budiž jeho památce!“26
Dalšími chybějícími padlými (nebo nezvěstnými) jsou:
Josef BERÁNEK
Josef HULUBÍK
František JOCH
Josef MACHOLÁN
Karel NEKUDA.
Pokud srovnáme seznam padlých se seznamem zajatých, můžeme konstatovat, že žádný
zbraslavský voják nezemřel v zajetí (následkem např. špatného zacházení, atp.). Rozpor mezi
údaji v kronice a jmény padlých na památníku může být dán nedostatkem informací v době
tvorby památníku, vyloučit nelze ani eventuální nesouhlas pozůstalých se zveřejněním.
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26

BÍLEK, František. Pamětní kniha Zbraslav. 1921. Str. 20.
BÍLEK, František. Pamětní kniha Zbraslav. 1921. Str. 19.

28

Vojáci ze Zbraslavi ve službách c. a k. armády
Dále následuje obrazová příloha.27

Obr. 6

Klement Novotný, rakousko-uherský důstojník

Na fotce je dobře patrná postava „rakouského oficíra“ tedy důstojníka v podobě zbraslavského rodáka pana Klementa Novotného, který se stal jednou z mnoha milionů obětí I. světové
války.
Pro uniformy rakousko-uherské armády byly typickým rozpoznávacím znakem trojcípé chlopně nad náprsními kapsami – někdy až s přehnaně ostrými hranami, se skrytým zapínám, které
bylo typické také pro zapínaní kabátů, které bylo zhruba okolo roku 1917 postupně měněno
za jednodušší model s viditelnými knoflíky. Zajímavým detailem uniformy pana Nováka je
stojatá čepice, což bylo rozšířeným jevem zejména u důstojníků jezdectva ještě před vypuknutím I. světové války a zejména kontrastní tmavší uniforma s ještě tmavšími kalhotami, které
mohou poukazovat také na jezdectvo. Tyto druhy zbraní byly záhy po vypuknutí Velké války
prakticky zrušeny, jakožto „přežitek starých časů z dob napoleonských válek“ bez praktické
možnosti ovlivnit dění na válčišti – přeživší jezdci se stali tzv. „opěšalými“ jednotkami bez
koní na úrovní klasické pěchoty (podobný osud měli také např. bubeníci). Důležitou identifikační roli hrají také dekorace na uniformě, zejména šesticípá hvězdice na límečku poukazuje

27

Obr. 6 až 9 poskytla obec Zbraslav ze svého archivu.
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pravděpodobně na hodnost poručíka (Leutnant) rakousko-uherské armády. Z výše uvedených
důvodů se domnívám, že fotografie byla pořízena buď ještě před vypuknutím Velké války a
nebo může být z prvních měsíců války.
Ve Zbraslavské kronice není osud pana Klementa Novotného nějak detailně specifikován,
víme jen že: „umřel následkem zranění“, což dokladuje jeho jméno s vyobrazením na místním
památníku padlým.

Obr. 7

Fotomontáž, manželé Šilhanovi s dítětem

Na druhém snímku je vidět Rudolf Šilhan i s „rodinou“ respektive s manželkou. Fotografie
nemá jen historickou hodnotu, ale jedná se možná o vůbec „první zbraslavskou fotomontáž“.
Po detailním zvětšení fotografie, je evidentně patrné, že dítě uprostřed mezi manželi na původní fotce nebylo (viz chybějící nohy dítěte a nepřirozené překrytí konce šátku dítětem u
matky). Rudolf Šilhan je typickým zástupcem nejpočetnější části rakouské-uherské armády – a
to pěchoty. Pěchota (Infanterieregiment) se rozdělovala podobně jako ostatní částí r-u armády
(i vizuálně, druhem uniforem) na tzv. „německé pěší pluky“ – tvořenými vojáky z celého Předlitavska (tedy bývalého Rakouska) a na „uherské pěší pluky“ tvořenými vojáky z celého Zalitavska (bývalého Uherska). Fotka Rudolfa Šilhana světlejším provedením i způsobem límečku
(částečně zakryt) nápadně připomíná uniformu v provedení tzv. štičí šedi (hechtgrau), oficiálně
vzor uniformy 1908, který je pravděpodobně nejvíce spojován s r-u armádou. Na uniformě
pana Šilhana stojí za povšimnutí váleček na levé straně ramene (z pohledu), který nebyl jen
módním výstřelkem, ale sloužil pro pohodlné nošení pušky, tak aby nesklouzávala po rameni.
Naproti tomu šňůrky na pravé straně (pohledově) ukazují na klasifikaci střelce 2. stupně. Také
masivní mosazná spona na řemeni s rakouským znakem napovídá, že i tato fotka byla pravděpodobně pořízena z počátku války.
„Rudolf Šilhan padl v Rusku“, jak uvádí místní kronika a potvrzuje památník padlým.
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Obr. 8

Obr. 9

Rakousko-uherský námořník Rudolf Svoboda

Dobová pohlednice, bitevní křižník rakousko-uherského válečného loďstva

Nejvíce otázek vyvolává fotka námořníka Rudolfa Svobody, u jehož jména se vyskytuje místo
úmrtí Černá Hora (viz Pamětní kniha Zbraslav), což zapadá do logiky Velké války, kdy se jako
nejpravděpodobnější variantou jeví možnost, že se jednalo o jednoho z několika námořníků,
kteří byli zabiti během vzpoury v Boce Kotorské na počátku roku 1918. Zde je třeba brát
v potaz, že námořnictvo bývalého Rakousko-Uherska bylo jedinou společnou částí všech armádních sil (Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine). Na jedné lodi se tak mohli sejít ná-
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mořníci ze všech koutů habsburské monarchie, což v kombinaci s tragickými válečnými poměry (především vlivem nedostatečného zásobování) vedlo ke vzpouře několika lodí v Boce
Kotorské, která byla následně krvavě potlačena rakouskými křižníky a německými ponorkami.
Díky tomuto incidentu se mimo jiné dostal do čela válečného loďstva Miklós Horthy (pozdější
Regent Maďarského království v období 1920 – 1944), který se „aktivně zasloužil“ o potlačení
vzpoury převážně slovanských námořníků rakousko-uherského loďstva.
Obecně se odhaduje, že v námořnictvu bývalého Rakousko-Uherska mohlo sloužit okolo
6 000 mužů z českých zemí.

Obr. 10

Obr. 11

Těžký kanón Škoda28

Horská houfnice Škoda29

28

JUNG, Peter a Darko PAVLOVIČ. Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno: Osprey Publishing,
2007, 103 s. ISBN 978-802-5115-206. Str. 77.
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JUNG, Peter a Darko PAVLOVIČ. Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno: Osprey Publishing,
2007, 103 s. ISBN 978-802-5115-206. Str. 85.
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5 Obec během války
5.1 Pamětní kniha Zbraslav
Ani občané válečné obce nebyli ušetřeni strádání. Místní kronika popisuje dění ve Zbraslavi
během Světové války následovně:
„Dne 1. června 1915 konán ve Velké Bíteši odvod domobranců. Odvod tento pozoruhodný
proto, že při něm byl odveden největší počet branců, ‚pokud sahá paměť našich občanů‘.
Aby bylo zabezpečeno zásobování vojska a obyvatelstva, byla veškerá úroda na polích zabavena ‚pro Válečný obilní ústav‘, který ponechal rolníkovi tolik, kolik pro domácnost a osev potřeboval a ostatek od něho za předem stanovenou cenu převzal.
Ve všech obcích byly zavedeny mouční a chlebové lístky. Lístky vydával starosta a tyto musely
býti u kupců odváděny.
Císařským nařízením byla rozšířena domobranecká povinnost na 43 a 50 let.
Dne 15. října proveden byl soupis obilí a mouky u majitelů polí.
Dne 19. února 1916 zemřel zbraslavský farář páter Ludvík Kodar. Byl farářem ve Zbraslavi 15
let. Byl vzorným knězem a výborným matematikem. Velikou péči věnoval ovocnářství.
Dne 1. června investován byl na faru ve Zbraslavi kaplan z Králova Pole pan Josef Janíček a
nastoupil 6. června 1916 na svůj úřad. V této době cítí obyvatelstvo následky dosud trvající
války. Nedostává se potravin a nastává bída a veliká drahota.
Na základě císařského nařízení musely býti sbírány vlněné a bavlněné odpadky a hadry, pak
byly odváděny mosazné, měděné, zinkové, cínové, bronzové předměty kuchyňské aj. Byly
odevzdávány hmoždíře, žehličky, měděné kotle, stojany, atd.
Císařským nařízením ze dne 30. června 1916 veškerá polní úroda opět byla zabavena (podruhé).
V měsíci červenci konány opět přehlídky domobranou povinných od 18 do 50 let.
Pro většinu potravin stanoveny byly tak zvané maximální ceny potravin:
maso vepřové 1 kg po 8 K a 30 h,
uzené 9 K a 50 h,
hovězí 7 K a 20 h,
syrové sádlo 8 K a 80 h,
brambory 1 kg 15 h,
hrách 92 h,
cukr 1 K a 8 h,
pšeničná krupice 88 h,
pšeničná mouka vařivá 65 h,
chlebová mouka 48 h
kukuřičná mouka 48 h,
kroupy 1 K 10 h,
1 l vína 2 K,
1 l piva 1 K.
Za krávu prostřední velikosti 1 500 K, za koně platilo se 4 000 K.
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Lidé schovávali stříbrné peníze, proto vydávány byly papírové dvoukoruny. Ježto byly ze špatného materiálu, snadno se přetrhaly a musily býti slepovány. Když nedostatek drobných byl
ještě citelnější, bylo dovoleno trhati je na poloviny a čtvrtiny. Niklové 20-ti haléře byly vzaty
z oběhu a místo nich raženy 20-ti haléře železné a 2 haléře.
Nařízením ministerstva obchodu ze dne 11. srpna 1916 byla zabavena sklizeň máku k výrobě
olejů a tuků. Aby bylo ušetřeno tuků, bylo zakázáno na Vše Svaté a Dušičky svítiti na hrobech.
Dne 23. října musily všechny obce zhotoviti výkaz užitečných zvířat.
Dne 21. listopadu 1916 zemřel císař František Josef I.
Mír v Brestu Litevském (dnes známe pod označením Brestlitevský mír, pozn. J. S.) měl za
následek uzavření míru mezi Ruskem (zde autor kroniky uvádí mylně Rumunsko, pozn. J. S.) a
Ústředními mocnostmi. Tím umožnilo Německu a Rakousko-Uhersku svá vojska z východní
fronty odvolati a dosaditi je na frontu západní a jižní, kdež nastalo obrovské zápolení.
Neúroda v roce 1917 ještě zvýšila bídu a drahotu mezi lidem. Přísné rekvizice životních potřeb
a vojenské prohlídky jednotlivých domů 3x v tomto roce se opakovaly.
Správa vojenská odebrala zvony a cínové nářadí. V kostele zbraslavském zbyl jen umíráček.
Hlavní zvon o váze 5 q a pak 2 menší zvony rozbity byly na věži dne 6. května 1917 a za ně
dala vojenská správa 2 500 K, kterýžto obnos měl býti uložen ve válečných půjčkách. V měsíci
květnu 1918 odebrala vojenská správa i cínové píšťaly z varhan. Váha píšťal 16 a ¼ kg. Za 1
kg cínu platila 16 K. Varhany tím značně utrpěly. Lidé těžce nesli tyto ztráty v kostele a reptali
přes všechno uklidňování. Na koho se vyzradilo, že reptá proti císaři, válce, válečným půjčkám, byl zajat, žalářován, po případě oběšen nebo zastřelen.
Naše srdce byla na straně Srbska, Ruska, Francie hned od začátku války. Nechtěli a nemohli
jsme bojovati proti říši, jež nás tolik nenáviděla, nám ubližovala a prohlašovala, jak nás k zemi
přitiskne, až jen zvítězí. Zvláště měla spadeno na Sokolstvo, učitelstvo, tisk. Zavírala i popravovala naše lidi.“30
Dále text Pamětní knihy Zbraslav pokračuje a zmiňuje se o Jiljím Matějkovi, který byl popraven,
jeho příběh známe už z předešlé kapitoly.

30

BÍLEK, František. Pamětní kniha Zbraslav. 1921. Str. 16 – 19.
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Takto byly lidem v obci připomínány události, které byly důvodem (dnes již můžeme říci spíše
záminkou) k rozpoutání I. světové války:

Obr. 12

Upomínka sarajevského atentátu na následníka habsburského trůnu a jeho manželku31

5.2 Pamětní kniha obce Bobrůvka
Při hledání informací k jednotlivým vojákům ze Zbraslavi jsem narazil také na stránky obce
Bobrůvka na Vysočině. Bobrůvku pojí se Zbraslaví pravděpodobně 2 osudy odvedenců do
světové války. Jedná se o 2 Sýkory: Františka a Josefa, kteří mají rodnou obec uvedenu Zbraslav, ale domovskou obec Bobrůvku. Vzhledem k faktu, že v místní kronice je uvedeno hned
10 Sýkorů, tak momentálně nemůžeme jednoznačně tuto domněnku potvrdit, ani vyvrátit (a
navíc v kombinaci s aktuální nedostupností archivu VÚA Praha). I tak jsou ale údaje v Pamětní
knize obce Bobrůvka natolik zajímavé, že jsem se rozhodl text týkající se Světové války přidat do
kapitoly věnující se situaci v prvoválečné obci:
„V pátek dne 31. července 1914 o jedné hodině v noci přijel do Bobrůvky automobil se dvěma
posly, kteří doručili starostovi obce Tomáši Sýkorovi mobilisační vyhlášky. Ihned se bubnem
vyhlašovalo, že všichni vojíni mladší 38 roků mají do 24 hodin nastoupiti vojenskou službu.

31

Upomínka pochází ze soukromého archivu Petra Sochora.
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Ohlašování této povinnosti za nočního šera činilo příšerný dojem. Nastal chvat a shon po
celou tu noc.
Manželky vypravovaly muže, rodičové syny na vojnu. Opatřováno bylo pro vojáky nejnutnější
prádlo a potrava pro prvé dny. Zmatek byl nepopsatelný. V sobotu odpoledne rozléhal se po
obci pláč všeobecný. Mobilisovaní vojínové odcházeli. Z některého domu odešel hospodář, z
jiného čeledín a koně. Jinde opouštěli rodiče synové jeden i dva. Z obce zdejší narukovalo dne
1.srpna 1914 v 1. výzvě 30 vojínů, mladších 38 let, po vyhlášení mobilisace vojínů 2. výzvy do stáří 42 let - nastoupilo válečnou službu ještě 5 vojínů.
Nemajetným příslušníkům rodin povolaných vojínů dostávalo se podpory. Z Bobrůvky dodání
k vojsku 4 koně v ceně 1.175 K kůň, a 3 koně po 1.050 K. Ceny potravin, rovněž i ceny obilí
hlavně žita a ovsa stouply.
V první polovici měsíce září 1914 povoláni byli k činné službě všichni ti, kteří byli na jaře 1914
odvedeni. Ze zdejší obce nastoupilo vojenskou službu 8 nováčků. Dne 11. října 1914 konány
odvody mladíků narozených v letech 1892,1893 a1894. Dne 26. října 1914 nastoupili z těchto
4 odvedení vojenskou službu.
Kostky byly vrženy, nastalo veliké zápolení národů, jehož ještě svět neviděl. Šlo o bytí a nebytí
našeho národa českého, tři sta let podřízeného říši Habsburků. Dne 18. února 1915 zasláno
bylo ze zdejší obce úřadu pro válečnou péči ve Vídni 200 párů papírových podešvic, 60 párů
papírových ponožek, a 3 páry zimních ponožek. V březnu 1915 vykonána byla sbírka kovů
(mosazi, mědi). Sebráno bylo celkem 23 kg těchto kovů, jež byly odevzdány obecnímu úřadu v
Horní Bobrové. Když v armádě nastala nedostatek a hlad, počaly úřady přísně vyměřovati
množství chleba, které denně patří jednotlivci, jakož i množství zrní na krmení dobytka. V
únoru a listopadu 1915 pořizovány byly soupisy zásob obilních a vyměřovány byly přísné tresty tomu, kdo by zásoby své úřadům zatajil nebo nesprávně udal. Jen 25 g chleba směla snísti
jedna osoba denně. Z počátku 3 kg, později 1 kg ovsa denně bylo určeno pro jednoho koně.
Čisté mouky pšeničné nebo žitné nesmělo býti užíváno k pečení a vaření, nýbrž míchané
s moukou kukuřičnou (válečná mouka). Předpisů, kde a jak šetřiti, bylo plno. Školní děti musely opisovati daná nařízení o šetrnosti a dávati opisy doma rodičům podpisovati. Přebytky zásob obilních byly odkupovány za ceny úředně stanovené na výživu vojska a obyvatelů měst.
Obyvatelé měst strádali ještě více, neboť zde na venkově podařilo se přec mnohé zásoby
uschovati před zraky vyšetřujících orgánů, kteří neviděli, či lépe viděti nechtěli i zásoby špatně
schované. Rekvisice zásob obilí a mouky dály se několikráte za asistence vojenské. Z těchto
tak zvaných vojenských rekvisic mívali obyvatelé strach. Přesvědčili se však záhy, že strach ten
byl zbytečným, neboť dali-li rekvirujícímu oddílu vojenskému pořádně se najísti, nenašli vojáci, ať byli již kterékoliv národnosti rakouské, obyčejně nic. Stalo se, že jeden hospodář schovával si dva pytle žita do plev. Ještě je neměl zahrabány, když přišla vojenská rekvisice. Voják
uviděl vyčnívající pytly z plev. Že prý se musí přesvědčiti, zda není něco v plevách schováno.
Vzal lopatu a počal s druhé strany plevy přehazovati, až vyčnívající pytle docela skryl. Pak
prohlásil, že ve plevách není nic.
Obyvatelé měst s baťohy na zádech docházívali v houfech až do zdejší obce, aby sehnali si
nějaké to živobytí: brambory, mouku, krupici, vejce, máslo, tvaroh apod. Celkově vycházeli
zdejší obyvatelé těmto "měšťákům" ochotně vstříc a přenechávali jim ze svých ukrytých zásob
potraviny za přiměřenou cenu. Řídké byly případy, že by se byla požadovala cena přemrštěná.
Za přemrštěné ceny prodávali potraviny hlavně překupníci, jimž dáno pak nové jméno "keťasi". Obsah tohoto slova obsahoval později také tolik, co bezcitný vydřiduch a kdo jím byl
veřejným míněním označen, platil za vyvrhele lidské společnosti.
Chléb nabyl v dobách světové války při své vzácnosti daleko větší úcty a vážnosti. Rohlíky a
jiné bílé pečivo pekaři vůbec nesměli péci. Vzpomínávalo se na čtyřhaléřový předválečný roh-
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lík jako na lahůdku. Aby konsumenti nekoupili více chleba nebo mouky než množství úředně
stanovené, zavedeny byly úřední poukázky na zakupování těchto potravin, tak zvané chlebové
lístky či chlebenky. Bez této poukázky se nikomu mouka nebo chléb neprodal. Do chleba přidávány byly všelijaké náhražky, takže tento válečný chléb nebyl mnohdy vůbec k jídlu. V roku
1915 ceny potravin rapidně stoupaly: pšeničná mouka z 48 h na 2 K za 1 kg a nebylo ji lže
koupiti. Jen v lékárnách ji prodávali pro nemocné. Žitná mouka 1kg ze 32 h na 60 h, krupice z
48 h na 2 K, rýže z 52 h na 2,20 K, kroupy z 32 h na 1,10 k, jáhly z 88 h, na 1,20 K, zelená
káva z 4,20 K na 4,80 K, vejce z 6 h na 12 h. Ceny masa, másla a sádla se zdvojnásobily. Cena
pícnin taky stoupla a tím dobytek dosáhl ceny dosud nebývalé: prodati krávu za 1.000 K, koně
za 1400 K nebylo vzácností. Pro nedostatek dobytka byly mnohé závody řeznické a uzenářské
zavřeny. Párek selat jindy za 24 K - 60 K se prodával až za 120 K. Brambory dříve 3 K - 7 K
za 1 q platily se nyní za 12 K. K této trampotě hrozila ještě v r. 1915 neúroda suchem. V některých částech okresu bylo žito zničeno krupobitím dne 12. června 1915. Později ohrožována
byla úroda stálými dešti.
Veškerou úrodu v r. 1915 zabavil stát, aby ji mohl odkoupiti pro vojsko. Jinak nikdo plodin
prodati nesměl. Ustanoveni byli úředně nakupovači obilí pro jednotlivé okrsky vesnic. Ve
zdejší obci byl nakupovačem či subkomisionářem p. Koza z Nového Města, který nakoupené
obilí dodal komisionáři válečného obilního úřadu, kterým byla pro náš kraj "Ústřední jednota
českých hospodářských společenstev úvěrních v Brně (Raiffeisenky)".
Vzdor všem těmto opatřením měli vojáci na frontě hlad. Proto bývaly jim posílány z domova
balíčky potravin, jež neměly býti těžší než 35 dkg. Bohužel většina těchto zásilek byla cestou
vykrádána a hladovícímu vojínu se nedostalo ničeho. Dne 28. května 1915 přistěhovali se do
obce italští uprchlíci z jižních Tyrol, kteří později odstěhovali se do Nového Města. Hospodářský stav v r. 1916 byl takovým jako v r. 1915. Na říši rakouskou doléhala bída. Vypisovány
byly válečné půjčky. Prvých čtyř se nesúčastnil z obce nikdo. Po vypsání 5. válečné půjčky
činily již úřady nátlak jak na obce tak na jednotlivce, aby se hojně upisovalo. V Bobrůvce se
upsalo 10.000 K. Školní úpisy činily 800 K. Obecní výbor usneseními ze dne 11. prosince 1916
povolil upsání 1.000 K na vál. půjčku.
Moravské místodržitelství nařídilo v únoru 1917 soupis zásob obilí, mlýnských výrobků, luštěnin atd. Ve zdejším okrese prováděly soupis počínaje dnem 26. 2. 1917 smíšené komise, které
se skládaly z předsedy, starosty, subkomisionáře nebo jeho zástupce a důvěrníka. U každé komise úřadoval odhadce. Každé komisi byli přiděleni vojáci 4 až 8 mužů. Předsedové komisí
byli jmenováni z řad úřednictva a učitelstva. Tyto komise měly zjistiti zásoby v každém podniku zemědělském, vypočítati potřebu a přebytečné množství zabaviti. Zásoby, které nebyly
ohlášeny a které byly komisí nalezeny v úkrytu měly býti ihned prohlášeny za propadlé ve prospěch státu a na majitele mělo býti učiněno trestní oznámení. Zemědělci bylo ponecháno osivo a to na 1 ha půdy 200 kg ovsa, ječmene, 150kg vikve, 2000 kg brambor. Více nesměl rolník
vyseti. K výživě domácnosti bylo zemědělci ponecháno: pro těžce pracující osobu na den 366
g obilí, na lehce pracující 300 g. Zemáků bylo ponecháno každé osobě až do nové sklizně 75
kg. Ku krmení bylo ponecháno pro koně na 1 den 1 kg ovsa, pro 1 vepře 2,25 q bramborů až
do nové sklizně. Ječmene se mohla skrmiti ¼ množství po odečtení osiva. Zadní obilí bylo
ponecháno úplně ke krmení. Prohlídky domácností trvaly v každé obci několik dní.
Přebytečné zásoby byly odváženy do skladišť. Avšak i z ponechaných zásob musili rolníci opět
dodávati. Místodržitelství výnosem z 23. 3. 1917 snížilo počet těžce pracujících, zkrátilo spotřební dobu do 30. června místo původně do 15. srpna, dávku ovsa pro koně zmenšilo na ½
kg, nařídilo, aby všechen oves ponechaný k zásobení domácnosti byl odveden. Přebytečné
zásoby odváženy do skladiště v Novém Městě. Tak nezůstalo rolníku doma téměř nic až na ty
zásoby, které si bezpečně uschoval, aby jimi opět pomáhal lidem z měst. Smutnější poměry
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byly v městech. Tam na každý kg brambor musil jednotlivec čekati někdy několik hodin a musil mnohdy ještě odejíti s nepořízenou, protože na něho se nedostalo. Zástupům lidu, kteří
stáli před krámem a čekali na potraviny, dalo se jméno "fronty". Tak stály se fronty na mouku,
cukr, kávu, chléb, sádlo, petrolej, tabák atd. Jestliže výdej potravin počínal v 8 hod. ráno, stáli
lidé ve frontě již od večera předešlého dne, aby nepřišli pozdě. K tomu nedostávalo se topiva.
Když již podařilo se dostati ten kg bramborů, nebylo lze jej zase uvařiti.
V roku 1917 trvala dlouho zima. V dubnu ještě sněžilo a v poli počalo se pracovati až v květnu. Aby se odpomohlo nedostatku pracovních sil v zemědělství, byly do jednotlivých obcí
vypravovány pracovní oddíly zajatecké. Do Bobrůvky přišla skupina zajatých Rusů, kteří byli
ubytováni v nedostavěné škole ve druhé menší polovici bývalé třídy. Na 6. válečnou půjčku
upsala obec Bobrůvka dle usnesení obecního výboru ze dne 5. června 1917 obnos 6.000 K.
Na 7. válečnou půjčku upsáno bylo 1.000 K dle usnesení obecního výboru ze dne 18. listopadu 1917. Na 6. válečnou půjčku upsalo se v Bobrůvce celkem 15.000 K. Školní úpisy činily
1.350 K. Upsati na 8. válečnou půjčku se obec již vzpírala. Konečně usnesl se dne 18. června
1918, že obec upíše ještě 1.000 K. Proti tomuto usnesení hlasoval zjevně jen Tomáš Sýkora č.
49. Celkem upsala obec Bobrůvka na váleč. půjčkách 9.000 K.
Dne 21. května 1917 rekvirovány byly dva zvony zdejšího kostela a to jeden ve váze 172 kg,
druhý 26 kg, Za oba zvony bylo zaplaceno 792 K. Zmínka o tom je již na předchozích stranách.
"Španělská chřipka" zle řádila v r. 1918 mezi obyvatelstvem zdejší obce. Onemocněli jí téměř
všichni obyvatelé, v některém domě všichni najednou. Epidemická choroba tato, která měla
známky nějakého moru, vyžádala si ve zdejší obci 10 obětí na životech, mezi nimi jedno školní
dítko.
Osvobození národa československého a prohlášení československého státu.
Tuto radostnou zprávu přinesl do obce rolník František Straka, který dne 28. října 1918 byl s
povozem v Novém Městě. Když tam přišla telegrafická zpráva o státní převratu v Praze, spěchal domů, aby potěšil obyvatele své obce. Střelbou z pušky ohlašoval pak Josef Rous z čís.
51, že stalo se něco neobyčejného. S věže kostelní zněl hlas zvonu. S počátku nepochopilo
občanstvo dosah událostí, ale pokládalo ji jen za veliké ulehčení, ježto válka je skončena. Po
uvědomění si této světodějné události oslaveno bylo prohlášení československého státu nadšeně průvodem, písněmi a střelbou z hmoždířů. Poprvé snad byla v Bobrůvce provolávána
sláva Dr. T. G. Masarykovi, osvoboditeli národa, o němž obyvatelstvu vštěpovány byly jich
politickou stranou falešné a tendenční názory. Tu nastával i v myslích obyvatelstva převrat.“32

32

SOBOTKA, František. Pamětní kniha obce Bobrůvka. 1921. Dostupné z: http://www.bobruvka.cz/z-historieobce/pametni-kniha-obce-bobruvky.html Str. 35 – 38.
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6 Závěr
Prosíme všechny, kteří vlastní jakoukoliv upomínku, fotografii, předmět nebo jinou domácí relikvii, apod., aby se podělili s Vlastivědným
spolkem Zbraslav o sdílení informací.
Vlastivědný spolek plně ručí za nepoškození svěřené věci. Nejedná se
nám o potřebu vlastnit materiál, ale pořídit kopie, fotografie nebo jen
zápisy jakožto doplňující materiál ke studiu problematiky.
Předem děkujeme všem, kteří se rozhodnou nás takto podpořit.
P. S.:
I ústně předávané příběhy o předcích, kteří se zúčastnili I. světové války, jsou vítány.

Vaše dotazy, podklady nebo eventuální připomínky prosím zasílejte na
kontakty uvedené níže.
Kontakt:
Vlastivědný spolek Zbraslav
Zdeněk Strašák (předseda) – vlastivedny.spolek@gmail
Jaroslav Sochor – jaroslav.sochor@seznam.cz
Petr Sochor – petr.sochor@yahoo.com

39

Seznam pramenů

Seznam obrázků
Obrázek pro úvodní stránku připravil Petr Sochor.
Obr. 1

Mapa Rakousko-Uherska i se sborovými oblastmi ............................................................................ 7

Obr. 2

Společná fotografie členů ČSOL v dobových uniformách při prezentaci projektu Legie 100 na
brněnském veletrhu IDET 2013 ........................................................................................................... 8

Obr. 3 Náčrtek umístění pomníku v Polovině a popis jmen padlých, která byla uvedena na pomníku ..... 11
Obr. 4 Dvě fotky zaniklého pomníku v Polovině (rusky ПОЛОВИНА), na fotce vlevo, v zimním období,
je ještě čitelné jméno Jan Melichar ................................................................................................... 12
Obr. 5 Zproštění domobranecké služby, Josef Pelikán ...............................................................................26
Obr. 6 Klement Novotný, rakousko-uherský důstojník ...............................................................................29
Obr. 7

Fotomontáž, manželé Šilhanovi s dítětem .......................................................................................30

Obr. 8 Rakousko-uherský námořník Rudolf Svoboda ................................................................................. 31
Obr. 9 Dobová pohlednice, bitevní křižník rakousko-uherského válečného loďstva ................................ 31
Obr. 10 Těžký kanón Škoda ............................................................................................................................ 32
Obr. 11 Horská houfnice Škoda ...................................................................................................................... 32
Obr. 12 Upomínka sarajevského atentátu na následníka habsburského trůnu a jeho manželku ............... 35

Seznam tabulek
Tab. 1

Souhrnná tabulka legionářů, základní údaje a služba v r-u armádě ................................................ 21

Tab. 2

Souhrnná tabulka legionářů, služba v legiích ................................................................................... 22

Seznam pramenů
Tištěné zdroje
1.

BÍLEK, František. Pamětní kniha Zbraslav. 1921.

2.

SOBOTKA, František. Pamětní kniha obce Bobrůvka. 1922. Dostupné z: http://www.bobruvka.cz/z-historieobce/pametni-kniha-obce-bobruvky.html

3.

SVOBODA, Jan. Osobní kronika. Zbraslav.

Elektronické zdroje
4.

Dokument byl vytvořen na základě elektronické šablony pro MS Word: MILICIA, A. Šablona dokumentu
MS Word pro assignmenty se zaměřením na strategické řízení (CZ). Elektronická verze z 10. 3. 2013. BIBS.

5.

Heliodor Píka. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 20012013 [cit. 2013-10-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Heliodor_P%C3%ADka#cite_note-1

40

Seznam pramenů
6.

CHARFREITAG, J., B. PANUŠ, M. DOUBKOVÁ, V. MAREŠ, P. ČÍŽEK, R. RŮŽIČKOVÁ, J. KARAS
a O. MAREK. Klub přátel pplk. Karla Vašátky - 2. roty, 1. Československého střeleckého pluku [online]. 2009 [cit.
2013-10-28]. Dostupné z: http://www.karelvasatko.cz/

7.

KUTHAN, P. J., M. BILSKÝ, V. VALDA, M. GELBIČ, M. SMEJKAL, R. HAVELKA a J.
CHARFREITAG. Čestná vzpomínka [online]. 2013 [cit. 2013-10-28]. Dostupné z:
http://www.pamatnik.valka.cz/

8.

MUSIL, Michal a Ivan ŠEDIVÝ. Češi bojovali hrdinně za Rakousko-Uhersko, ale první republika to tutlala.
In: IDNES.cz [online]. 2008 [cit. 2013-12-17]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/cesi-bojovali-hrdinne-zarakousko-uhersko-ale-prvni-republika-to-tutlala-1qb-/zpr_archiv.aspx?c=A081026_232405_kavarna_sim

9.

Objektiv. Česká televize [online]. Praha, 2013 [cit. 2013-12-17]. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/213411030401027/

10.

Péče o válečné veterány a bývalé vojáky. MECA, Viktor. Ministerstvo obrany ČR [online]. Praha, 2011 [cit.
2013-12-17]. Dostupné z: http://www.veterani.army.cz/htm/3_1.html

11.

STATISTIKA. Signum belli 1914 [online]. 2011 [cit. 2013-12-17]. Dostupné z:
http://1914.valka.cz/pages/statistika.php

12.

VOJENSKÝ ÚSTŘEDNÍ ARCHIV. Databáze legionářů [online]. Praha, © 2009 - 2010 [cit. 2013-07-19].
Dostupné z: http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DatabazeLegionaru.aspx

13.

ZAWOKO NET. Stránky Ludvíka Svobody [online]. [cit. 2013-10-28]. Dostupné z:
http://www.ludviksvoboda.cz/cz/

Tištěné zdroje – podpůrná a doporučená literatura
14.

FUČÍK, Josef. Piava 1918. 2. vyd. Praha: Havran, 2013, 285 s., [16] s. obr. příl. Krok. ISBN 978-80-8734113-1.

15.

JUNG, Peter a Darko PAVLOVIČ. Rakousko-uherská armaáda za první světové války. Brno: Osprey Publishing,
2007, 103 s. ISBN 978-802-5115-206.

16.

KRUH FRANCOUZSKÝCH LEGIONÁŘŮ. Československá legie ve Francii. První sborník. Praha II.,
Hybernská ulice 7, 1928.

17.

PERNES, Jiří. Pod císařským praporem: historie habsburské armády 1526-1918. Vyd. 1. Praha: Elka Press, 2003,
555 s. Militaria (Elka Press), 18. sv. ISBN 80-902-7455-2.

18.

WIEST, Andy. Obrazové dějiny první světové války. 2. vyd. Překlad Karel Kopička. Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2008, 264 s. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-242-2056-7.

41

