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Abstrakt: 

Diplomová práce si klade za cíl analyzovat spojenecké 

vztahy mezi Československem a Jugoslávií v letech 1918-1938 

z pohledu vybraných komemorativních aktů. Základním cílem 

předkládané práce je definovat úlohu československého 48. pěšího 

pluku „Jugoslavia“ při těchto oslavách. Práce vychází z hypotézy, že 

prostřednictvím svého čestného názvu „Jugoslavia“ byla vytvořena 

symbolická funkce pluku, kterou byl posilován vzájemný přátelský 

vztah mezi Československem a Královstvím SHS. 

Práce se chronologicky neomezuje pouze na léta 1918-1938, 

protože zárodek symboliky byl položen před vznikem samostatných 

států. Zkoumá proto vztahy a kontakty Čechů (Čechoslováků) a 

Jihoslovanů za Rakousko-Uherska, dále během 1. světové války a 

následném meziválečném období až do roku 1938. To je doplněno 

stručnou historií c. a k. 102. pěšího pluku, jež byl předchůdcem 48. 

pěšího pluku „Jugoslavia“. 
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Abstract: 

 The aim of this thesis is to analyze the relationships between 

allied nations Czechoslovakia and Yugoslavia in years 1918 and 

1938 from the perspective of selected commemorative acts. The main 

aim of this thesis is to define the role of the 48th Infantry Regiment 

in these celebrations. This Thesis is based on the hypothesis that 

through its honorary title “Jugoslavia” was created symbolic 

function of the regiment, which was strengthened mutual friendly 

relationships between Czechoslovakia and the Kingdom of SHS. 

 My thesis statement is not chronologically limited on the years 

1918 and 1938 because the “seed” was planted before the founding 

of the independent countries. The thesis examines relationships 

between Czechs and South Slavs before and during 1st World War, 

focusing on the relationships and short history of 102nd Infantry 

Regiment “Potiorek”, which has been precursor of the 48th Infantry 

Regiment “Jugoslavia”. 

 

Keys words: 

1st World War, recollection, holidays, celebrations, collective 

memory, Czechoslovakia, Yugoslavia, France, Little Entente, 48th 

Infantry Regiment “Jugoslavia”, 102nd Infantry Regiment, Benešov u 

Prahy. 
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1) Úvod 
Ve své diplomové práci se zabývám spojenectvím mezi 

Československem a Jugoslávií v první polovině 20. století. 

Problematikou kooperace Československa a Jugoslávie se zabývala 

již řada výzkumů, ale žádný se však doposud nezaměřil na to, jakou 

roli hrála v malodohodovém partnerství s Jugoslávií československá 

armáda, respektive konkrétní symbolické akty, které 

zprostředkovávaly její jednotlivé složky. Vojenskou jednotku1 lze 

totiž považovat za společensky významný faktor, který 

prostřednictvím konkrétních znaků, symbolicky odkazuje ke 

vzpomínce, která má ideologicky státotvorný charakter. Mezi tyto 

důležité symbolické atributy vojenské formace patří čestný název, 

prapor, stuha, hudba, a nakonec aktivita samotné jednotky.2 

Příkladem může posloužit prapor České družiny, pojmenování pluku 

po M. R. Štefánikovi, činnost osvětových odborů pluků v místě jejich 

dislokace nebo stavění čestných rot u příležitosti různých 

významných událostí doma i v cizině, na kterých představují 

oficiálního zástupce státní moci, a kterým tudíž dodávají vysokou 

prestiž.3 

Pro můj výzkum role armády v československo-jugoslávském 

vztahu představoval takový symbol benešovský 48. pěší pluk 

„Jugoslavia“. Důvodem, proč jsem si vybral právě tento pluk, je fakt, 

že 48. pěší pluk jako jediný v československé meziválečné armádě 

(a československé armádě celkově) nesl čestný název „Jugoslavia“. 

Tyto přídomky se nedávaly náhodně, neboť podléhaly schválení na 

Ministerstvu národní obrany. Význam vojenských tradic a symboliky 

byl důležitý nejen pro prvorepublikovou armádu, ale jedná se o 

nepostradatelný fenomén současné Armády České republiky. V roce 

 
1 Vojenské jednotky se dělily na pozemní, letecké a námořní. Pozemní se dále členily na 

pěší, jezdecké/dragounské, dělostřelecké, motorizované a spojařské, cyklistické atd. 
2 Jednotkou myslím pluky nebo prapory, protože symbolické atributy se většinou udělovaly 

právě jim. Udělení čestného názvu jednotce nižší praporu nebo vyšší pluku nebylo obvyklé. 
3 Podrobněji: SVOBODA Z.; Československá státní a vojenská symbolika, Impuls, Praha, 

1991 nebo PURDEK I.; Československá vojenská symbolika v rokoch 1914-1939, 

Vojenský historický ústav, Bratislava, 2013. 



2 
 

2002 byla zřízena „Komise vojenských tradic a symboliky“4 při 

Vojenském historickém ústavu (VHÚ), jejímž úkolem je pečovat o 

zachování kontinuity české, potažmo československé vojenské 

tradice, a to i prostřednictvím schvalování praporů či čestných 

názvů.5 

Ačkoliv existuje v podstatě přímo v armádě vědecká komise, 

jež se zabývá vojenskými tradicemi a symboly, neexistuje kromě 

několika kratších textů z poslední doby žádný hlubší výzkum této 

problematiky. Cílem mého výzkumu je tedy snaha doplnil některé 

dosavadní mezery studia v této oblasti a představit jiný pohled na 

vztah Československa a Jugoslávie. Současně bych rád nastínil 

jinou úlohu armády ve společnosti než pouze obrannou, a to 

zejména tu, jež se týká symboliky, respektive její funkce nositelky 

společné paměti, což se realizovalo za pomoci atributů, jakými bylo 

udělování praporů, čestných pojmenování nebo plukovní hudby. 

Původně jsem chtěl ve své magisterské práci pokračovat ve 

zkoumání legionářského mýtu, kterým jsem se zabýval již ve své 

bakalářské práci. Hledání materiálů mne nicméně postrčilo směrem 

k problematice symboliky vojenských pluků, ke které jsem se 

nakonec dostal prostřednictvím dvou z počátku nenápadných 

informací, na které jsem narazil při studiu fondu v benešovském 

archivu – Památník okresního četnického velitelství Benešov u 

Prahy, v němž jsem pátral po zápisech o vzpomínkových akcích k 

padlým českým vojákům z Benešovska v první světové válce s cílem 

porovnat vzpomínání na padlé Čechy v rakouském a legionářském 

vojsku. 

Třebaže jsem tímto směrem nic nenašel, při pročítání zápisů z 

roku 1926 jsem v Památníku narazil na informaci, která mě zaujala:  

„Přehlížel srbský velvyslanec ministr p. Branko Lazarevič, 

doprovázen primátorem pražských měst Dr. Baxou, senátorem 

 
4 Členy komise jsou historik Karel Straka, falerista Jan Biederman, heraldik a archivář 

Tomáš Jakl, výtvarník Pavel Holý, plk. Pavel Löffler a Zdeněk Špitálník. 
5 Základní informace o vojenské symbolice; http://www.vhu.cz/zakladni-informace-o-vs/, 

dne 25. 4. 2020. 

http://www.vhu.cz/zakladni-informace-o-vs/
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Pichlem a konsulem Dr. Benešem, pluk 48 „Jugoslavia“ v Benešově, 

zámek a park konopišťský.“6  

Na zápise není na první pohled nic zvláštního. Úkolem 

velvyslanců je v dané zemi navazovat přátelské styky a kontakty, být 

informován o dění a poté referovat o situaci vlastnímu ministerstvu 

zahraničních věcí. Je proto samozřejmostí, že diplomaté jednotlivých 

států navštěvovali města a akce konané v zemi svého působení. 

Defilé vojenské posádky není úplně standardní, ale co by nemělo 

uniknout naší pozornosti, je právě čestný přídomek pluku, který 

odkazuje k jihoslovanskému státu. Jsem si vědom existence 

plukovních názvů, které odkazují k významným osobnostem nebo 

místům důležitých bitev, ale pojmenování pluku po nějakém, byť 

spojeneckém, státu, je přinejmenším zajímavé. 

Ve výše uvedeném fondu jsem poté narazil na druhou zprávu, 

jež se vázala k roku 1927 a pojednávala o zajímavé slavnosti: „Odbor 

Československo-jihoslovanské ligy v Benešově a Osvětový odbor 

pěšího pluku 48 Jugoslavia pořádali 30.11. v 20 hod. v Sokolovně na 

pamět jihoslovanského svátku „Sjednocení“ Slavnostní večer…“7 

Existence a činnost různých občanských spolků, sdružení či 

osvětových odborů dosáhla v meziválečném Československu zlatého 

věku.8 Jednalo se o pokračování kulturního života občanů ze 

zaniklého rakousko-uherského parlamentarismu, kde se začala 

prosazovat občanská participace na politickém vývoji. V 

budované československé demokracii byla účast obyvatel nutným 

předpokladem.  

Osvětový odbor 48. pěšího pluku mě nasměroval k myšlence, 

že i armáda aktivně vystupovala směrem k veřejnosti a snažila se 

ovlivňovat společenské mínění. Dny brannosti i otázka branné 

výchovy jsou v Československu celkem známé, ale nenapadlo by mě, 

že kromě civilních osvětových spolků existovaly v letech 1918-1938 

 
6 SOkA Benešov, Památník okresního četnického velitelství Benešov u Prahy, 1. 11. 1926. 
7 SOkA Benešov, Památník okresního četnického velitelství Benešov u Prahy, 30. 11. 1927. 
8 MALÁ L.; Spolky v Benešově v době meziválečné (1918-1938), bakalářská práce, FF UK, 

Praha, 2008, s. 5, dne 25. 4. 2020. 
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takové „odbory“ také v armádě. Brannost byla v meziválečném 

(i poválečném) Československu reflektovaným tématem jak 

v armádě, tak politice. Nicméně za celé meziválečné období nedošlo 

k vytvoření jednoznačné strategie. Ve směru k Jugoslávii však 

evidentně panovala shoda na propagaci, protože pluk 

československé armády dostal čestný název „Jugoslavia“. 

Ovšem to nejzajímavější v citovaném zápise se týká oslavy 

jihoslovanského svátku „Sjednocení“, jež organizoval „jakýsi“ 

občanský spolek Československo-jihoslovanské ligy, ale na jejíž 

realizaci se podíleli také příslušníci zmíněného pluku „Jugoslavia“. 

To mě utvrdilo v domněnce, že armáda mohla hrát ve společnosti 

další a možná daleko větší roli, než jakou by mě napadlo jí přiznat. 

Velmi neočekávané bylo zjištění, že se konaly slavnosti k sjednocení 

a vzniku cizího státu. Při studiu historie se v českém prostoru 

neustále točíme okolo vyhlášení Československé republiky, svatého 

Václava, Zborova nebo upálení Mistra Jana Husa. Na Slovensku 

přidejme cyrilometodějské oslavy. Ovšem slavení jihoslovanského 

svátku v Československu není tolik známé. 

Tak vzniklo několik otázek pro diplomovou práci. Proč byl 

pojmenován pluk po Jugoslávii a proč právě ten dislokovaný 

v Benešově u Prahy? Mělo to nějaký vyšší smysl, kupříkladu 

politický? Existovalo něco podobného i u jiných vojenských jednotek 

v československé armádě a k jiným státům? Proč se slavil 

v Benešově svátek cizího, byť nám nakloněného státu a pořádaly se 

takové slavnosti i v jiných městech Československa? Podílel se tento 

pluk aktivně na oslavách v Československu, a pokud ano, tak jak? 

Slavily se další svátky z ciziny? Tyto položené otázky, které jsem se 

rozhodl zodpovědět, mi stanovily směr mého výzkumu k 

symbolice čestného názvu 48. pěšího pluku „Jugoslavia“ a 

spojenectví Československa a Jugoslávie.  

Předpokládal jsem, že armáda jako apolitický subjekt 

československé společnosti nebude vhodným předmětem studia 

politicko-vojenské symboliky ve vztahu dvou zemí. Během 
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shromažďování pramenů se ukázalo, že jsem neměl správný odhad 

a dospěl jsem do situace, kdy jsem musel, nejen kromě množství 

studovaného materiálu, omezit si mnou kladené otázky. Zaměřil 

jsem se proto pouze na 48. pěší pluk „Jugoslavia“ a jeho 

komemorační akty, čestnou stráž, prapor, stuhy a čestný název. 

Zároveň jsem se snažil o jejich zasazení do širšího společenského 

kontextu s využitím periodik celostátních i regionálních, a doplnění 

souvislostí s mezinárodním vývojem. Z toho nakonec vzešla hlavní 

otázka výzkumu: Jakou roli hrál 48. pěší pluk „Jugoslavia“ při 

komemorativních aktech ve spojenectví Československa a 

Jugoslávie v letech 1918-1938? 

Od tázání jsem se posunul k podstatě každého výzkumu, a to 

k cíli práce, kterým je analyzovat spojenectví Československa a 

Jugoslávie z pohledu komemorativních aktů, jichž se účastnil 48. 

pěší pluk, a jejichž prostřednictvím mohl být spojenecký svazek 

upevňován a propagován před veřejností. Armáda hrála v životě 

každého státu významnou roli. Kromě obranné úlohy, měla také 

unifikační a univerzalistickou úlohu. V případě Československa se 

navíc domnívám, že vojenské jednotky, jejich čestné názvy a jejich 

činnost byly záměrně ovlivňovány politickými představiteli. 

V případě 48. pěšího pluku „Jugoslavia“ se jednalo minimálně 

o symbolickou a propagandistickou činnost směřující k posílení 

pozitivního vnímání jihoslovanského partnera československou 

společností. Současně jsem si nastínil tuto hypotézu: 48. pěší pluk 

„Jugoslavia“ byl součástí cílené kampaně, jejímž cílem bylo ovlivnit 

veřejné mínění československé společnosti v pozitivním směru 

k Jugoslávii (a Malé dohodě) při různých slavnostech. 

Prověření vlastní hypotézy a zodpovězení výzkumných otázek 

jsem postavil na analýze aktivit samotného pluku, které souvisely 

s různými svátky, výročími nebo výjimečnými událostmi, které se 

týkaly Jugoslávie. Ty měly samy o sobě symbolickou hodnotu, která 

byla při spojení se symbolikou představovanou plukem 

pojmenovaným po Jugoslávii znásobena a mohla silně působit na 
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obyvatelstvo domácí, ale také zahraniční. Důležitým faktorem 

výběru takových dní byla souvislost s 48. pěším plukem a Jugoslávií. 

Vybrané dny mohu rozdělit dle frekvence na každoroční a na 

ty jednorázové. Na prvním místě musím uvést patrně nejdůležitější 

svátek „bratrské“ Jugoslávie, kterým vzniklo Království SHS, a tím 

bylo „Sjednocení Jugoslávie“ připadající na 1. prosince 1919,9 jež se 

v Československu slavilo každoročně za přispění Československo-

jihoslovanské ligy, Osvětového odboru 48. pěšího pluku a politiků. 

Jednalo se o den, který byl určen za plukovní den československého 

48. pěšího pluku „Jugoslavia“, což vycházelo z čestného názvu pluku 

a byl tedy účasten všech slavností. Podobné akce se konaly v Praze 

a na dalších místech po celém Československu. Důležitým aspektem 

oslav byl také jejich ohlas v periodikách, které využiji pro dokreslení 

dobové atmosféry. 

Zbývající dva zkoumané dny patřily k neopakovatelným, 

výjimečným událostem. V jednom případě se jednalo o šťastnou 

záležitost, protože šlo o udělení plukovního praporu pěšímu pluku 

č. 48. jihoslovanskými hosty na první výročí vzniku samostatného 

Československa. Druhá byla bohužel smuteční, neboť se týkala 

pohřbu jugoslávského krále Alexandra I. a francouzského ministra 

zahraničních věcí Louise Barthoua v roce 1934, kteří byli zabiti při 

atentátu v Marseille. 

Důvodem výběru těchto událostí bylo jejich časové rozvržení a 

význam pro můj výzkum československo-jihoslovanských vztahů. 

Předání praporu cizími státními hosty československému pluku, 

navíc realizované rok od vyhlášení československé i jihoslovanské 

samostatnosti, představovalo důležitý moment na začátku budování 

vzájemných vztahů. Naopak smrtí krále Alexandra I. začíná nová 

kapitola československo-jihoslovanského spojenectví. Kontinuální 

slavnosti 1. prosince jsem vybral pro doplnění možných změn ve 

vzájemných vztazích. Naopak jsem se nezabýval např. 28. říjnem 

 
9 Ačkoliv bylo 1. prosince 1919 sjednoceno Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, 

používalo se běžně „Sjednocení Jugoslávie“, podrobnější vysvětlení použití názvů státních 

útvarů v práci na s. 19. 
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nebo zborovskými oslavami, kterými se již podrobně zabývali autoři 

publikace „Sláva republice!“, já jsem se zaměřil na komemorační 

akty spjaté s československo-jihoslovanským vztahem. 

V této souvislosti bych zde chtěl zmínit ještě to, že existoval 

jugoslávský 21. pěší pluk „Československý“ a rumunský 87. pěší 

pluk „Československý“. Tyto pluky tvořily soustavu minimálně čtyř 

vzájemně pojmenovaných malodohodových jednotek, které se 

podílely na propagaci sebe sama a partnerských armád. Narazil jsem 

tuto skutečnost při studiu materiálů v archivech a zaujala mě. 

V průběhu výzkumu jsem předpokládal, že by v práci mohla 

být kapitola, ve které bych komparoval vzájemně pojmenované pluky 

československé a jugoslávské armády, což by přispělo ke kvalitnější 

intepretaci zkoumané problematiky z pohledu zahraničí. Jejich 

porovnáním bych mohl zodpovědět otázky typu: Jaký panoval 

vzájemný vztah mezi československou a jugoslávskou armádou? Byl 

čestný název udělen jugoslávskému pluku náhodně, 

nesystematicky, nebo se našel „ideální“ pluk, který disponoval 

jakoukoliv historickou souvztažností k Československu? Jaké byly 

aktivity jugoslávského 21. pěšího pluku? Shodovaly se s aktivitami 

československého pluku? 

Z tohoto důvodu jsem začal řešit možnosti studia materiálů 

přímo v Bělehradě. Kontaktoval jsem Archiv Srbska v Bělehradě 

[Архив Србије] a Vojenský archiv v Bělehradě [Војни Архив], který 

požádal o oficiální podání žádosti přes Velvyslanectví České 

republiky v Bělehradě. Nicméně má žádost o informace byla bohužel 

zamítnuta. Přes tento neúspěch jsem chtěl zkusit prostudovat 

alespoň archiv Ministerstva zahraničních věcí Srbské republiky a 

periodika v bělehradské Národní knihovně, kde by mohly být 

podobné zmínky o plucích jako na české straně. Bohužel pandemie 

coronaviru začátkem roku 2020 nedovolila cestu uskutečnit. 

To znemožnilo naplnit celou vizi výzkumu a přinutilo mě k 

zúžení otázek pouze k 48. pěšímu pluku „Jugoslavia“ a jeho 

symbolické úloze upevňování spojeneckého a malodohodového 
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svazku v Československu. Při svém bádání proto budu vycházet 

výhradně z českých pramenů, respektive pramenů uložených 

v českých archivech (Výstřižkové fondy obsahovaly také zahraniční 

literaturu). Můj výzkum tedy téma ani zdaleka nevyčerpal a je 

otevřen dalšímu rozšíření a doplnění. 
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1.1) Základní přehled archivních pramenů a literatury 

Nejvýznamnějšími zdroji archivních pramenů byly Vojenský 

ústřední archiv – Vojenský historický archiv (VÚA-VHA) a Archiv 

Ministerstva zahraničních věcí (AMZV). V nich jsem získal mnoho 

podstatných informací k československé, potažmo jugoslávské 

armádě, československo-jugoslávským vztahům nebo udělovaným 

čestným názvům v armádě, a to zejména z fondů 48. pěšího pluku, 

Ministerstva národní obrany, Památníku osvobození nebo 

Politických zpráv. Bohužel velmi zajímavý fond 21. pěšího pluku 

„Československého“ v AMZV byl již dříve vyskartován. 

Neméně důležitým byly Národní archiv ČR (NA) a Národní 

knihovna ČR (NK). V Národní knihovně jsem objevil Výstřižkový fond, 

v němž se nacházelo nespočet zpráv z různorodých novin. 

Prostudovány byly roky 1934, 1936 a 1937, v nichž se objevovaly 

zprávy o Československo-jihoslovanské lize, králi Alexandrovi I. 

apod. V Národním archivu jsem se za pomoci Bc. Romana Štéra 

dostal k prostudování fantastický fond – Výstřižkový archiv, který 

skýtal neuvěřitelné množství kartonů s novinovými výstřižky, jež se 

pojily s československo-jugoslávskou problematikou – Alexandr I., 

E. Beneš, vojsko nebo hospodářství, a které byly v češtině, 

slovenštině, němčině, italštině, francouzštině, srbštině a dalších 

jazycích. Zde jsem probádal kartony z celého meziválečného období, 

ovšem nevyužil jsem všech jazyků. 

Zajímavým byl též Archiv Masarykova ústavu a Archiv AV ČR 

(MÚA), kde jsme získal informace diplomatického rázu z fondu E. 

Beneše. V Archivu Kanceláře prezidenta republiky (AKPR) jsem 

rozšířil znalosti o rumunský 87. pěší pluk „Československý“. 

Bohužel kroniku 21. pěšího pluku „Československého“, kterou 

věnovali příslušníci zmíněného pluku prezidentu Masarykovi, a 

která byla primárním cílem mého hledání, se v těchto institucích 

nepodařilo najít. Podle doposud získaných informací od archivářů 

byla několikrát přemístěna, a pokud přežila skartační období 
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šedesátých let minulého století, nikdo neví, kde se může nyní 

nacházet. 

Nepostradatelnou součástí této práce byla periodika. Hledání 

v nich bylo závislé na dnech, ve kterých se odehrály komemorační 

akty, mezi nimiž jsem hledal ty, jichž se účastnili příslušníci 48. 

pěšího pluku. Pokud jsem měl konkrétní datum, prověřil jsem tři 

výtisky před a po definovaném datu. Tento postup platil pro 

každoroční i jednorázové situace. Mezi prostudovanými periodiky 

bych zdůraznil list Stodruhák, Tábor a Národní listy. 

Československo-jihoslovanskými vztahy se zabývala řada 

autorů a bylo vydáno množství monografií i kratších článků jak 

československé (resp. české a slovenské), tak jihoslovanské 

provenience. Ačkoliv se to může zdát zvláštní, symbolika čestného 

názvu pěšího pluku a jeho aktivita v zájmu propagace spojenectví 

Československa a Jugoslávie prozatím nebyla podrobena žádnému 

hlubšímu výzkumu.10 Existující práce se zabývaly dílčími tématy, 

jako např. armádou, komemoracemi, velkými politickými dějinami 

apod., ale prozatím neexistuje práce rozvíjející problematiku 

symboliky a společné paměti armády tak, jak se o to pokusím v této 

práci. 

Tématu obecných dějin československo-jihoslovanských 

vztahů11 do roku 1918 se věnoval Václav Žáček a kolektiv v edici 

„Češi a Jihoslované v minulosti do roku 1918. Od nejstarších dob do 

roku 1918“, Praha, 1975 a pro období od raného feudalismu až do 

roku 1918 se jedná o dosud nejpodrobnější dílo, které mladší 

publikace spíše rozšiřují, doplňují nebo poupravují v období 19. 

 
10 Jednou z prací konkrétně zaměřených na symboliku francouzských legií vydali FIDLER 

J., PILÁT V.; Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády, s. 2, 

In.: http://www.cefres.cz/IMG/pdf/fidler_pilat_1995_tradice_odboje_francie.pdf, dne 

15. 3. 2020. 
11 Další díla věnující se obecně čs.-jug. vztahům: HLADKÝ L. a kol.; Vztahy Čechů 

s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, Institute of History, Praha, 2010; PÁNEK J.; Češi 

a Jihoslované. Kapitoly z dějin vzájemných vztahů, Tribun EU, Praha, 2015; 

HROZIENČIK J. (ed.); Československo a Juhoslávia. Z dejín československo-

juhoslovanských vzťahov, Bratislava, 1968; z jihoslovanských autorů například: 

PIRJEVEC J.; Jugoslávie 1918-1992: vznik, vývoj a rozpad Karadžordževićovy a Titovy 

Jugoslávie. Argo, Praha, 2000. 

http://www.cefres.cz/IMG/pdf/fidler_pilat_1995_tradice_odboje_francie.pdf
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století a o většinu 20. století.  Ačkoliv se jedná o starší práci, jež má 

své dobové nedostatky, pro můj výzkum se stala stěžejní, protože se 

zmiňuje o činnosti benešovského 102. pěšího pluku při zakládání 

Království SHS. Jedná se o poslední X. kapitolu „Na společné cestě 

k svobodě v době 1. světové války (M. Tejchman)“, kde se uvádí, že 

„benešovský 102. pěší pluk (85 % vojáků Čechů) na žádost srbského 

obyvatelstva Rumy zůstal ve městě i po uzavření příměří. Přijal název 

‚český pluk’, zavedl češtinu jako služební řeč a na čepicích vojáků se 

objevily vedle československých barev i jihoslovanské kokardy.“12 

Problematika vojenské symboliky a společné paměti tvořené 

vojenskými tělesy byla v československé historiografii na okraji 

zájmu, neboť tuto informaci další publikace neuvádí. Jedná se o 

zajímavost, která zapadá do souvislostí, jež vedly k pojmenování 

jednoho československého pěšího pluku po Jugoslávii. Doplním jen, 

že pokračovatelem rakousko-uherského 102. pěšího pluku 

[Infanterieregiment Nr. 102] byl v československé armádě 48. pěší 

pluk „Jugoslavia“. 

Miroslav Tejchman, Lubomíra Havlíková, Ladislav Hladký, 

Jan Pelikán, pod vedením Miroslava Šesták vydali edici „Dějiny 

jihoslovanských zemí“, Praha, 2009, která svým obsahem doplňuje 

a překonává v moderních dějinách předchozí edici, protože jim 

poskytla mnohem více prostoru a zakončila výklad rozpadem 

Jugoslávie. V této publikaci jsou dále novější poznatky. Ztotožnil 

jsem se s postojem autorů v případě používání termínů 

„jihoslovanský“ a „jugoslávský“. První slovo definovali v užším 

významu pro národy jižních Slovanů vyjma Bulharů, kteří 

nevstoupili s ostatními do společného státu a jejich dějinná cesta se 

výrazně odlišovala. Pojem „jugoslávský“ použili výhradně v období 

královské a socialistické Jugoslávie.13 

 V meziválečném období bylo Československo s Jugoslávií a 

Rumunskem součástí organizace, která byla označena jako Malá 

 
12 ŽÁČEK V. a kol.; Češi a Jihoslované v minulosti do roku 1918. Od nejstarších dob do 

roku 1918, Academia, Praha, 1975, s. 670. 
13 ŠESTÁK M. a kol.; Dějiny jihoslovanských zemí, NLN, Praha, 1998, s. 6. 
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dohoda. I toto téma bylo důkladně prozkoumáno z mnoha úhlů. 

Hlavní myšlenkou byla bezpečnost členů, ale také jejich politická, 

hospodářská a kulturní spolupráce. Utužování malodohodového 

spolku bylo důležitým předpokladem existence Československa a 

jeho spojenců. Zároveň bylo částečnou připomínkou doby 

společného boje na frontách 1. světové války. Bez znalosti 

vzájemných poměrů mezi členy bych mohl nesprávně posuzovat 

vývojové peripetie, jež byly nezbytné pro pochopení kontextu situace, 

ve které došlo k budování symbolu v podobě čestného názvu pěšího 

pluku. Obecně k Malé dohodě napsala ÁDÁM Magda, která vydala 

„The Little Entente and Europe (1920-1929)”, Budapest, 1993.14 

 Důležitou publikací z hlediska komemorací pro mě byla „Sláva 

republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu“, 

Praha, 2018 od kolektivu Dagmar Hájkové, Pavla Horáka, Vojtěcha 

Kesslera a Miroslava Michely. Autoři se v tomto díle zabývají jednak 

všeobecně známými prvorepublikovými svátky, kterými jsou 1. máj, 

Jan Hus, 28. říjen nebo cyrilometodějskou tradicí na Slovensku 

nebo slavnostmi důležitých pro české Němce nebo Maďary. Pro svou 

potřebu jsem zužitkoval informace o svátcích z kapitoly o 28. říjnu, 

dále narozenin prezidenta Republiky a o oslavách bitvy u Zborova.15 

Na závěr jsem si nechal literaturu vojenských dějin, která se 

věnuje historii armády a jejích částí. Bohužel žádná se nezabývá 

čestnými názvy vojenských jednotek ani příliš nerozebírá jiné 

aspekty armády než ty obranné. Na druhou stranu je to pro mě 

obrovská výhoda a také výzva.16 

 
14 Problematice Malé dohody se věnovali dále: FERENČUHOVÁ B.; „Sovietske Rusko a 

Malá dohoda. (K problematice medzinárodných vzťahov v strednej Európe v rokoch 1917-

1924)“, Bratislava, 1988; SLÁDEK Z.; Malá dohoda. Její hospodářské, politické a 

vojenské komponenty. Karolinum, Praha, 2000; DEÁK L.; „Zápas o strednú Európu 1933-

1938: Politicko-diplomatické vztahy“, Veda, Bratislava, 1986; JANČÍK D.; Německo a 

Malá dohoda, Univerzita Karlova, Praha, 1990. 
15 Komemoracím se věnovali: GILLIS R. J.; Commemoration. The politics of national 

identity, Princeton University Press, New Jersey, 1994; nebo ŠIMA K.; Od rituálů a 

obyčejů k performancím aneb jak studovat festivity moderní doby? Studia Ethnologica 

Pragensia, 2017 (1), s 17-49. 
16 Armádě se věnovali: KOLDINSKÁ M., ŠEDIVÝ I. (ed.); Válka a armáda v českých 

dějinách, NLN, Praha, 2008; NEDOROST L.; Češi v 1. světové válce 1., 2. a 3. díl, Libri, 

Praha, 2006. 
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Přehledovou publikaci k Čechům za 1. světová války napsal 

prof. Ivan Šedivý. Jeho kompendium „Češi, české země a Velká válka 

1914-1918“, Praha, 2001 jsem měl jako základní zdroj pro 

pochopení situace Čechů v rakousko-uherské armádě. Důležité pro 

mě bylo to, že se autor věnoval podrobně i nižším jednotkám armády 

na balkánské a italské frontě, které se týkaly mého výzkumu, 

protože přesuny jednotek a jejich nasazení v celku nebo podle 

praporů není nejpřehlednější. Nebyl opomenut ani fenomén 

národnostního složení armády v mnohonárodnostní monarchii, 

který je neodmyslitelně spjat s rakousko-uherskou i 

československou armádou. 

Nejobsáhlejším dílem o meziválečné československé armádě 

byla „Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-

1938“, Praha, 2006 od Jiřího Fidlera a Václava Sluky. Autoři odvedli 

obrovský kus práce v oblasti jednotlivých složek armády a jejich 

historie, které zpracovali formou encyklopedických hesel. Nemohu 

však souhlasit s jejich tvrzením, že 48. pěší pluk „Jugoslavia“ dostal 

čestný název až v roce 1920, a to navíc bez konkrétního data 

udělení.17 Zcela opomíjím fakt, že je v knize jediným plukem, který 

má u přidělení přídomku uvedený pouze rok. Při procházení 

materiálů k 48. pěšímu pluku, které autoři uvádějí jako 

prostudované, se mi podařilo najít, že čestný název byl 48. pěšímu 

pluku udělen na první výročí vzniku samostatného Československa 

dne 28. října 1919 při příležitosti předání praporu pluku regentem 

Alexandrem I. Karadžordževićem. Stejnou informaci jsem našel také 

v Armádním rozkaze ministra národní obrany Václava Klofáče z 26. 

října 1919, který se nachází v Osobním věstníku Ministerstva 

národní obrany (MNO), II. ročník, č. 111., vydaném 28. října 1919.18 

 

 

 
17 FIDLER J., SLUKA V.; Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-

1938. LIBRI, Praha, 2006, s. 93. 
18 VÚA-VHA; fond Osobní věstník, 28. října 1919, r. II., č. 111, s. 995. 
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1.2) Metodologie 

Předmětem mého výzkumu je symbolika vojenské jednotky 48. 

pěšího pluku „Jugoslavia“ a její využívání při různých 

komemoračních událostech významných pro československo-

jihoslovanské vztahy. Při výzkumu této problematiky jsem se 

věnoval záležitostem souvisejících s (vojenskou) symbolikou a 

komemoračními akty, přičemž první myšlenka v souvislosti s těmito 

oblastmi směřovala k „neživým a nehybným“ připomínkám 

minulosti tedy pomníkům či památníkům.19 Cílem takových 

monumentů je zachovat vzpomínku na něco, co nesmí být 

zapomenuto. Podle Vojtěcha Kesslera se instalace jakéhokoliv 

pomníku řadí mezi jeden z nejběžnějších pokusů o formování 

paměti.20 Jedná se o akt vyžadovaný a podporovaný státním 

aparátem, který jejich prostřednictvím definuje sám sebe, protože 

žádná moc se nemůže etablovat bez symbolických atributů, které 

podepřou její legitimitu.21 

K nárůstu počtu pomníků v krajině dochází především po 

významných milnících jako např. po roce 1918,22 kdy ve většině 

evropských měst a vesnic vznikaly pomníky nebo pamětní desky 

připomínající padlé vojáky v první světové válce. Po celé meziválečné 

období byla v československo-jihoslovanských vztazích přítomna 

vzájemná úcta k padlým. V Kragujevaci byl roku 1924 postaven 

Československý hřbitov, který připomíná popravu 44 vojáků 

trenčínského c. a k. 71. pěšího pluku. Roku 1926 bylo v Olomouci 

postaveno Jihoslovanské mauzoleum, kde jsou dodnes uloženy 

 
19 Podrobněji k pomníkům a památníků: KESSLER V.; Paměť v kameni. Druhý život 

válečných pomníků. Historický ústav, Praha, 2017 nebo HOJDA Z., POKORNÝ J.; 

Pomníky a zapomníky, Paseka, Praha, 1996. 
20 KESSLER V.; Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků. Historický ústav, Praha, 

2017, s. 34. 
21 RANDÁK J.; Historické mýty – vymezení symbolických útvarů. In: GONĚC V.; Česko-

slovenská historická ročenka, Masarykova univerzita, Brno, 2008, s. 23. 
22 Po vyhlášení Československa dochází k živelnému strhávání památek připomínajících 

Rakousko-Uhersko jako třeba Mariánský sloup na Staroměstském náměstí nebo sochy 

Josefa II. Některé z těchto činů vyvolali českoslovenští legionáři. Podrobněji: 

GALANDAUER J.; 2.7.1917 – Bitva u Zborova. Česká legenda, Havran, Praha, 2002. 
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ostatky části Jihoslovanů, kteří zemřeli na území Československa 

(viz obrázek č. 1). 

Pomník je tedy instrumentem utvářejícím paměť, tudíž trvale 

legitimizujícím nový řád svou přítomností v prostoru. Tento moment 

je živen slavnostmi, které se u něho každoročně konají, 

např. kladením věnců, kdy pomník jednak potvrzuje paměť starou a 

zároveň definuje paměť novou, která vzniká aktualizací událostí a 

zvyšováním časové propasti mezi tím, co je právě nyní a tím, co je 

připomínáno. Současně je taková skulptura určitým vydělením části 

prostoru, kterémuž uděluje konkrétní význam a symboliku a lidem, 

kteří se v něm pohybují, dává možnost identifikovat se s 

deklarovaným významem.23 Pomníky se umisťují na místech, na 

kterých se koncentruje velké množství lidí. Míra účasti občanů závisí 

na významu pořádané události, respektive výročí. V případě 

komemorace, která souvisí se státní ideologií a legitimitou, je 

předpokladem zájem vysokých státních představitelů, ovšem 

vrcholem je účast vojska. 

Armáda je totiž představitelkou státní moci, která svou 

přítomností dodává jakékoliv události vyšší prestiž, protože jí tím 

deklaruje významnou státní podporu. Armáda je tedy sama o sobě 

důležitým symbolem, který ještě umocňují atributy jako prapory, 

standardy a čestné názvy, které se udělují konkrétním plukům. 

Pojmenovávání pluků je běžná praxe v řadě zemí, a označení se 

chápe jako závazek cti a tradice pro příslušníky pojmenované 

jednotky.24 Tímto aktem totiž konkrétní pluk vystupuje z řady těch 

ostatních a dostává se mu dalšího významu, který leží v symbolice 

čestného názvu, který představuje pro společnost určitou hodnotu 

 
23 HLAVAČKA M. (ed.); Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a 

manipulace, Historický ústav, Praha, 2011, s. 532-533. 

Například busta T. G. Masaryka v budově FF UK, jasně definuje směr, jaký fakulta 

upřednostňuje. Každý člověk, který stoupá po schodech má možnost se s tímto symbolem 

ztotožnit nebo naopak. Když byla na stejném místě do roku 1989 busta V. I. Lenina, byl 

význam ideologicky zcela jiný. In: PETRÁŇ J.; Filosofové dělají revoluci, Univerzita 

Karlova, Praha, 2015. 
24 Například 3. pěší pluk Spojených států „Stará stráž“ nebo ve Velké Británii známá 

Grenadier Guards „The Bill Brown“. 
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neboli je pro ni symbolem. Clifford Geertz chápe symbol jako 

označení čehokoliv, co slouží jako nositel pojmu, přičemž tento 

pojem obsahuje „význam symbolu“,25 což je základní definicí mého 

výzkumu, protože v názvu 48. pěšího pluku „Jugoslavia“, je 

nositelem symbolu československo-jihoslovanské vzájemnosti slovo 

„Jugoslavia“, které přenáší svůj symbolický význam na celý pluk 

jako takový.  

Tímto pojmenováním byl pluk rozlišen v rámci armády, a ještě 

konkrétněji ve vojenské oblasti čestných názvů, kterých bylo 

uděleno československým pěším plukům vícero, přičemž udělením 

onoho názvu „Jugoslavia“ získal pluk konkrétní hodnotu, která se 

stala srozumitelnou pro československou a jihoslovanskou 

společnost. Milan Hlavačka použil pro místa paměti definici, že 

různorodá pojmenování krajiny přinášejí různou symboliku a 

společenskou hodnotu.26 Já jsem tuto jeho definici použil 

v armádním prostředí, protože pokud si uvědomíme, že např. řadová 

číslovka 48. dává pluku konkrétní význam a označení vzhledem 

k ostatním plukům, tak čestný název „Jugoslavia“ můžeme 

definovat stejně avšak pro jiný obsahový rámci. 

Například pokud napíšu československý 48. pěší pluk, 

dostává název jiný charakter než, když se uvede československý 

48. pěší pluk „Jugoslavia“, což mu dává zcela zřejmý symbolický 

význam. Z toho vyplývá, že jazyková podoba plukovního názvu 

vychází ze struktury, kterou stanovila státní moc, která jeho 

prostřednictvím ovlivňuje společenský diskurz. Název je tedy 

strukturalizovaný, protože pouze tím v něm vyvstávají konkrétní 

jemu svěřené významy,27 a ty jsou definovány jazykem, který má 

zvláštní formou společenské praxe.28 Tento přístup rozvíjí kritická 

 
25 GEERTZ C.; Intepretace kultur, Sociologické nakladatelství, Praha, 2000, s. 107 
26 HLAVAČKA M. (ed.); Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a 

manipulace, Historický ústav, Praha, 2011, s. 532-533. 
27 PALEČEK M.; Kulturní identita a její ohroženost, Gaudeamus, Hradec Králové, 2002, 

s. 51. 
28 FAIRCLOUGH N.: Language and Power, Longman, London, 1989, s. 148. 
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diskurzivní analýza (CDA),29 jež vnímá jazyk jako součást 

společnosti a považuje ho za společenský fenomén,30 který svou 

konkrétní podobou vypovídá o mocenských vztazích v ní, přičemž se 

snaží analyzovat, jak slouží jazyková komunikace určitým skupinám 

společnosti.31 Já jí využívám k analýze textů vojenské povahy, které 

jsou produktem vládnoucí elity, která jimi sleduje konkrétní cíl. 

Druhou skupinou textů jsou novinové články, které odráží snahu 

vládních představitelů ve společenském diskurzu, a prostředníkem 

k takové interakci je jazyk. 

Zásadní roli zastává v symbolické problematice 

československo-jihoslovanského vztahu také „komemorační či 

svátková kultura“. Podstatou svátků důležitých pro československo-

jihoslovanskou „fixaci paměti“32, byla jejich periodicita,33 která má 

zásadní úlohu při vytváření a konstruování vzpomínek, které jak 

tvrdí Jan Assmann, vedou jedince k pocitu sounáležitosti 

s ostatními jedinci společenství a následnému označování se 

pojmem „my“, který souvisí s myšlenkou konektivní struktury, jež 

představil J. Assmann, a jejíž podstatou je právě zmíněné 

opakování.34 

Zde jsem zvolil pro definici zkoumaných svátků nezvyklý 

pojem – anniversarium, jehož základem je každoroční opakování v 

konkrétním dni, stanoveného kalendářem.35 Z anniversaria 

vystupuje do popředí jubileum, které je naopak neopakovatelné, 

protože se jedná o něco výjimečného – jubileum zlaté svatby je 

 
29 Podrobněji In.: WODAKOVÁ R., MEYER M.; Methods of critical discourse analysis, 

Sage, London, 2001; Van Dijk A. T.; Racism and the Press, Routledge, London/ New York, 

1991 nebo REISIGL M., WODAKOVÁ R.; Diskurzivně-historický přístup (DHA), Studie 

z aplikované lingvistiky, 1/2015, s. 145-177 a LEHEČKOVÁ E., HOŘEJŠÍ L. M.; Ruth 

Wodaková, Studie z aplikované lingvistiky, 1/2015, s. 126-142, dne 22. 4. 2020. 
30 LANDWEHR A.; Historische Diskursanalyse, Campus, Frankfurt/New York, 2008, s. 

62. 
31 SCHNEIDEROVÁ S.; Analýza diskurzu a mediální text, Karolinum, Praha, 2015, s. 38. 
32 KESSLER Vojtěch; Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků. Historický ústav, 

Praha, 2017, s. 34. 
33 Každoroční oslavy 28. října dne vzniku Československa nebo 1. prosinec den vzniku 

Království SHS. 
34 ASSMANN J.; Kultura a paměť, Prostor, Praha, 2001, s. 20. 
35 HÁJKOVÁ D. a kol; Sláva republice! Academia, Praha, 2018, s. 19. 
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50. rok od obřadu, což ale nemění nic na hodnotě všech předchozích 

ani budoucích let strávených společně, pouze tomu 50. roku dává 

punc něčeho trvalého, co stojí za důstojnější nebo honosnější 

připomenutí, než je běžné. Tento příklad potvrzuje také všechny 

jubilejní oslavy mezi lety 1918 a 1938 jako výročí bitvy u Zborova 

roku 1927 nebo 28. říjen v roce 1928, které byly velkolepější než ty 

předchozí i následující. Opakující se vzpomínkový akt byl 

neodmyslitelnou součástí utváření národní identity v mladém 

Československu, protože jak uvádí Douwe Draaisma, vzpomínka 

„nemůže být připisována pouze dojmům, které jsme získali v mládí, 

ale především skutečnosti, že jsme tyto dojmy od té doby opakovali a 

obnovovali.“36 

Vycházím z předpokladu, že v případě opakování akce, 

docházelo k formování vzájemné, historické vzpomínky účastníků, 

která směřovala k následnému posilování společné identity. 

Využívám popisu Francoise Mayerové, která popsala tento proces 

jako vztah k tomu, co bylo před námi a k čemu si jako účastníci 

vytváříme společnou představu, která vzniká v našem vztahu 

k jiným lidem, neboť úkolem historie a paměti je definovat to, kdo 

jsme.37 Při vzpomínání jihoslovanských historických událostí 

existoval vztah k Jihoslovanům jako vítězným Slovanům a současně 

se připomínal vztah k Němcům a Maďarům, jako nepřátelům všeho 

slovanstva, svobody a demokracie. 

Přestože důležitým aspektem byla periodicita, odehrály se 

v průběhu dvaceti let i komemorační akty unikátního významu, 

které se (vyjma jubileí) nedaly zopakovat. Pokud jsem se dosud 

zabýval důležitostí každoročního budování společné paměti, je nutné 

se zmínit o jednorázových akcích, které svou emocionální hloubkou 

upozadily (alespoň na chvíli) vše ostatní a znásobily aktuálnost 

anniversarií. Mezi takové události patří bezesporu první oslava 

československé samostatnosti 28. října 1919, při které byl předání 

 
36 DRAAISMA D.; Metafory paměti, Mladá fronta, Praha, 2003, s. 226-227. 
37 MAYER F.; Češi a jejich komunismus: paměť a politická identita, Argo, Praha, 2009, s. 

30. 
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prapor československému pluku jihoslovanskou delegací, čímž byl 

dán základ slavení svátku „Sjednocení Jugoslávie“. Rovněž 

zastřelení krále Alexandra I. Karadžordževiće v Marseille v roce 1934 

nebo pohřeb T. G. Masaryka, jež byly významnými osobnostmi, které 

ovlivňovaly vzájemné vztahy. 

Pokud byl 48. pěší pluk „Jugoslavia“ prostředkem ke 

vzpomínkovému aktu v konstruování společné paměti, pak pro mě 

byly klíčové čtyři otázky vycházející z pojetí CDA Normanem 

Fairloughem, a totiž (1) co se děje, (2) jací jsou aktéři, (3) jaké jsou 

vztahy mezi nimi a (4) podoba užití jazyka.38 Aktérů bylo s největší 

pravděpodobností vícero a nebude patrně možné jednoznačně určit, 

zda vycházela iniciativa ze „shora“, tedy od státní moci, anebo 

„zdola“ jako projev společenských nálad. Postoje obyvatelstva 

k jakýmkoliv vzpomínkovým aktům nejen těch, které se těšily státní 

podpoře, přecházely od zcela pozitivních až po ty jednoznačně 

negativní. Při komemoracích se objevovaly samozřejmě projevy 

nesouhlasu, které se ve většině případů projevovaly nepřítomností. 

Takový bojkot oslav znamenal, že sjednocující myšlenka svátku 

nebyla zcela úspěšná. Každopádně nelze říci, že každý, kdo nepřišel, 

byl nepřítelem státu. Je potřeba vnímat svátek také v rovině 

obyčejného volného dne, který byl „ventilem tíhy každodennosti.“39 

Svátky byly upraveny zákonem z roku 1925,40 který 

stanovoval také dny pracovního klidu. Problematikou svátků se 

zabývala podrobně Dagmar Hájková a kolektiv v práci „Sláva 

republice, Academia, 2018“, ve které se věnovali významným 

národním a dvěma menšinovým dnům. Československo-

jihoslovanské vztahy ovšem neměly žádný oficiální svátek podle 

zákona. Mým cílem je tedy v této souvislosti především doplnit jejich 

výzkum o slavnosti dne „Sjednocení Jugoslávie“, který připadal na 

1. prosince. Tím pádem byla účast každého vskutku dobrovolná a 

 
38 FAIRCLOUGH N.: Language and Power, Longman, London, 1989, s. 147. 
39 HÁJKOVÁ D. a kol; Sláva republice! Academia, Praha, 2018, s. 21. 
40 Sbírka zákonů a nařízení státu československého; Zákon 65/1925 Sb. ze 3. dubna 1925 o 

svátcích a památných dnech republiky Československé, 15. 4.1925, č. 30, s. 433. 
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v jeho volném čase, za který mu samozřejmě nenáležel plat. Pokud 

se ale každoroční oslavy „Sjednocení Jugoslávie“ opakovaly, ačkoliv 

nebyly dle státního kalendáře významné, musela být symbolika 

natolik jednoznačná, že stála organizátorům za připomenutí a lidem 

za to se shromáždit a vzpomenout na ni. Současně mohlo jít o 

politicky žádanou každoroční akci, která mohla mít mezinárodní 

přesah.  

Význam svátku podtrhovala účast vysokých státních 

funkcionářů, u nichž ale nebyla záruka, že budou přítomni 

každoročně, a rovněž vznik oficiální příručky k 1. prosinci,41 která 

už vykazuje trvalost. Nejvyšší záruku poskytovala armáda, které 

byla „nositelkou státní ideologie“,42 a jež měla k dispozici 

symbolického nositele československo-jihoslovanské tradice ve 

48. pěším pluku „Jugoslavia“. 

Příslušníci pluku se neúčastnili pouze tohoto jednoho dne. 

jejich přítomnost byla na vícero komemoračních událostech, které 

se dají rozdělit, jak podle účasti, tak podle frekvence konání. Význam 

konkrétní akce určoval míru zapojení příslušníků pluku, jež 

dovoluje poměrně snadné odlišení na kulturní akce místního 

významu, kterých se účastnila pouze plukovní hudba 48. pěšího 

pluku „Jugoslavia“ (společenské večery a čaje spolků)43 a na oslavy 

státního nebo mezinárodního rozsahu (1. prosinec),  na jejichž 

organizaci se podílely různé městské spolky (Sokol, Československo-

jihoslovanská liga, Ženský spolek atd.) a současně na jejich utváření 

participoval Osvětový odbor 48. pěšího pluku „Jugoslavia“, čímž se 

celý pluk stával na okamžik politickým aktérem, protože ovlivňoval 

konkrétní slavnosti nejen svou přítomností při jejich konání, ale 

současně svými praktickými kroky na jejich utváření. To nicméně 

vyvrací proklamovanou apolitičnost prvorepublikové armády 

 
41 BRUMMER A.; Slovanství a slovanská tradice v meziválečném Československu 1918-

1938, disertační práce, FF MU, Brno, 2012, s. 51, dne 20. 4. 2020. 
42 HÁJKOVÁ D. a kol.; Sláva republice! Academia, Praha, 2018, s. 101. 
43 MALÁ L.; Spolky v Benešově v době meziválečné (1918-1938), bakalářská práce, FF 

UK, Praha, 2008, s. 79, dne 20. 4. 2020. 
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(a četnictva), jejichž příslušníkům byla dle zákona 56/1927 Sb.44 

odepřena možnost ovlivňovat politický vývoj země prostřednictvím 

voleb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Zákon 56/1927 Sb. z 8. dubna 1927 o volebním právu příslušníků branné moci a 

četnictva. In.: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/4389/1/2/zakon-c-56-1927-sb-

o-volebnim-pravu-prislusniku-branne-moci-a-cetnictva, dne 20. 4. 2020. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/4389/1/2/zakon-c-56-1927-sb-o-volebnim-pravu-prislusniku-branne-moci-a-cetnictva
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/4389/1/2/zakon-c-56-1927-sb-o-volebnim-pravu-prislusniku-branne-moci-a-cetnictva
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1.3) Terminologie 

 Za důležité považuji vysvětlení základních terminologických 

problémů, jež se týkají uvedených pomístních názvů pramenící z 

dislokace jednotek v první světové válce, vlastních jmen, ale i 

oficiálních označení jednotlivých států. Komplikace vyplývají 

z používání latinky (Češi, Chorvati) a cyrilice (Srbové) a její následné 

transkripce do češtiny nebo souvisejí s existencí různých označení 

pro jednu a tu samou věc v daném čase či termíny cíleně a uměle 

sloučenými. 

Jak osobní jména panovníků, státníků, vojáků a dalších osob, 

tak geografické názvy míst jsou psána českou formou. Při první 

zmínce jsem u osobností uvedl v závorce datum narození/úmrtí a 

do hranaté závorky jsem připojil u Jihoslovanů pojmenování 

v národní podobě. Přepis pomístních i osobních jmen ze 

srbochorvatštiny, resp. z cyrilice do latinky se opírá o Pravidla 

českého pravopisu. 

V práci se v omezené míře vyskytují i zkratky. Zkráceného 

zápisu jsem využil v první řadě u označení vojenských hodností, dále 

u institucí nebo státních útvarů, a nakonec u poznámek pod čarou, 

kde jsem se ke zkrácení uchyloval při kolektivních pracích, kde jsem 

uvedl jednoho, většinou vedoucího, autora. 

Co se týče citací z pramenů, ty byly přepsány v neupravené 

podobě i v případě, že byly pravopisně nesprávné nebo zastaralé. 

Pokud byly chyby překážkou pro porozumění textu, byl přepis 

ošetřen opravou, která je uvedena v hranaté závorce. Veškeré citace 

byly odlišeny od zbytku textu za pomoci kurzívy. 

Další náročnou oblastí jsou slova vytvořená pro společný 

státní útvar Čechů a Slováků. Pojmenování tohoto státu nebylo 

snadné, protože nepanovala shoda45 – například bratři Čapkové 

k vybranému jménu měli výhrady.46 Oficiální označení prošlo 

 
45 ČIŽMÁROVÁ L.; K peripetiím vývoje názvů našeho státu a postojů k nim od roku 1918, 

Naše řeč, r. 82, č. 1. s. 1-15, In.: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7483 dne 

5. 8. 2019. 
46 Bratři Čapkové, O tom jméně, Lidové noviny, dne 1. 1. 1922. 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7483
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vývojem, kdy se pro roky 1918-1920 užíval název „Republika 

československá“ a pro následující dobu až do roku 1938 se jednalo 

o „Československou republiku“.47 Ustálenou formou se stal zkrácený 

název – „Československo“, který jsem pro jednoduchost 

upřednostnil.  

Složeninu „československý“ jsem pojal jako ekvivalent pojmů 

„český“ a „slovenský“ pro období od sarajevského atentátu do 

rozpadu Československa. Ačkoliv byla v průběhu 1. světové války a 

odboje kvalitativně i kvantitativně rozhodující česká strana, došlo 

v oblasti zahraničních vztahů k rozšíření „jen české“ záležitosti na 

„československou“.48 Oddělené pojmy „český“ a „slovenský“ jsem 

použil pouze v případě, kdy se jedná o volbu jedné či druhé strany 

(např. „národní přísaha“). 

Symboliku československé armády zkoumám prostřednictvím 

benešovského 48. pěšího pluku „Jugoslavia“, který by se dal 

charakterizovat jako „český“, protože ho tvořili téměř výhradně Češi. 

Jeho předchůdcem byl zmíněný rakousko-uherský 102. pěší pluk 

sídlící v Benešově, který byl v roce 1914 tvořen z 91 % Čechy.49 Dalo 

by se namítnout, že jsem použil nepřesné označení, které nesprávně 

zahrnulo Slováky, Rusíny, Němce, Maďary a Poláky, kterých se 

výzkum v podstatě netýká. 

Je nutné si uvědomit, že armáda měla v mnohonárodnostním 

prostředí silnou integrační roli. Mezi národnostně velmi pestré státy 

patřilo jednoznačně také Československo, které bylo založeno na 

čechoslovakismu jako politickém konstruktu, který byl ovlivněn 

pragmatismem s využitím slovanské vzájemnosti.50 Přes počáteční 

komplikace proběhla unifikace domácího a zahraničního vojska 

 
47 Název našeho státu a jeho změny, In.: 

https://ceskaaslovenskahistorie.estranky.cz/clanky/ceska-republika--statni-symboly--

statni-svatky/nazev-statu-1918-1992--od-1993.html 5. 8. 2019. 
48 ŽÁČEK V. a kol.; Češi a Jihoslované v minulosti do roku 1918. Od nejstarších dob do 

roku 1918, Academia, Praha, 1975, s. 638. 
49 LEIN R.; Plnění povinností, nebo velezrada? Academia, Praha, 2018, s. 45 a ŠEDIVÝ I.; 

Češi, české země a Velká válka 1914-1918, NLN, Praha, 2001, s. 66. 
50 Podrobněji: HUDEK A., KOPEČEK M., MERVART J.; Čechoslovakismus, NLN, 

Praha, 2020. 

https://ceskaaslovenskahistorie.estranky.cz/clanky/ceska-republika--statni-symboly--statni-svatky/nazev-statu-1918-1992--od-1993.html
https://ceskaaslovenskahistorie.estranky.cz/clanky/ceska-republika--statni-symboly--statni-svatky/nazev-statu-1918-1992--od-1993.html
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vcelku bez problému a armáda od roku 1920 vystupovala jako 

homogenní těleso, které bylo vnímáno jako jednotící pilíř celého 

státu. Tento způsob sebeprezentace příliš nenarušovalo ani 

mnohonárodnostní složení československého vojska, a proto jsem ve 

všech případech použil v definovaném období adjektivum 

„československý“, čímž upozorňuji na skutečnost, že měla zmíněná 

symbolika pluku působit celostátně. 

Problematika společného pojmenování národů v novém a 

společném státě se netýká jen Čechů a Slováků. V literatuře nebo 

oficiálních dokumentech se můžeme setkat s různými označeními 

pro sjednocený slovanský státní útvar na Balkáně po první světové 

válce, tedy Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (1918-1929 – 

Království SHS) a Království Jugoslávie (1929-1941). V tomto 

případě se také akceptovala zkrácená varianta – „Jugoslávie“, která 

alespoň v našem prostředí nakonec převážila. Rozhodl jsem se 

používat do roku 1929 termín Království SHS (KSHS) a pro zbylé 

období název Jugoslávie, což mi přijde nejvhodnější. Nicméně ve 

dvacátých letech bylo zcela běžné používat také zčeštěný výraz 

„Jihoslávie“.51 

Změny státního názvu jsou ovšem tím snazším. Skutečný 

chaos panuje při používání přídavných jmen „jihoslovanský“ a 

„jugoslávský“.52 Částečně jsem se inspiroval definicí v knize „Dějiny 

jihoslovanských zemí“, která nabídla nejpřehlednější přístup k 

problematice. Slovo „jihoslovanský“ používám pro starší období až 

do roku 1929 (běžně používáno ve 20. letech, ačkoliv zahrnuje 

všechny jižní Slovany). Já ho tudíž vnímám v užším významu a 

nezahrnul jsem do něho Bulhary, kteří nebyli předmětem zkoumání. 

Pojem „jugoslávský“ v práci využívám pro období královské 

Jugoslávie, kde zesilovala velkosrbská idea, díky které je dnes slovo 

 
51 ŠKERLOVÁ J.; Věrnost za věrnost? Československo-jugoslávské politické vztahy 

v letech 1929-1934: Přání, rozpory, realita., dizertační práce, FF MU, Brno, 2014, s. 81 

nebo Obchodní a platební smlouva mezi republikou Československou a královstvím 

Jihoslávií In.: https://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/tisky/t2730_00.htm, dne 5. 5. 2020. 
52 Naše řeč, Jihoslovanský a jugoslávský, r. 18 (1934), č. 9, s. 284 In.: http://nase-

rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2900, dne 5. 5. 2020. 

https://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/tisky/t2730_00.htm
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2900
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2900
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„jugoslávský“ vnímáno národy bývalé Jugoslávie jako důkaz srbské 

asimilace a útlaku.53 Stejný postup jsem použil u slov „Jihoslovan“ 

a „Jugoslávec“. 

Posledním terminologickým problémem bylo psaní čestných 

názvů pěších pluků. V některých případech bylo použito podstatné 

jméno, jindy přídavné jméno. Rozhodl jsem se zachovat historickou 

přesnost. Zajímavostí spojenou s Jugoslávií bylo psaní čestného 

názvu 48. pěšího pluku „Jugoslavia“, protože tato podoba není 

z hlediska pravopisu správná. Po zvážení jsem ponechal tvar 

s krátkým „a“, který se objevuje v kronice pluku i oficiálních 

dokumentech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 ŠESTÁK M. a kol.; Dějiny jihoslovanských zemí, NLN, Praha, 1998, s. 6. 
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2) Politicko-vojenská historie 

 Vzájemné bilaterální vztahy mezi Čechoslováky a Jihoslovany 

dosáhly vrcholu ve 20. letech 20. století, kdy se předtím podařilo 

vytvořit suverénní státy a poté se aktivně zapojit do evropské 

politiky. V tomto období začalo docházet ke sporům, které byly 

zapříčiněny rozdílnými geopolitickými zájmy. Československo se 

soustřeďovalo na situaci ve střední Evropě, kde se pokoušelo čelit 

hrozbě revizionistických tendencí Maďarska a ve třicátých letech 

také Německa. Naopak Jugoslávie cílila na Balkán a Středomoří, kde 

se střetávala se snahami Itálie. 

Československý přístup k Itálii byl ovlivněn jak italskými 

legiemi a bojem proti Rakousku-Uhersku, tak možností 

československo-italské spolupráce, která se ovšem pro odlišné 

politické koncepce nakonec neuskutečnila.54 Československá 

politická koncepce a spojenectví s Jugoslávií a Francií vedla během 

dvacátých let ke zhoršování československo-italských vztahů. Toto 

zamrzání se pokusila československá vláda zvrátit udělením Řádu 

Bílého lva Benitu Mussolinimu (1883-1945) v roce 1926.55  

Jugoslávie naopak čelila italským požadavkům na rozsáhlá 

jihoslovanská území. Italská politika k tomu také obratně využívala 

chorvatsko-srbského sporu o podobu společného státu. Především 

Slovinci a Chorvati kritizovali „opatrnou“ československou 

diplomacii, která jim nebyla v požadavcích na Istrii a Terst ku 

pomoci.56 Jistou schovívavost projevovala československá 

diplomacie také vůči Bulharsku, což nesli nelibě naopak Srbové, 

kteří s Bulharskem vedli spor o Makedonii. I tyto vnitropolitické 

rozdíly mezi Jihoslovany znesnadňovaly československo-

jihoslovanskou spolupráci.  

 
54 HOUSKA O.; Československo-italské vztahy 1922-1929, disertační práce, Univerzita 

Karlova, Praha, 2010, s. 19, dne 10. 5. 2020. 
55 Podrobněji: Benito Mussolini – držitel řádu Bílého lva In.: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/208452801240043/ (12:10-

23:25) dne 10. 5. 2020. 
56 SLÁDEK Z.; Malá dohoda. Její hospodářské, politické a vojenské komponenty. 

Karolinum, Praha, 2000, s. 17. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/208452801240043/
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Důležitý byl také vztah k Sovětskému svazu. Do konce 

třicátých let se jugoslávská politika stavěla k navázání oficiálních 

kontaktů se Sovětským svazem (SSSR) negativně. Důvodem 

bylo dynastické propojení rodu Karadžordževičů a Romanovců, 

které bolševici zlikvidovali. Vláda Království SHS také tvrdě 

zakročovala proti jakékoliv komunistické agitaci zákonem na 

ochranu státu tzv. Obzana, což vyvrcholilo zákazem samotné 

Komunistické strany Jugoslávie.57 

T. G. Masaryk i E. Beneš odmítali a priory bolševismus pro 

jeho nedemokratickou formu vlády. Anarchie, teror a nepořádek oba 

státníky zneklidňovaly.58 V politickém smyslu byl postoj 

československé diplomacie v souladu se stanoviskem KSHS i 

ostatních dohodových spojenců k SSSR, který se změnil v roce 1934 

podpisem francouzsko-sovětské spojenecké smlouvy, ke které 

přistoupilo také Československo.59 V oblasti obchodních styků byl 

přístup E. Beneše jiný, jelikož už v roce 1922 byla podepsána 

obchodní smlouva. Ve vztazích s Itálií i SSSR se československá 

diplomacie snažila o nalezení vhodného kompromisu mezi svými 

zájmy a očekáváním spojenců. 

Přes tyto různorodé zájmy byly vztahy obou států velmi 

korektní a pravděpodobně bychom těžko hledali jinou zemi, se 

kterou by mělo Československo takový přátelský vztah. Toto 

přátelství, kromě zmíněné spolupráce na poli mezinárodním, 

dokládá do poloviny 30. let 20. století zvyšující se objem 

obchodovaného zboží a vojenská spolupráce v rámci Malé dohody, 

 
57 PIRJEVEC J.; Jugoslávie 1918-1992: vznik, vývoj a rozpad Karadžordževićovy a Titovy 

Jugoslávie. Argo, Praha, 2000, s. 17 nebo ŠESTÁK M. a kol.; Dějiny jihoslovanských zemí, 

NLN, Praha, 1998, s. 400-401. 
58 Podrobněji: BENEŠ E.; Problémy nové Evropy a zahraniční politika československá. 

Projevy a úvahy z r. 1919-1924, Melantrich, Praha, 1924; Týž; Nesnáze demokracie, 

Společnost dr. Edvarda Beneše, Praha, 1990; LUKEŠ I.; Československo mezi Stalinem a 

Hitlerem, Prostor, Praha, 1999 nebo DEJMEK J.; Edvard Beneš. Politická biografie 

českého demokrata. Část první – Revolucionář a diplomat (1884 – 1935), Karolinum, 

Praha, 2006. 
59 TOMŠA O.; Mezinárodní postavení a zakotvení českých zemí, Československa a České 

republiky ve 20. století, bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola Praha, Praha, 

2012, s. 12, dne 10. 5. 2020. 
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která se pokoušela o zajištění bezpečnosti a statusu quo ve střední 

a jihovýchodní Evropě. 

Blízký vztah se projevoval i v pořádání slavností, které 

připomínaly významné události ze společné minulosti. Vědomí 

slovanské blízkosti se začalo utvářet v 19. století za přispění 

národních „buditelů“, z nichž někteří jsou považováni za 

spoluzakladatele slavistiky jednotlivých jihoslovanských národů.60 

Zájem a podpora Jihoslovanů zesilovala v českém prostředí až do 

první světové války, během níž se političtí představitelé českého a 

jihoslovanského odboje začali podporovat v boji proti Rakousko-

Uhersku. Rovněž srbští, chorvatští, slovinští, čeští a slovenští vojáci 

bojovali společně ve zformovaných jednotkách na balkánské frontě. 

Po rozpadu Rakousko-Uherska bylo rozhodující pro novou 

politickou garnituru stabilizovat stát, upevnit nový řád fakticky i 

symbolicky, ovšem při zachování určité kontinuity, která by posílila 

pozici nových elit. Za symbolické „obhájení“ lze považovat svátky a 

památné dny. Některé svátky pouze převlékly kabát, jiné byly zcela 

nové a jejich politické zakotvení trvalo do schválení svátkového 

zákona parlamentem v roce 1925. 

Skutečnost, že šlo velmi obtížně změnit ze dne na den celou 

rakousko-uherskou legislativu, která se navíc lišila v jednotlivých 

celcích Československa, vysvětluje dlouhou přípravu svátkového 

zákona nebo to, že v některých intencích zůstaly platné rakousko-

uherské zákony po celé meziválečné období Československa. S tím 

souvisí i jisté zachování tradic z Rakousko-Uherska. Mezi takové 

patřily oslavy Mistra Jana Husy nebo oslava narozenin panovníka. 

Tento každoroční akt se stal významným svátkem československé 

společnosti, protože se jednalo určitým způsobem o zachování 

principu úcty k hlavě státu, kde je vyměněn obsah. Oslava 

narozenin prezidenta republiky, v jistém smyslu podobná oslavě 

narozenin císaře, v sobě nesla sjednocující prvek. Blahopřejné 

 
60 HLADKÝ L. a kol.; Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, Institute of 

History, Praha, 2010, s. 13. 
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dopisy prezidentovi, vyzdobená náměstí, hudba nebo průvody 

městem byly standardní součástí oslav císaře Františka Josefa I. a 

tento styl převzala první republika v podstatě s jedinou změnou – 

portrét císaře nahradila podobizna prezidenta Masaryka.61 Samotný 

T. G. Masaryk napomáhal neutrálnímu až sbližujícímu rázu 

slavností, protože byl respektovaným politikem a profesorem, byť 

s ním nesouhlasil každý. Určitým symbolem kontinuity se tedy stal 

sám prezident T. G. Masaryk (1850-1937), který se zapojoval aktivně 

do formování tradic vznikajícího státu.62  Neutrální ráz 

prezidentského úřadu plynule přešel také na druhého 

československého prezidenta E. Beneše (1884-1948).  

Rakousko-uherské vojenské tradici zůstala věrna i mladá 

československá armáda, a to dokonce ještě před vlastním vznikem. 

Jednalo se o převzetí formy rakousko-uherského pojmenovávání 

vojskových těles, kdy pluk nesl jméno svého majitele. Tento systém 

byl v rakouské armádě zrušen během reforem Marie Terezie (1717-

1780) a Josefa II. (1741-1790) na den Napoleonova narození 15. 

srpna 1769, kdy bylo nahrazeno rozlišování pluků dle majitele 

prostým číslováním.63 Vlastnictví pluku však nadále zůstalo 

zachováno, ale postupně přecházelo pojmenování pluku po 

konkrétní osobě z praktické úlohy majitele coby velitele do formální 

roviny symbolického vlastnictví pluku, jež se stalo prestižní a 

čestnou záležitostí. 

Tento rys do budoucí československé armády přenesli 

legionáři, kteří doplňovali číslování pluků o čestné názvy odkazující 

na hrdiny českých dějin. Především se jednalo o ruské legie, kde 1. 

střelecký pluk pochodoval do zborovské bitvy pod pojmenováním 

„Svatého Václava“.64 Po této, pro československý odboj, zlomové 

 
61 HÁJKOVÁ D. a kol.; Sláva republice! Narozeniny prezidenta republiky, Academia, 

Praha, 2018, s. 139. 
62 Tamtéž, s. 141. 
63 TUPÝ O.; Číslování pluků rakouské armády v letech 1769-1815, In.: 

https://www.valka.cz/10510-Cislovani-pluku-rakouske-armady-v-letech-1769-1815 dne 

5. 4. 2020. 
64 Československé legie, In.: 

file:///D:/Dokumenty/Knížky,%20články/Československé%20legie.pdf dne 8. 4. 2020. 

https://www.valka.cz/10510-Cislovani-pluku-rakouske-armady-v-letech-1769-1815
file:///D:/Dokumenty/Knížky,%20články/Československé%20legie.pdf
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bitvě byly pluky ruské legie přejmenovány nejprve podle husitské 

tradice – 1. střelecký pluk „Mistra Jana Husi“, 2. střelecký pluk 

„Jana Žižky z Trocnova“, 3. střelecký pluk „Prokopa Holého“ a poté 

např. podle hrdinů zahraničního odboje – T. G. Masaryk, M. R. 

Štefánik.65 

Nejedná se ale o překvapivou skutečnost, když si uvědomíme, 

že kromě zahraničních dobrovolníků většina legionářů prošla 

rakouským systémem základní vojenské služby, který tudíž dobře 

znala. Nicméně to nebyla jediná inspirace. Další čestná označení 

pluků ruské legie byla ovlivněna vojenským stylem carské armády, 

která k rozlišení využívala geografických názvů regionů např. 

6. střelecký pluk „Hanácký“. Jak definují ve svém rozboru čestných 

názvů francouzské legie J. Fidler a V. Pilát „tradice je zcela česká, 

avšak forma vojenského ritu“66 byla převzata jinde.  

Takové tradice, které společnost znala z dřívější doby, bylo 

možné využít k symbolické propagandě nového řádu. Komplikací 

v mnohonárodnostním státě byly nacionálně sporné dějinné 

okamžiky, mezi které rozhodně patřily husitství, sokol nebo 

československý zahraniční odboj. Naopak svatováclavská a 

cyrilometodějská tradice, tak jako narozeniny prezidenta, měly 

sjednocovací a univerzalistický potenciál. Ovšem idea slovanské 

vzájemnosti rozhodně patřila mezi ty myšlenky, které společnost v 

Československu rozdělovaly. Ta se nejvíce týkala 48. pěšího pluku 

„Jugoslavia“, jenž byl symbolem kolektivní paměti Čechoslováků a 

Jihoslovanů na oběti položené za vítězství v první světové válce. Toto 

postavení bylo stanoveno v samém počátku československé branné 

moci, což znamená, že k tomu patrně existovaly další důvody. 

 

 
65 LÁNÍK J., TŘEBICKÁ M.; Propůjčení bojových praporů a čestných názvů vojenským 

jednotkám, VHÚ a tisková a informační služba MO, Praha In.: 

http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=6750 dne 10. 4. 2020. 
66 FIDLER J., PILÁT V.; Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. 

armády, s. 2, In.: 

http://www.cefres.cz/IMG/pdf/fidler_pilat_1995_tradice_odboje_francie.pdf, dne 

1. 4. 2020. 

http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=6750
http://www.cefres.cz/IMG/pdf/fidler_pilat_1995_tradice_odboje_francie.pdf
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2.1.1) Češi a Jihoslované na přelomu 19. a 20. století 

Rozvoj československo-jihoslovanských kontaktů začali 

národní obrozenci jako Josef Dobrovský, Jan Kollár nebo Pavel Josef 

Šafařík v rámci své slavistiky kromě českého jazyka věnovali také 

studiu jazyků a kultur ostatních Slovanů.67 Součástí myšlenek 

moderní národní ideologie bylo v českém prostředí vědomí o širší 

slovanské vzájemnosti. Tyto styky měly různou dynamiku 

v závislosti na konkrétním jihoslovanském národě. Četnější styky 

byly s Jihoslovany, kteří se nacházeli v Rakouském císařství. S 

ostatními jižními Slovany, kteří žili pod tureckým sultánem, byly 

možnosti kontaktu o něco náročnější. 

Ke zhoršení tohoto stavu došlo po rakousko-uherském 

vyrovnání nebo jak napsal Otto Urban v knize Česká společnost 

1848-1918 po „dualistickém vyrovnání mezi panovníkem a uherským 

královstvím“.68 V důsledku rozdělení země na Rakousko tedy 

Předlitavsko, resp. Cislajtanii a na Uhry tedy Zalitavsko, resp. 

Translajtanii,69 byl totiž částečně zkomplikován kontakt se Slovany 

v Uhrách, k úplnému přerušení styků však dojít nemohlo. Z tohoto 

důvodu byl jednodušší a častější kontakt se Slovinci v Předlitavsku 

než se Slováky v Zalitavsku. 

V českých zemích bylo běžné vidět jižní Slovany jako ty „pravé 

a nezkažené junáky“ v kontrastu ke zkažené, moderní společnosti, 

která se etablovala v západní Evropě a v českých a rakouských 

zemích. Tento romantizující pohled šířili především umělci, které 

ovlivnil romantismus a návštěvy balkánských zemí. Mezi nimi je 

velice znám malíř Jaroslav Čermák se svým černohorským 

náčelníkem v kroji (viz obrázek 2). Tento idealizovaný pohled, 

představující ponejvíce Srby a Černohorce, přetrval v české 

společnosti až do počátku 20. století.70 Takto konstruovaný 

 
67 HLADKÝ L. a kol.; Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, Institute of 

History, Praha, 2010, s. 13. 
68 URBAN O.; Česká společnost 1848-1918, Svoboda, Praha, 1982, s. 225. 
69 Podle říčky Litavka, jež byla symbolickou hraniční řekou mezi oběma částmi monarchie. 
70 HLADKÝ L. a kol.; Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, Institute of 

History, Praha, 2010, s. 14. 
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romantický příběh o jižních Slovanech ovlivňoval následné 

sympatizování české veřejnosti s Jihoslovany v momentech, které 

souvisely s jejich národněosvobozeneckými snahami. Těmi byla 

protiturecká povstání a Velká východní krize, která probíhala 

v letech 1875-1878. Krizi ukončil v červenci 1878 Berlínský 

kongres, na němž byla velmocemi potvrzena samostatnost nejen 

Srbského knížectví,71 ale i Bulharska a Rumunska. Češi 

sympatizovali s tímto jihoslovanským bojem a jejich požadavky, 

protože v tom spatřovali částečnou paralelu ke svému soupeření s 

rakousko-uherskou monarchií. 

Tato solidarita s jihoslovanským emancipačním hnutím 

dosáhla v českých zemích nejvyšší intenzity za první balkánské 

války, která začala mezi 9. až 17. říjnem 1912, kdy koalice Černé 

Hory, Srbska, Bulharska a Řecka vojensky vystoupila proti 

Osmanské říši. V Národních listech se 9. října objevil veliký titulek 

„Válka na Balkáně vypovězena!“, který pokračoval textem „…Válka 

čtyř proti půlměsíci počíná! Černá Hora chopila se včera iniciativy…“ 

a celý článek končil slovy „Snaha o lokalisování války na všech 

stranách, tedy i vůči Rumunsku, měla dle ruského prohlášení úplný 

úspěch. Tím Evropa zachránila sebe“.72  

Autor článku jasně popsal rozpoutanou válku v jejím počátku. 

Černohorská armáda zaútočila první a zbylá koaliční vojska se k ní 

přidávala. Použil čtenářsky atraktivní pojmenování „půlměsíc“, 

kterým současně charakterizoval Osmanskou říši z náboženského 

hlediska jako nepřítele nejen Slovanů, ale obecně všech křesťanů. 

Postavil tak jižní Slovany a Řeky do pozice obránců křesťanské 

Evropy, tedy do pozice, ve které se dlouhá staletí nacházela 

habsburská monarchie. V závěru autor zmiňuje naději, že konflikt 

zůstane ohraničen na jihovýchodě Evropy. Do této autorovy víry 

v lokálnost střetu se promítá všeobecně vnímaná obava z možné 

 
71 ŠESTÁK M. a kol.; Dějiny jihoslovanských zemí, NLN, Praha, 1998, s. 202. 
72 Neznámý; Válka na Balkáně vypovězena! Národní listy, 9. října 1912, r. 52, č. 279, s. 1. 
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eskalace konfliktu, kterou explicitně vyjádřil slovy o záchraně 

Evropy tím, že nebude rozšířena na další evropské země. 

Po zahájení první balkánské války se objevil v české 

společnosti odpor jak k přemisťování rakouských jednotek 

k srbským hranicím, tak k agresivní rakousko-uherské zahraniční 

politice, jenž se projevoval demonstracemi ve prospěch Srbska. Na 

těchto demonstracích zazněla poprvé ve větší míře protirakousky 

laděná hesla a objevila se prosrbsky motivovaná provolání. 

Viditelným gestem podpory české veřejnosti jižním Slovanům, byly 

pomocné akce a peněžité sbírky.73 

Rozhodně nezanedbatelným faktorem pomoci byli čeští lékaři, 

kteří se rozhodli odjet přímo na frontu a pomáhat raněným,74 za což 

si získali obrovský vděk především u Srbů a Černohorců, mezi 

kterými působili např. MUDr. Alois Vlasák, MUDr. Robert Lacina, 

MUDr. Otto Polák75 nebo MUDr. Rychlík. Ocenění se dostalo českým 

lékařům od černohorského Červeného kříže, jehož předseda, 

metropolita Mitrofan Ban (1841-1920), poslal dopis, v němž jim 

poděkoval za jejich ochotu. Text byl přetištěn kupříkladu 

v Národních listech:  

„Předseda Slovanského klubu dr. Vrat. Černý obdržel dnes z Cetyně 

následující telegram: ‚Lékařskou pomoc, kterou nám v tak obrovské 

míře poskytují bratři Češi, radostně a vděčně přijímáme.’ Předseda 

černohorského Červeného kříže mitropolit Mitrofan.“76 

Jiná nálada panovala za druhé balkánské války, kdy došlo 

ke střetnutí expanzivních tužeb vládnoucích garnitur Srbska a 

Bulharska, jež se týkaly území Makedonie. Bulharsko napadlo 

 
73 Neznámý; Sokolská pomoc raněným Jihoslovanům, Národní listy, 23. 10. 1912, r. 52, č. 

293, s. 2 
74 KOLÁŘOVÁ K.; Kapitoly z dějin Československo-jihoslovanské ligy, diplomová práce, 

FF MU, Brno, 2014, s. 37, dne 1. 5. 2020. 
75 Podrobněji: SEVERA J.; Působení českých lékařských dobrovolníků v balkánských 

válkách 1912-1912, jeho důsledky a vlivy na vývoj balkánské zdravotní péče, bakalářská 

práce, FSV UK, Praha, 2014. 
76 Oficiální sdělení; Červený kříž na Černé Hoře děkuje českému národu za bratrskou 

pomoc, Národní listy, 2. 11. 1912, r. 52, č. 303, s. 4. 
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29. června 1913 Srbsko.77 Negativní postoj Čechů k této tragédii 

způsobil především šok ze „slovanské nesvornosti“,78 která 

odporovala představě „neporazitelné a nerozborné svornosti 

jihoslovanských národů“.79 Tento postoj české společnosti však 

vyplýval ze zidealizování si jihoslovanských národů a poté neznalosti 

tamních poměrů. 

Jestliže si Češi Jihoslovany idealizovali v romantickém smyslu 

„hrdinů“, tak se stejné chyby dopouštěli Jihoslované, kteří vzhlíželi 

k Čechům pro jejich vzdělanost, racionalitu a hospodářskou 

vyspělost. V nemalé míře to byla také jistá liberálnost české 

společnosti, která nebyla zatížena takovým náboženským 

konzervatismem. O těchto aspektech společnosti v českých zemích 

se mohli přesvědčovat před vypuknutím první světové války i 

jihoslovanští studenti, kteří ve stále větší míře přicházeli studovat do 

„slovanské“ Prahy nebo do Brna. Například počet slovinských 

studentů v Praze vzrostl ze 70 v roce 1907 na 220 v roce 1910.80 

Obecně bylo akademické prostředí ideálním místem pro rozvoj a 

šíření myšlenek o kulturní vzájemnosti Slovanů. Za tímto účelem 

kupříkladu vznikl na České vysoké škole technické Františka Josefa 

v Brně roku 1909 spolek „Akademsko udruženje Jugoslavija“, jehož 

cílem bylo tyto myšlenky směřovat do jihoslovanského prostoru. Na 

činnosti tohoto spolku se podíleli i čeští profesoři.81 

Vedle výše uvedených důvodů, které stály za atraktivností 

studia v českých zemích, to byl také T. G. Masaryk se svou filozofií 

a současně jeho kritikou romantizující představy o některých 

jihoslovanských společnostech, jimiž se snažil poukázat na to, že 

 
77 PELIKÁN J.; Dějiny Srbska, NLN, Praha, 2005, s. 260-262. 
78 BRUMMER A.; Slovanství a slovanská tradice v meziválečném Československu 1918-

1938, disertační práce, FF MU, Brno, 2012, s. 46, dne 1. 5. 2020. 
79 PÁNEK J.; Češi a Jihoslované. Kapitoly z dějin vzájemných vztahů, Tribun EU, Praha, 

2015, s. 312-313. 
80 HLADKÝ L. a kol.; Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, Institute of 

History, Praha, 2010, s. 31. 
81 Památník c. k. české vysoké školy technické Františka Josefa v Brně; Akademsko 

udruženje Jugoslavija, Brno, Česká technika, 1911, s. 116. 
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v nich stále přetrvává silný tradicionalismus.82 Přes svou kritičnost 

byl právě T. G. Masaryk jedním z těch, kteří si získali prestiž mezi 

jihoslovanskými politiky a intelektuály. K ní napomohla jeho 

parlamentní vystoupení, ve kterých se na základě získaných důkazů 

zastal jihoslovanských obyvatel obviněných v záhřebském procesu a 

s ním související Friedjungova aféra. První událost je zajímavá ještě 

z toho hlediska, že T. G. Masaryka k interesu o tuto záležitost 

dovedli i jeho chorvatští studenti obvinění v procesu. 

V záhřebském procesu v roce 1909 T. G. Masaryk doložil 

špatné procesní vedení a manipulaci s důkazy proti obžalovaným. 

Sám T. G. Masaryk označil tento proces za „hanbu uherské justice“.83 

V tomto procesu byli odsouzeni synové Svetozara Pribičeviće (1875-

1936).84 Završením této justiční ostudy byla v prosinci 1909 tzv. 

Friedjungova aféra, v níž bylo na základě falešných důkazů obviněno 

několik členů chorvatsko-srbské koalice85 z prosrbské propagandy, 

které uveřejnil historik Heinrich Friedjung (1851-1920). byly 

poskytnuty rakousko-uherskou diplomacií. Pravého původce 

dokumentů se ale dodnes nepodařilo prokázat.86 Charakter 

novinových zpráv o této kauze se příliš nelišil. Ve své podstatě nebylo 

ani čím, protože „naivita“ H. Friedjunga a role rakouské diplomacie 

byly nepopiratelné. Periodikum Čas například vyzdvihlo roli T. G. 

Masaryka, kdežto třeba Lidové noviny psaly ve smyslu: „…že 

dokumenty, s kterými se proti srbsko-chorvatské koalici vytáhlo, jsou 

hloupými a nejapnými padělky“.87  

 
82 HLADKÝ L. a kol.; Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, Institute of 

History, Praha, 2010, s. 14. 
83 VALČEVSKÁ K.; Záhřebský velezrádný proces a jeho ohlas v dobovém chorvatském 

tisku, diplomová práce, MU, Brno, 2012, s. 18, dne 1. 5. 2020. 
84 Významný chorvatsko-srbský politik a zakladatel Demokratické strany v Království 

SHS. Několikrát ministrem. Kvůli kritice královské diktatury 1929 byl internován. Po 

zásahu Československa byl propuštěn a odešel do emigrace. Zemřel v Paříži. 
85 Chorvatsko-srbská koalice bylo politické uskupení chorvatských a srbských politických 

stran v Rakousku-Uhersku, které vzniklo manifestem z 12. prosince 1905. Podrobněji: 

ŠESTÁK M. a kol.; Dějiny jihoslovanských zemí, NLN, Praha, 1998, s. 306. 
86 VALČEVSKÁ Klára; Záhřebský velezrádný proces a jeho ohlas v dobovém chorvatském 

tisku, diplomová práce, MU, Brno, 2012, s. 22. 
87 Neznámý; Konec Friedjungova procesu, Lidové noviny, 24. 12. 1909, r. 17, č. 353, s. 

2. 
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Během těchto soudních přelíčení došlo k navázání nebo 

prohloubení česko-jihoslovanských kontaktů v politickém a 

intelektuálním prostředí. V rozhovorech s K. Čapkem, které 

spisovatel vydal jako „Hovory s T. G. Masarykem“, se prezident T. G. 

Masaryk zmínil o této aféře ve smyslu, že nám přinesla spolupráci 

s Jihoslovany během války,88 což odkazuje především k jeho 

kontaktům, jež posléze využil za světové války. Tím podtrhuje svoji 

neopominutelnou úlohu při formování státu, což napomohlo 

vytvoření kultu okolo jeho osoby v První republice. 

V každém případě blamáž v těchto „politických procesech“ 

značně poškodila už tak oslabenou prestiž Rakousko-Uherska. Ta 

už navíc utrpěla o rok dříve a zmíněné procesy byly pouhým 

vyústěním napětí, které způsobila rakousko-uherská anexe Bosny a 

Hercegoviny, za kterou stála rakousko-uherská diplomacie v čele s 

ministrem zahraničních věcí Aloisem Lexou von Aehrenthalem 

(1906-1912). Jednou z pohnutek, které vedly rakouské vedení 

k tomuto kroku, byla v roce 1903 změna politické orientace Srbska 

na Rusko,89 jež byla Rakousko-Uherskem vnímána jako ohrožení 

jeho „životních zájmů“ v jihovýchodní Evropě. 

Vznik „tzv. anekční krize 1908-1909“90 vyvolal rozruch uvnitř 

monarchie. V českém prostředí byla anexe akceptována, nicméně si 

dosavadní rakouská zahraniční politika vysloužila kritiku, protože 

podle mínění většinové populace směřovala k válce. Mezi zastánce 

připojení Bosny a Hercegoviny se řadil např. Karel Kramář, který se 

vyjádřil k anexi takto: „Se stanoviska všeslovanského by se našla 

jistě celá řada námitek proti této politické transakci, přece však nelze 

popříti, že se tu otevírá hospodářská perspektiva značné důležitosti, 

 
88 ČAPEK K.; Hovory s T. G. Masarykem, Československý spisovatel, Praha, 1990, s. 110 

In.: https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/88/hovory_s_t_g_masarykem.pdf, dne 

11. 4. 2020. 
89 V květnu 1903 byl v Srbsku svržen rod Obrenovićů a 2. června 1903 byl zvolen 

Petr I. Karadžordžević (1903-1921) In.: Projekt Rastko; Biblioteka, Vladimir Ćorović 

http://rastko.rs/rastko-bl/istorija/corovic/istorija/7_19.html, dne 13. 4. 2020. 
90 ŠESTÁK M. a kol.; Dějiny jihoslovanských zemí, NLN, Praha, 1998, s. 306. 

https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/88/hovory_s_t_g_masarykem.pdf
http://rastko.rs/rastko-bl/istorija/corovic/istorija/7_19.html
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zejména pro Slovanstvo…“.91 Tento postoj silně zdiskreditoval jeho 

postavení slovanofila a stoupence slovanské vzájemnosti nejen u 

jihoslovanských národů. Kramář nezastával z hlediska slovanských 

ideálů ten „správný“ postoj, ale svým stanoviskem přesně vystihl 

zájem většiny, i slovanských, politických a podnikatelských kruhů 

monarchie, které viděly ve změně statusu Bosny příležitost 

k ekonomickému zisku. Je otázkou, zda šlo kýžených zisků 

dosáhnout, když ani po třiceti letech nedokázala rakouská okupační 

správa území pod svojí kontrolou konsolidovat ke své potřebě. 

S ostrou kritikou vystoupilo Rusko, které poukazovalo na porušení 

berlínských dohod Rakousko-Uherskem. 

Ačkoliv byly, jak jsem se na pár příkladech pokusil ukázat, 

vztahy Čechů s Jihoslovany poměrně vřelé, bylo to především proto, 

že se nejednalo přímo o ně. V této době jsou vztahy postaveny na 

společném boji a na slovanství. Chyby nebo nedostatky se dají svalit 

na vídeňskou nebo budapešťskou vládu, které ostře vystupují proti 

všemu slovanskému. Přestože to není zcela mylná interpretace, 

nemůže se za to schovat vše. 

K pozitivnímu obrazu Čechů v jihoslovanském prostředí 

významnou měrou napomáhali také ti Češi, kteří na přelomu 19. a 

20. století přicházeli do různých jihoslovanských měst. Jednalo se 

v první řadě o pracovníky státní administrativy, železničáře, lékaře, 

obchodníky, hudebníky, vojenské poradce a rostoucí počet turistů.92 

Češi se v jihoslovanských zemích účastnili i spolkového života. Byl 

založen „Sokol“ nebo přímo v Bělehradě spolek „Lumír“ a 

„Havlíček“.93 

  

 

 

 
91 Neznámý, Den, 11. 10. 1908, In.: ŽÁČEK V. a kol.; Češi a Jihoslované v minulosti do 

roku 1918. Od nejstarších dob do roku 1918, Academia, Praha, 1975, s. 612. 
92 TROJAN P.; Češi a Bělehrad 1918-1939, diplomová práce, FF UK, Praha, 2009, s. 10, 

dne 20. 4. 2020. 
93 HOUŽVIC J. B.; Se Srby a komity, Za svobodu, Praha, 1928, s. 14. 
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2.1.2) Historie c. a k. 102. pěšího pluku 

Rakousko-Uhersko procházelo ke konci 19. století řadou 

reforem. Zásadní změnou bylo zavedení dne 5. prosince 1868 

zákonem č. 151/1868 ř. z. o všeobecné branné povinnosti pro 

všechny muže.94 Počet pěších pluků nakonec v roce 1883 vzrostl z 

dosavadních 80 na 102 pluků, s čímž souviselo nové rozčlenění 

vojenských oblastí monarchie, které se nyní skládaly ze 16 

vojenských teritoriálních okresů členěných na 102 doplňovacích 

okresních velitelství (viz obrázek 3).95 

Posledním plukem v předválečné rakousko-uherské vojenské 

organizaci byl 102. pěší pluk, který vznikl na základě císařského 

výnosu, který byl vydán 30. listopadu 1882 s účinností od 1. ledna 

následujícího roku. Velení pluku tehdy převzal plk. Karel svobodný 

pán von Sztankowics (viz příloha 1)96 a prvním majitelem 

[Regiments-Inhaber] byl Adolf svobodný pán z Catty, jež zastával 

v rakousko-uherské armádě funkci polního zbrojmistra 

[Feldzeugmeister - FZM]. Posledním majitelem byl od roku 1910 

polní zbrojmistr Oskar Potiorek.97 Neobsazený post majitele mezi 

roky 1906-1910 potvrzuje již jen honorární význam funkce vlastníka 

pluku. Ačkoliv již nebylo vlastnictví spojeno přímo s velením, každý 

pojmenovaný pluk získával automaticky vyšší prestiž. 

Doplňovací okresní velitelství a velitelství náhradního praporu 

102. pěšího pluku bylo v průběhu roku 1883 umístěno do Benešova 

(viz obrázek 4), kde pluk sídlil v Táborských kasárnách (viz 

obrázek 5) Mužstvo 102. pěšího pluku bylo převážně české 

národnosti,98 takže v roce 1885 byl pluk jedním z mála vysloveně 

 
94 STEHLÍK M.; Vojenská správa v 1. polovině 20. století, bakalářská práce, MU, Brno, 

2012, s 10, 9. 5. 2020. 
95 BOJANOVSKÝ P.; Vývoj vojenské správy na našem území, bakalářská práce, MU, Brno, 

2009, s. 17, dne 10. 5. 2020. 
96 HAVEL P.; Nástin dějin 102. pěšího pluku – doplňovací okres Benešov, Sborník 

vlastivědných prací z Podblanicka, r. 42, Muzeum Podblanicka, 2002, s. 47. 
97 Schematismus für das k.u.k Heer und die k.u.k. Kriegsmarine, 102. IR „Potiorek“, 

Wien, Hof-und Staatsdruckerei, 1890-1914, s. 582. 
98 VOGELTANZ J.; Pluky c. (a) k. armády doplňované v roce 1914 z Čech, Moravy a 

Slezska, 14. 7. 2017 In.: https://www.primaplana.cz/news/pluky-c-a-k-armady-

doplnovane-v-roce-1914-z-cech-moravy-a-slezska/ dne 5. 4. 2020. 

https://www.primaplana.cz/news/pluky-c-a-k-armady-doplnovane-v-roce-1914-z-cech-moravy-a-slezska/
https://www.primaplana.cz/news/pluky-c-a-k-armady-doplnovane-v-roce-1914-z-cech-moravy-a-slezska/
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českých jednotek [Böhmisches Regiment].99 V Benešově se současně 

nacházel od roku 1899 také 28. zeměbranecký pluk 

[Landwehrinfanterieregiment Nr. 28], který sídlil v Pražských 

kasárnách (viz obrázek 6). 

Ke 102. pěšího pluku byl 28. října 1888 přidělen i budoucí 

následník rakouského trůnu František Ferdinand d´Este (1863-

1914) v hodnosti majora. Zprávu o tom přinesly Národní listy 

v článku „Vojenský věstník. Jmenováni byli: majory: arcivévoda 

František Ferdinand u pěš. Pluku 102…“100 Působení Františka 

Ferdinanda u pluku znamenalo zvýšení symbolického významu celé 

jednotky, protože František Ferdinand byl nejen důstojníkem c. k. 

armády, ale především arcivévodou, tedy příslušníkem dynastie a 

reprezentoval tak část nejvyšší moci celé monarchie. Přidělení 

Františka Ferdinanda ke 102. pěšímu pluku bylo ovlivněno tehdejší 

vojenskou strategií, ve které byla pěchota považována za hlavní 

zbraň. Přeložení tedy souviselo se získáním zkušeností u této 

armádní složky. Z výše popsaného vývoje je zřejmé, že pluk nebyl 

vytvořen kvůli budoucímu následníkovi, protože v této chvíli byla 

možnost jeho následnictví minimální. Naopak to vypadá, že 

k rozhodnutí o přidělení k pražskému pluku mohl přispět fakt, že 

arcivévoda koupil v roce 1887 od Františka knížete Lobkovice (1839-

1898) velkostatek Konopiště, který leží dva kilometry od Benešova a 

současně se plukovní velitelství 102. pěšího pluku nacházelo 

v Praze. 

 V roce 1889 pluk poprvé postavil „čestnou stráž k rakvi 7. 

srpna zemřelého pražského sborového velitele, polního zbrojmistra 

svobodného pána Josefa Philipoviče z Philippsbergu“,101 čímž dodali 

smuteční události více vážnosti. Když 9. května 1897 zemřel první 

majitel 102. pěšího pluku polní zbrojmistr Adolf svobodný pán 

 
99 K. u. k. Böhmisches Infanterieregiment „Potiorek“ Nr. 102 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_k.u.k._Kampftruppen_im_Juli_1914#Nr._21%E2

%80%9330 dne 10. 4. 2020. 
100 Věstník Vojenský, Národní listy, r. 28, č. 301, 29. 10. 1888, s. 3. 
101 HAVEL P.; Nástin dějin 102. pěšího pluku – doplňovací okres Benešov, Sborník 

vlastivědných prací z Podblanicka, r. 42, Muzeum Podblanicka, 2002, s. 51. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_k.u.k._Kampftruppen_im_Juli_1914#Nr._21%E2%80%9330
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_k.u.k._Kampftruppen_im_Juli_1914#Nr._21%E2%80%9330
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z Catty, plukovní velení rozhodlo o vyslání plukovní delegace na jeho 

pohřeb, který se konal 11. května ve Vídni. Tak se pluk připojil k 

všeobecně budované symbolické sebeprezentaci pluků, kterou 

realizovaly prostřednictvím čestných rot a plukovních delegací, které 

dodávaly jakékoliv události na významu, protože se jedná o 

podstatného reprezentanta státní suverenity. 

 Pluk se také účastnil se veřejného života, zejména rozličných 

oslav. Plukovní hudba hrála na různých akcích jako byla oslava 50. 

výročí úmrtí maršála Radeckého, který se narodil na Sedlčansku, 

oslava 25. výročí založení pluku,102 oslavy stého výročí vítězství 

spojeneckých armád nad Napoleonem u Lipska nebo 26. října 1913 

oslava 25 let od příchodu arcivévody k pluku, na něhož byl 

v následujícím roce spáchán atentát, který posloužil jako záminka 

pro rozpoutání „Velké války“.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
102 HAVEL P.; Nástin dějin 102. pěšího pluku – doplňovací okres Benešov, Sborník 

vlastivědných prací z Podblanicka, r. 42, Muzeum Podblanicka, 2002, s. 46. 
103 ŠEDIVÝ I.; Češi, české země a Velká válka 1914-1918, NLN, Praha, 2001, s. 87. 
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2.3) Češi na balkánské frontě 

 František Ferdinand d´Este s manželkou Žofií Chotkovou byl 

28. června 1914 v Sarajevu zastřelen srbským nacionalistou Gavrilo 

Prinćipem (1894-1918). Za atentátem stálo radikální hnutí Mladá 

Bosna s podporou srbská tajná organizace Sjednocení nebo smrt 

(Černá ruka).104 Shodou okolností byl atentát uskutečněn na den 

svatého Víta (Vidovdan), který byl důležitým srbským svátkem.105 

Rakousko-Uhersko předalo srbské vládě 23. července 1914 

ultimátum,106 které mělo oslabit Srbsko. Srbská vláda odmítla, což 

vedlo 28. července 1914 k vydání císařského manifestu „Mým 

národům“ (viz obrázek 7), čímž se monarchie rozhodla vyrazit na 

trestnou výpravu,107 která měla Srbsko nejen pokořit, ale především 

měla navrátit Rakousku-Uhersku pošramocenou reputaci. Armáda 

dostala rozkaz „na Bělehrad!“,108 který můžeme označit za „signál, 

jenž uvedl do pohybu nezadržitelný spád událostí“,109 kdy se proti 

sobě postavila na jedné straně Dohoda110 a na straně druhé 

Trojspolek111. 

Na začátku války probíhala jednání mezi válčícími a 

neutrálními státy o to, k jakému táboru by byly ochotny se připojit. 

Po ročních jednáních mezi Velkou Británií, Francií a Itálií došlo dne 

26. dubna 1915 k podepsání tzv. „Londýnského paktu“,112 který 

 
104 PELIKÁN J.; Dějiny Srbska, NLN, Praha, 2005, s. 266. 
105 Ve stejný den došlo roku 1389 k bitvě na Kosově poli. 
106 Časová prodleva mezi německým vyslovením podpory a rakousko-uherským ultimátem 

byla způsobena zdrženlivosti předsedy zalitavské vlády Istvána hraběte Tisza, který dával 

přednost diplomatickému řešení.  
107 NEDOROST L.; Češi v 1. světové válce, 2. díl, Libri, Praha, 2006, s. 9. 
108 KVAČEK R.; První světová válka a česká otázka, TRITON, Praha, 2013, s. 10. 
109 TUCHMANOVÁ B. W.; Srpnové výstřely, Mladá Fronta, Praha, 2000, s. 79. 
110 Po rozšíření se používalo označení „Dohoda“. Původně byla tvořena tajnými ujednáními 

mezi Francií a Ruskem z počátku roku 1894, dále tzv. Srdečnou dohodou [Entente cordiale] 

mezi Velkou Británií a Francií, která byla podepsána 8. dubna 1904 a nakonec smlouva 

z 31. srpna 1907 mezi Ruskem a Velkou Británií, čímž bylo formování spojenectví 

dokončeno. In.: ORT A.; Evropa 20. století, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

Plzeň, 2004, s. 8-9. 
111 Po rozšíření se začalo používat označení „Centrální mocnosti“. Původně tvořilo 

Trojspolek Německo, Rakousko-Uhersko, které podepsaly spojeneckou smlouvu 7. října 

1879 a Italské království, které se připojilo smlouvou z 20. května 1882. 
112 ŘÍMAN J. a kol.; Malá československá encyklopedie, Encyklopedický institut ČSAV, 

Praha, 1987, s. 146, heslo: první světová válka. 
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obsahoval příslib Itálii, že za vstup do války na straně Dohody získá 

některá rakousko-uherské území.113 Na základě této dohody 

vyhlásila 23. května 1915 válku Rakousku-Uhersku. 

Rakousko-uherský generální štáb [Armeeoberkommando - 

AOK], v jehož čele byl v letech 1906 až 1917 náčelník generálního 

štábu společné branné moci Franz Conrad von Hötzendorf (1852-

1925), připravil pro případnou válku několik různých operačních 

plánů v závislosti na tom, proti které zemi bude potřeba rozvinout 

vojenské operace. Hlavním projektem byl „plán R“ [Kriegsfall R], 

který předpokládal válku s Ruskem, jako největším rivalem 

monarchie v mocenském soupeření nad Balkánem. Překvapivou se 

jeví příprava „plánu I“ [Kriegsfall I] proti Itálii, která byla do roku 

1915 členem Trojspolku a tedy spojencem. A pro československo-

jihoslovanské vztahy nejdůležitější „plán B“ [Kriegsfall B] namířený 

proti Srbsku a Černé Hoře, s nimiž byl konflikt očekáván od anekční 

krize v roce 1908. Současně existovaly plány, které různě 

kombinovaly a upravovaly tyto tři hlavní varianty.114 

Před vypovězením války Srbsku byla dne 26. července 1914 

vyhlášena částečná mobilizace, která uvedla do pohotovosti 

také pražský VIII. sbor (viz obrázek 8), z něhož se doplňovalo 

mužstvo také 102. pěšího pluku. Jeho příslušníci vyrazili z Benešova 

na jižní frontu 15. srpna 1914,115 aby společně s ostatními pluky 

zformovali balkánské síly monarchie, které tvořila 2., 5. a 6. armáda, 

jimž velel majitel benešovského pluku polní zbrojmistr Oskar 

Potiorek. Skutečností, která pravděpodobně neblaze ovlivnila jeho 

následnou strategii, byl pocit viny a spoluzodpovědnost za 

uskutečnění sarajevského atentátu. 

Na východní rakousko-uherské hranici se ale nečekaně rychle 

dával do pohybu „ruský parní válec“,116 který vyhlásil všeobecnou 

 
113 Londýnský pakt rozhodujícím způsobem ovlivnil vznik Království SHS, protože poskytl 

Itálií právo předně na slovinská a chorvatská území bez jejich vědomí. 
114 NOVÁ K.; Čeští vojáci za první světové války v rakousko-uherské armádě, FF ZU 

v Plzni, Plzeň, 2014, s. 16, dne 15. 5. 2020. 
115 MAREŠ P.; 102. pěší pluk a Benešov (2), Pod Blaníkem, r. 2(24), č. 2, 1998, s. 16. 
116 TUCHMANOVÁ B. W.; Srpnové výstřely, Mladá Fronta, Praha, 2000, s. 66. 
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mobilizaci 31. července 1914. Na to reagovalo AOK změnou 

válečných plánů zaměřených zatím na Srbsko a rozhodlo se odvelet 

část 2. armády ze srbské fronty, kde měla zaujmout pozice u Dunaje 

na levém křídle 5. armády směrem proti Srbsku, na ohroženější 

severní haličskou frontu. 

Obecně formulovaný rozkaz AOK definující „minimální 

úkol“,117 kterého má být na srbské frontě dosaženo, jako nevpuštění 

nepřátelských armád na území Bosny a Hercegoviny, pochopil 

vrchní velitel jižní rakousko-uherské armády Oskar Potiorek 

v ofenzivním smyslu. Vydal tedy 12. srpna 1914, dokud bylo možné 

2. armádu využít alespoň demonstrativně, rozkaz k útoku. 

„Uspěchaná“ ofenziva na řece Drině, kterou nesla osamocená 

5. armáda,118 protože 6. ještě nebyla připravena, skončila 

naprostým fiaskem. Voják 102. pěšího pluku V. Průša-Hájecký, si 

v zákopu zapsal: 

„Dnešního dne jest svátek Mariánský, 

jdem přes Drinu hoši z země český. 

Do pontonů rychle nasedáme, 

hrozný boj nás čeká v druhé straně. 

Nepřátelské kule prudce prší, 

na rovinu z lesa od návrší. 

Les i pole širé dobili jsme, 

mnoho dobrých hochů ztratili jsme, 

Srbové útočí na vše strany, 

Maria Panno budiž s námi…!“119 

Ofenziva nedosáhla stanovených cílů a po několika dnech bojů se 

jednotky za vysokých ztrát vrátily do výchozích pozic. První ofenziva 

rakousko-uherské armády v první světové válce přišla na 22.000 

raněných, padlých a zajatých mužů při minimu úspěchů.  

 
117 Šedivý I.; Češi, české země a Velká válka 1914-1918, NLN, Praha, 2001, s. 85. 
118 17. brigáda (budějovický 91., benešovský 102.), 18. brigáda (písecký 11., chebský 73.) 

tvořily 9. divizi, která s 21. zeměbraneckou divizí tvořila VIII. sbor 5. armády; Více In.: 

NEDOROST L.; Češi v 1. světové válce 2. díl, Libri, Praha, 2006, s. 12. 
119 PRŮŠA-HÁJECKÝ V.; Tragédie býv. pěš. pl. č. 102 roku 1914 na Drině., Stodruhák, 

r. 2, č. 7, 1.9.1934, s. 4. 
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Naopak Srbové si vydobyli respekt a sympatie. Předseda 

srbské vlády Nikola Pašić [Никола Пашиђ] (1848-1926) již koncem 

srpna 1914 vydal prohlášení, v němž označil za válečný cíl Srbska 

„vytvoření jednoho silného jihozápadního slovanského státu … 

zahrnujícího všechny Srby … Chorvaty a … Slovince“.120 K tomuto 

vyjádření ho motivoval úspěch srbské armády, který bylo potřeba 

využít. Takovýto cíl mohl zapůsobit na vojáky i civilisty slovanské 

národnosti v Rakousku-Uhersku a přispět nebo podpořit jejich 

neochotu bojovat proti Srbsku. Nišská deklarace, přijatá skupštinou 

7. prosince 1914, potvrdila jihoslovanský program, tedy osvobození 

a sjednocení Srbů, Chorvatů a Slovinců, za válečný cíl Srbska. 

Vrcholem špatných rozhodnutí rakousko-uherského velení 

balkánských sil, které nahrávaly Srbsku, bylo nesplnění ani 

minimálních cílů AOK a umožnění vpádu černohorské a srbské 

armády do Bosny v září 1914, ze které byly vytlačeny až v říjnu. 

Chatrné výsledky nezlepšilo ani dobytí Bělehradu 2. prosince 1914, 

tedy na den narozenin císaře Františka Josefa I., protože 

následujícího dne začal srbský protiútok, který Bělehrad dobyl zpět 

a vrátil armády do původních postavení na hranicích. Boje 

pokračovaly dále až do konce roku 1915, ale už bez 102. pěšího 

pluku, který byl na jaře 1915 převelen na haličskou frontu, kde 

setrval do listopadu téhož roku, než byl povolán do Itálie. 

Na balkánském bojišti se poprvé ve světové válce setkali Češi 

s Čechy na opačných stranách fronty. Část Čechů usedlých 

v Srbsku se, totiž stejně jako čeští krajané ve Francii nebo v Rusku, 

přihlásila do služeb srbské armády. Jako dobrovolníci neboli 

komiti121 byli přiděleni k jednotkám, největší část k 

„dobrovolnickému oddílu“ pplk. Vojina Popoviće, přezdívaného Vuk 

tedy Vlk (1881-1916). Tyto dobrovolnické oddíly byly většinou 

 
120 ŠESTÁK M. a kol.; Dějiny jihoslovanských zemí, NLN, Praha, 1998, s. 371. 
121 Komita neboli četnik byl dobrovolník polovojenských jednotek, které podporovaly 

pravidelnou armádu v balkánských válkách, kde uplatňovaly i princip záškodnické 

činnosti, kterou využily i v první světové válce. Podrobněji In.: ČERMÁK Jiří; Naši 

v srbské armádě, Památník odboje, Praha, 1924 nebo HOUŽVIC Juričič Bogdan; Se Srby 

a komity, Za svobodu, Praha, 1928. 
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nasazeny v první linii a čelily prvotnímu náporu nepřítele. Češi 

bojující v těchto jednotkách položily základ společného česko-

(slovensko)-jihoslovanského boje proti Rakousku-Uhersku. 

Nicméně v Srbsku nevznikla žádná samostatná „česká“ 

jednotka, přestože o to bylo usilováno. Nejaktivnější v tomto ohledu 

byla lékařská skupina Českého červeného kříže z Chicaga vedená 

Rudišem Jičínským a tvořená americkými Čechy, která založila ve 

Skopje 20. března 1915 „České sdružení v Srbsku“. Vytyčeným 

úkolem byla osvěta o Češích v srbské veřejnosti a organizace 

českého vojska v Srbsku.122 Sdružení se povedlo vyjednat umožnění 

vstupu Čechů-dobrovolníků nejprve k strážním oddílům, které 

střežily hranice s Albánií a Bulharskem, a od léta 1915 i do řad 

pravidelné armády. Jejich přesný počet doposud není znám, odhady 

se však pohybují v řádu několik stovek mužů. 

Možnost verbování dalších mužů byla zkomplikována jednak 

několikaměsíční epidemií tyfu v roce 1915, a především závěrečnou 

ofenzivou, kterou zahájily centrální mocnosti, nyní i s Bulharskem, 

6. října 1915. Srbské vrchní velení se rozhodlo zachránit aspoň část 

armády, a tak začal srbský ústup, později označený jako „srbská 

Golgota“, přes Albánii k pobřeží. Odsud byla zachráněná část 

armády převezena na Korfu. Češi, kteří tuto strastiplnou pouť prošli 

v srbském vojsku, byli oceněni srbskou medailí „Albanske 

Spomenice“.123 S armádou šli i civilisté a zajatci. Z celkem 70.000 

zajatců dorazilo na Jadranské pobřeží okolo 30.000 z nich,124 

z čehož bylo asi 10.000 Čechů.   

 

 

 

 
122 JAKL T.; Čeští dobrovolníci v Srbské armádě za první světové války, In.: 

http://www.vhu.cz/cesti-dobrovolnici-v-srbske-armade-za-prvni-svetove-valky/ dne 

20. 4. 2020. 
123 Udává se počet 73 českých důstojníků, ale protože oceněni byli jen živí, počet Čechů 

v srbské armádě byl patrně vyšší. In.: ČERMÁK Jiří; Naši v srbské armádě, Památník 

odboje, Praha, 1924, s. 9. 
124 REHBERGER A.; I. světová válka 1914-1918: Rehabilitace c. k. vojáků ze zemí 

Koruny české padlých na jihozápadní frontě, Fojt, Příbram, 2012, s. 30. 

http://www.vhu.cz/cesti-dobrovolnici-v-srbske-armade-za-prvni-svetove-valky/
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2.4) Československý a jihoslovanský zahraniční, domácí a 

ozbrojený odboj 

Politickou spolupráci s Jihoslovany rozvíjel v zahraničí T. G. 

Masaryk, který se v březnu 1915 setkal v Itálii s předsedou 

Jihoslovanského výboru Ante Trumbićem (1864-1938).125 Základ 

spolupráce byl definován na společném postupu a vzájemném 

informování o politických plánech. Dokud nebyl odboj organizačně 

připraven,126 omezila se vzájemná aktivita spíše na vřelá gesta, jako 

například poskytnutí srbských pasů českým emigrantům, včetně 

Masaryka, srbskou vládou. 

Když vznikla v únoru 1916 v Paříži Československá národní 

rada (ČSNR),127 začala reálná spolupráce zahraničních odbojů. Tu 

zahájila schůzka E. Beneše s členy Jihoslovanského výboru Ante 

Trumbićem, Bogomilem Vošnjakem (1882-1955) a Niko Županičem 

(1876-1961). 

 Masaryk si také určitou dobu pohrával s myšlenkou spojení 

zemí v personální unii pod vládou dynastie Karadžordževićů. Při 

realizaci tohoto plánu se inspiroval myšlenkou K. Kramáře o 

zajištění společné československo-jihoslovanské hranice pomocí 

„českého koridoru“, který by vedl od Bratislavy a oddělil by 

Rakousko od Maďarska a umožnil lepší spolupráci s Jihoslovany. 

Tento plán představil v květnu 1915 v memorandu „Independent 

Bohemia“ pro britského ministra zahraničních věcí Edvarda Greye 

(1862-1933).128 

 
125 Jihoslovanský výbor byl založen jihoslovanskou emigrací 30. dubna 1915 se sídlem 

v Římě, ze kterého byl poté přeložen do Londýna. Podrobněji In.: SUGAR F. Peter, 

LEDERER I. J.; Nationalism and the Yugoslavs, University of Washington Press, Seattle 

and London, 1994, s. 429. 
126 Podrobněji: PAULOVÁ M.; Dějiny Maffie. Odboj Čechů a Jihoslovanů za světové 

války 1914-1918. I. díl, Praha, 1937 nebo Táž; Tajný výbor Maffie a spolupráce 

s Jihoslovany v letech 1916-1918, Academia, Praha, 1968. 
127 Československá národní rada byla reprezentativní politický orgán zahraničního odboje, 

které předcházel Český zahraniční komitét založený T. G. Masarykem, jehož 

prostřednictvím Masaryk poprvé stanovil jako cíl zahraničního odboje vznik 

Československa. Podrobněji: KÁRNÍK Z.; České země v éře první republiky (1918-1929), 

díl I., Libri, Praha, 2003, s. 24. 
128 BENEŠ E.; Světová válka a naše revoluce, část 3., Orbis, Praha, 1928, s. 203-222 
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 Spolupráce československého a jihoslovanského odboje však 

nebyla bezproblémová. Jejich vzájemná spolupráce závisela 

především na konkrétních cílech, které sledovala, a na politické 

orientaci lidí, kteří ji realizovali. V zásadě jediným vážným sporem 

byl postoj k Itálii. Vztah k Itálii zatěžoval nejvíce Londýnský pakt, 

kterým měla Itálie získat například Dalmácii. Proti této dohodě se 

nejostřeji ohrazoval Jihoslovanský výbor, protože se dotýkal území, 

které se výbor snažil připojit k Srbsku. Prioritou srbské vlády bylo 

vítězství Srbska, osvobození a připojení území obývaných všemi 

jižními Slovany řadila až na druhé místo. A nakonec československá 

strana se snažila o umírněnost, protože jejím prvořadým cílem byl 

vznik samostatného Československa a Jugoslávie. E. Beneš později 

shrnul postoj takto: 

„Ve sporu s Itálií radili jsme Jihoslovanskému komitétu k umírněnosti, 

aby nevzbudili proti sobě příliš veliké zaujetí, které by se mohlo 

projevit znechucením spojenců proti nám všem, popřípadě snad 

neochotou jíti až do konce proti Rakousku. Několikráte jsme naznačili, 

že pád Rakousko-Uherska je přednější a že snad přece jen bude nutno 

přinésti za to Itálii jisté oběti.“129 

Nejvíce Itálii stranícím aktérem byl na české straně M. R. 

Štefánik, na něhož si stěžoval jak Jihoslovanský výbor, tak srbská 

vláda. Na druhé straně v Itálii apeloval přednosta římské kanceláře 

ČSNR František Hlaváček za italsko-jihoslovanskou dohodu a 

italské oduznání nereálné Londýnské smlouvy. Zlepšení paradoxně 

nejvíce napomohla katastrofální porážka Italů u Caporetta130 v 

listopadu 1917. Důsledkem byla výrazná změna vnímání 

Jihoslovanů Italy nyní jako spojenců, kteří mohou pomoci Itálii 

v těžké situaci na frontě. Nicméně toto zlepšení bylo ovlivněno 

momentální potřebou a nevydrželo konfrontaci s poválečným 

dělením. 

 
129 BENEŠ E.; Světová válka a naše revoluce část 2., Orbis, Praha, 1928, s. 85. 
130 Také známá jako 12. bitva na Soči 24. října – 18. listopadu 1917. 
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Významnou událostí byl Kongres potlačených národů 

Rakousko-Uherska, který se uskutečnil 8. dubna 1918 v Římě, a to 

na návrh italských představitelů. Zúčastnili se ho zástupci 

Jihoslovanů, Poláků, Čechoslováků, Italů a Rumunů. Ti tlumočili 

přání svých národů, které se týkalo získání úplné nezávislosti, 

myšleno pro Československo a Polsko, nebo spojení s již existující 

zemí, tedy Jugoslávií a Rumunskem. Kongres se shodl na označení 

Rakousko-Uherska jako německého satelitu a překážku mírového 

soužití národů.131 

V Rakousko-Uhersku byla vzájemná spolupráce česko-

(slovenské) a jihoslovanské domácí reprezentace omezena vlastními 

programy, které dlouhou dobu pokračovaly v předválečné snaze o 

vnitřní přestavbu monarchie. Změnu postupu domácích politiků 

směrem k boji za nezávislé státy přineslo jednak částečné obnovení 

parlamentarismu v Předlitavsku v roce 1917, tak neústupná 

politika Vídně a Budapešti. Při schůzce Antona Korošce (1872-

1940), Karla Kramáře (1860-1937), Aloise Rašína (1867-1923) a 

dalších v Praze koncem roku 1917 byl dohodnut společný postup 

v případě předložení jakýchkoliv návrhů vídeňské vlády. 

Nejvýznamnějším společným vystoupením domácích 

představitelů byla slavnost „národní přísahy“ konaná 13. dubna 

1918 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, kde čeští a 

jihoslovanští politici a veřejní činitelé manifestovali podporu 

zahraničnímu odboji a oceňovali politickou jednotu vybudovanou 

mezi Čechy a Jihoslovany v monarchii. Na tomto sjezdu předáci 

domácího odboje reagovali také na projev rakousko-uherského 

ministra zahraničních věcí Otakara Černína (1872-1932) z 2. dubna 

1918, ve kterém zaútočil na československý zahraniční odboj a 

český národ: 

„Bídný, ničemný Masaryk není jediný svého druhu, jsou takoví 

Masarykové také uvnitř hranic mocnářství…“132 

 
131 Podrobněji: ŠESTÁK M. a kol.; Dějiny jihoslovanských zemí, NLN, Praha, 1998, s. 377. 
132 GALANDAUER J.; Karel I. poslední český král, Paseka, Litomyšl, 2004, s. 214. 
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Slavnost se shodou okolností odehrávala ve stejné době, kdy 

zástupci exilového odboje zasedali na římském Kongresu 

potlačených národů, na kterém se jednalo v duchu společného boje 

za samostatnost. Podobná nálada panovala i na pražském sjezdu. 

Tento pocit společného boje proti Rakousku-Uhersku ještě více 

umocnil útočný a nenávistný Černínův projev, protože poskytl všem 

přítomným předákům přesvědčivý a emocionální argument proti 

Rakousku-Uhersku jako nepříteli vlastních národů. V tomto směru 

vystoupil chorvatský politik Ante Pavelić st. (1869-1938):133 

„Ministr hrabě Czernin hodil svoji rukavici především Vám Čechům, 

my zde prohlašujeme, že hodil ji také nám. Přijímáme tuto výzvu… 

nezbývá nám nic jiného, než semknouti své řady a vystoupiti jako 

jeden jediný, pevný a nerozborný celek česko-jihoslovanský“.134 

V podobném smyslu pokračoval A. Korošec: „…slibujeme vám…, že 

i nadále zůstaneme vašimi upřímnými a věrnými spolubojovníky. 

…Společně jsme trpěli, společně bojujeme a společně zvítězíme. Tímto 

vítězstvím bude československá a jihoslovanská samostatnost!“135 

K takto veřejně deklarované věrnosti společným česko-

jihoslovanským cílům se přihlásili také čeští politici včetně Aloise 

Jiráska a K. Kramáře, který promluvil o důležitosti spojenectví, jež 

by se dal obsahově shrnout výrokem z jeho projevu „Věrnost za 

věrnost a navždy!“,136 který byl poté mnohokrát použit a stal se 

symbolem československo-jihoslovanské spolupráce. Slova o 

věrnosti bylo ale potřeba proměnit ve skutečné činy. Jedním 

z dokladů její realizace budiž to, že 14. října 1918 vzniklá prozatímní 

československá vláda byla v nótě z 23. října 1918 uznána srbskou 

vládou, která tak učinila mezi prvními. 

 
133 Člen Čisté strany práv, která se přiklonila k variantě spojení Chorvatů, Slovinců a Srbů 

v jednom státě. V roce 1918 byl členem delegace rakouských Jihoslovanů, kteří 

v Bělehradě vyjednávali podmínky sjednocení státu Slovinců, Chorvatů a Srbů se Srbským 

královstvím. Nezaměňovat s dr. Ante Pavelićem (1889-1959) vůdcem organizace Ustaša 

(Ustašovců).  
134 Neznámý, Národní listy, dr. Ante Pavelić, r. 58, č. 85, 14. 4. 1918, s. 2. 
135 Neznámý, Venkov, dr. A. Korošec, r. 13, č. 86, 14. 4. 1918, s. 4. 
136 Neznámý, Národní listy, Dr. Karel Kramář, r. 58, č. 85, 14. 4. 1918, s. 2. 
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Československý odboj je neodmyslitelně spjat se zahraničním 

vojskem. Československo-jihoslovanské vztahy se za první světové 

války rozvíjely rovněž v této oblasti. Na srbské legionáře se ale 

neprávem trochu zapomnělo.137  Důvodem může být jejich nevelký 

počet, který je dán také neúplným seznamem, který je uložen ve 

fondu MNO-KLEG karton „Češi v Srbsku“ ve Vojenském historickém 

archivu nebo prostě tím, že balkánská fronta nedosáhla takového 

rozměru jako bojiště francouzské nebo ruské. Přesto právě na této 

frontě vystoupili Češi poprvé proti monarchii, byť v rámci srbské 

armády. Muži, kteří vytrpěli se srbskou armádou drsný ústup přes 

Albánii, pokračovali po reorganizaci v boji i na soluňské frontě, kam 

byla srbská armáda přesouvána. 

Srbské dobrovolnické vojsko bylo vytvářeno v Rusku už 

počátkem roku 1915. Vznikla zde 1. dobrovolnická divize, v níž 

bojovali kromě zajatých Srbů i Chorvati, Slovinci, Češi a Slováci. 

Velení nad divizí převzal plk. Stefan Hadžić (1868-1931), který přijel 

z Korfu s dalšími srbskými důstojníky. Vstup Čechů do srbského 

vojska v Oděse byl snazší než do českého vojska v Kyjevě.138 Navíc 

se do českého vojska se přijímalo bez ohledu na hodnost, to 

znamenalo v hodnosti vojína, zatímco k jihoslovanskému korpusu 

byli dobrovolníci přijati se svojí dosaženou hodností. Nepřekvapí 

tedy, že počet českých dobrovolníků přesáhl 1.500 mužů. Když přijel 

předseda srbské vlády N. Pašić do Oděsy, pronesl, že „není 

myslitelna svoboda rakouského jihu bez svobody rakouského 

severu“,139 což potvrzuje v budoucnu vyřčené „věrnost za věrnost“. 

S rostoucím počtem dobrovolníků a současně zvyšujícími se 

ztrátami na frontě,140 které divize utrpěla v krutých dobrudžských 

 
137 GAZDÍK J.; Zapomenutá balkánská muka. Čeští vojáci trpěli v horách, umírali hladem 

i v mrazu; In.:  https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zapomenuti-legionari-na-balkane-

trpeli-v-horach/r~894272fc0c3611eaac60ac1f6b220ee8/ dne 22. 4. 2020. 
138 Svaz československých spolků na Rusi měl na starosti zajištění československého 

zahraničního vojska v Rusku. Dostal se do sporu s Národní radou. 
139 ČERMÁK J.; Naši v srbské armádě, Památník odboje, Praha, 1924, s. 14. 
140 Za pouhé dva měsíce (září a říjen) ztratila divize kolem 60 % mužů. Podrobněji: TOLAR 

P.; Čeští dobrovolníci v bojích v Dobrudži, In.: http://www.csol.cz/clanky-a-reporty/z-

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zapomenuti-legionari-na-balkane-trpeli-v-horach/r~894272fc0c3611eaac60ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zapomenuti-legionari-na-balkane-trpeli-v-horach/r~894272fc0c3611eaac60ac1f6b220ee8/
http://www.csol.cz/clanky-a-reporty/z-historie/prvni-odboj/1196-cesti-dobrovolnici-v-bojich-v-dobrudzi
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bojích, bylo uvažováno o zformování 2. dobrovolnické divize. Padly 

také návrhy na spojení s českou jednotkou budovanou v Kyjevě nebo 

vytvoření české divize se srbskými důstojníky. Masaryk se v tomto 

ohledu vyjádřil pozitivně, protože sledoval jediný cíl, kterým bylo 

vytvoření vojska:  

„Jestliže po odmítnutí, kterého se loni Svazu dostalo, formování 

českého vojska bylo by jedině možným ve spolku se Srby, pak budiž 

formováno ve spojení se Srby. Ostatně je podřadnou otázkou, kde a 

jak se bude vojsko formovat…“.141 

 Nicméně Svaz považoval za správnou pouze svou kyjevskou 

variantu českého zahraničního vojska a v létě 1916 žádal zastavení 

náboru českých zajatců do jihoslovanské dobrovolnické armády. 

Ruské velení mu vyhovělo, ale přesto ještě nějakou dobu bylo 

uvažováno o vytvoření českého vojska spolu s Jihoslovany. Soudit 

tak můžeme na základě projevu gen. Petara Živkoviće (1879-1947), 

který v září 1916 přebíral sbor:  

„Jsem neobyčejně poctěn, že mi J. V. král Petr svěřilo dobrovolnický 

sbor, který tvoří synové našeho srbsko-chorvatsko-slovinského 

národa a naši slovanští bratři Češi a Slováci… Junáci. V tomto boji, 

kdy se rozhoduje o osudu celých národů, máme svatou povinnost: 

bratrskou pomoc v boji za svobodu nám drahým Čechům a Slovákům, 

neboť i oni s námi bok po boku bojují za naši svobodu a 

sjednocení.“142 

Situace se ovšem změnila, když bylo dekretem francouzské 

vlády z 19. prosince 1917 povoleno formovat čs. zahraniční vojsko. 

Jeho materiální vybavení a organizační struktury zajišťovala 

Francie. Vrchní velení nad vznikajícím vojskem převzal gen. Maurice 

Janin (1862-1946). Díky tomu se začalo s náborem krajanů a jejich 

 
historie/prvni-odboj/1196-cesti-dobrovolnici-v-bojich-v-dobrudzi 12. 5. 2020 nebo JAKL 

T.; Čeští dobrovolníci v Srbské armádě za první světové války, In.: 

http://www.vhu.cz/cesti-dobrovolnici-v-srbske-armade-za-prvni-svetove-valky/ 

12. 5. 2020. 
141 BENEŠ E.; Světová válka a naše revoluce část 3., Orbis, Praha, 1928, s. 567. 
142 ŽÁČEK V. a kol.; Češi a Jihoslované v minulosti do roku 1918. Od nejstarších dob do 

roku 1918, Academia, Praha, 1975, s. 654. 

http://www.csol.cz/clanky-a-reporty/z-historie/prvni-odboj/1196-cesti-dobrovolnici-v-bojich-v-dobrudzi
http://www.vhu.cz/cesti-dobrovolnici-v-srbske-armade-za-prvni-svetove-valky/
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převozem odkudkoliv. Byli povoláni i Češi sloužící v srbské armádě 

nebo čeští zajatci odeslaní do italských zajateckých táborů. O postoji 

Srbů k českým vojákům vypovídá rozkaz č. 33 velitele 

2. jihoslovanského pluku pplk. Petra Radiovjeviće z 13. března 1918:  

„Dle nařízení pana ministra vojenství čj. 9048 t. měs. loučí se s námi 

naši bratři Češi, aby vstoupili v řady svého národního vojska, které 

se nyní organizuje ve Francii. Odcházejí tam, kam národní povinnost 

volá každého Čecha a Slováka.  

Loučí se s námi stateční synové velkého národa českého, prvého 

bojovníka slovanské ideje i duchovní jednoty všech slovanských 

národů. Opouští nás naši přátelé, naši váleční druhové z Dobrudže, 

junáci, kteří svou krví potvrdili to, co jejich otcové hlásali slovem i 

písmem.  

Srbsko-chorvatsko-slovinský národ nikdy nezapomene, že čeští 

důstojníci byli mezi prvními, kteří se postavili v naše řady, když jsme 

se v Rusku pozdvihli proti utiskovatelům naší svobody. Ani neznalost 

našeho jazyka a pravidel naší vojenské služby jim nepřekážela, aby 

byli ve službě příkladem všem. Velký patriotism českého národa 

dokázali zjevně naši junáci Češi na válečném poli, kde byli v našich 

řadách vždy na prvém místě. Krví prolitou v Dobrudži v našich řadách 

Češi na věky spojili budoucí československý stát se státem 

jihoslovanským.“143 

Ze srbské armády ale neodešli všichni Češi. Ti, kteří se 

rozhodli setrvat, pokračovali v započaté práci. Vedle bojového 

nasazení to byla především snaha mírnit vzájemné spory mezi 

jednotlivými národnostmi v jihoslovanském korpusu. Odejití Čechů 

bylo tedy skutečně bolestivé, což dokládá také následný odchod 

několika set chorvatských a slovinských důstojníků a vojáků. 

Posledním místem, kde vystoupili proti Rakousku-Uhersku 

bojově společně Češi a Jihoslované, byla Itálie. Na jejím území byl 

z několika přeběhlíků postaven smíšený česko-jihoslovanský 

 
143 ČERMÁK J.; Naši v srbské armádě, Památník odboje, Praha, 1924, s. 51-52 
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výzvědný oddíl144 a 26. října 1917 byl umístěn na italské frontě u 

Monte Zebio a Monte Katz. Postupně byl oddíl rozšiřován o další 

přeběhlíky a zajatce. Nakonec změnil název na Reparto czecco-

jugoslavo.145 Tento oddíl se stal základem pro 39. pluk italské legie. 

V rakousko-uherském námořnictvu sloužil značný počet 

Čechů a Jihoslovanů. Vzpoura námořníků v přístavu Boka Kotorská 

patří mezi nejznámější vystoupení, v němž hrají důležitou roli. 

Ovšem hodnotit tento protest jako protirakouský by bylo přehnané. 

Příčinou, která dohnala námořníky k revoltě, byl pocit 

nespokojenosti se zásobováním a touha skončit s válkou. Tato 

epizoda byla reflektována v meziválečném období a Československo 

a Jugoslávie k ní přistupovaly jinak. Pro Československo byla 

vzpoura chápána jako protirakouský akt, což armádě, která vznikla 

na legionářské tradici, úplně nevadilo. V Jugoslávii naopak vnímali 

protest námořníků jako neposlušnost a neloajalitu, protože 

jugoslávská armáda byla založena na srbské tradici, jež se 

vyznačovala vysokým stupněm kázně. Pro takovou armádu nebylo 

vhodné příliš zdůrazňovat jakýkoliv moment vojenské 

neposlušnosti. Zvláště v době, kdy bylo zapotřebí budovat vlastní, 

disciplinovanou armádu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
144 Jeho příslušníci přešli frontu na italskou stranu. Podrobněji: MAREK J.; Tam kdesi 

v italských horách či na břehu Piavy… http://www.vhu.cz/tam-kdesi-v-italskych-horach-

ci-na-brehu-piavy/, dne 20. 5. 2020 nebo HEINRICH M.; Vznik a účast československé 

legie v bojích v Itálii a na Slovensku, diplomová práce, MU, Brno, 2015. 
145 Podrobněji: PIVKO L.; Bok po boku, Památník odboje, Praha, 1926, s. 132 nebo 

MORAVEC O.; O naší zahraniční armádě v Itálii, nákladem autora, Kolín, 1923, s. 129. 

http://www.vhu.cz/tam-kdesi-v-italskych-horach-ci-na-brehu-piavy/
http://www.vhu.cz/tam-kdesi-v-italskych-horach-ci-na-brehu-piavy/
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2.5) 102. pěší pluk a pomoc jeho příslušníků vznikající 

Jugoslávii 

Benešovský 102. pěší pluk byl z italského bojiště v září 1918 

redislokován znovu na balkánskou frontu, kde měl zaplnit vzniklou 

mezeru proti postupující dohodové armádě. Zde pluk 29. října 1918 

zastihlo vyhlášení nezávislého Státu Slovinců, Chorvatů a Srbů a o 

den později k němu dorazila zpráva o vyhlášení Československa, na 

jehož počest si čeští příslušníci pluku připnuli stuhy v národní bílo-

červené barvě. Ještě ale nebylo podepsáno příměří a pluk musel 

ustupovat před dohodovými jednotkami, které osvobozovaly srbský 

stát. Situaci příliš neovlivnilo rozhodnutí záhřebské Národní rady 

sjednotit Stát SHS se Srbskem a Černou Horou z 31. října 1918,146 

protože Národní rada nebyla schopna zvládnout chaos vyvolaný 

rozpadem Rakousko-Uherska a koncem války. Na jedné straně totiž 

čelila tlaku Itálie, která začala obsazovat první slovinská a 

chorvatská území, a na straně druhé skupinám ozbrojených 

dezertérů i civilistů. 

102. pěší pluk se přiblížil k maďarským hranicím. Zde se pluk 

rozdělil na část, která směřovala domů přes Maďarsko,147 což byli 

důstojníci většinou němečtí, a na zbytek tvořený Čechy, který 

pokračoval na severozápad k městu Ruma. Předsunutá hlídka 

donesla vzkaz rumské městské rady, že má pluk vstoupit do města. 

Místní Národní výbor následně požádal velení pluku o zajištění 

bezpečnosti města a okolí proti zeleným kádrům, respektive 

vracejícím se rakousko-uherským a německým plukům. 

Příslušníci pluku vstoupili do Rumy 6. listopadu 1918 za 

doprovodu hudby a byli vřele uvítáni. Velitel pluku npor. Karel 

Kalus148 „slíbil, že po dobu pobytu ve městě budeme toto chrániti jako 

 
146 ŠESTÁK M. a kol.; Dějiny jihoslovanských zemí, NLN, Praha, 1998, s. 
147 Uherští představitelé povolávali maďarské pluky k obraně samotného Uherského 

království přímo z fronty, kterou takový postup značně oslaboval. Navíc na území Uher 

byly všechny cizí jednotky odzbrojovány ve prospěch uherských jednotek, kvůli čemuž 

čeští příslušníci pluku odmítli tuto variantu návratu. 
148 Podrobněji: VÚA-VHA, fond 48. pěší pluk, karton 2, plukovní kronika, s. 34. 
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svoje proti komukoliv“.149 Dostali darem připravené kokardy 

v jihoslovanských barvách a pro odlišení strážních oddílů od zběhů 

začali příslušníci pluku používat bílo-červený nárameník 

s dvojjazyčným nápisem „Česká Národní stráž“ [„Ческа Народна 

Стража“] (viz obrázek 9).  

Dne 7. listopadu se 102. pěší pluk přejmenoval na „Český 

pluk“ a začal zajišťovat bezpečnost.150 Během svého působení 

v Rumě se vojáci pluku účastnili veřejného života. Dr. Petar Jovič 

pronesl 8. listopadu 1918 řeč (viz obrázek 10), ve které vyzdvihl chvíli 

společně dosažené svobody: „…Vaše a naše heslo bylo: ‚svorně a 

s láskou k milé vlasti jen ku předu‛. A šli jsme vždy spolu neustále 

dále a bojovali jsme také. Jako věrní spojenci a bratři bojovali jsme 

na frontách, v parlamentě a v cizině skoro na celém světě pro 

samostatnost a svobodu národní. Zvítězili jsme. …“151  

Jako projev vděčnosti obyvatel města Rumy mu byl 

v katolickém kostele 15. listopadu posvěcen a předán bílo-červený 

prapor, který zhotovily a pluku darovaly rumské ženy. Na praporu 

byl nápis „Rumské sestry českým bratřím 1918“ [„Румске Сестре 

Ческој Браћу 1918“].152 

Dne 11. listopadu 1918 v 11 hodin byly skončeny veškeré 

bojové akce na frontách, pluk ale nadále zůstal v Rumě, a to až do 

25. listopadu 1918, a dohlížel na konsolidaci poměrů, než začal 

přesun do Benešova a „tak tedy pluk na Srbsku začal a slavně 

dokončil svoji válečnou historii“,153 a příjezdem do vlasti vstoupil do 

nové kapitoly své plukovní historie, kterou uchovával jeho 

pokračovatel československý 48. pěší pluk. Příslušníci pluku se stali 

hrdiny a „celé město činilo přípravy, aby chrabré vojíny náležitě 

přivítalo.“154 

 
149 POLIDAR J.; „Hudbo – začni.“, Stodruhák, r. 6. č. 2. 15. 2. 1938, s. 4. 
150 Z pluku byla vydělena setnina, která se odebrala splnit stejný úkol do Záhřebu. Byla 

však odzbrojena a internována. 
151 VÚA-VHA, fond 48. pěší pluk, karton 2, plukovní kronika, s. 38-39. 
152 VÚA-VHA, fond 48. pěší pluk, karton 2, plukovní kronika, s. 42. 
153 POLIDAR J.; „Hudbo – začni.“, Stodruhák, r. 6. č. 2. 15. 2. 1938, s. 4. 
154 Neznámý, Tábor; Pěší pluk č. 102 v Benešově, r. 52, č. 46, 15. 11. 1918. 
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 Nebyli to však jen Čechoslováci, kteří v rámci 102. pěšího 

pluku pomáhali civilnímu obyvatelstvu při návratu do mírových 

podmínek. Ve vznikajícím Československu panovaly odlišné nálady 

ve vztahu k rozpadu Rakousko-Uherska. V pohraničních oblastech 

Čech, Moravy a Slezska vznikly čtyři německé provincie, jejichž 

představitelé žádali připojení k Německému Rakousku. V této 

situaci se dobrovolně nabídli internovaní Srbové nebo Italové a 

utvořili strážní oddíly. K zajištění československého území přispěla 

svou činností setnina Italů v Benešově nebo četa Srbů v Jihlavě.155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
155 VÚA-VHA, fond Vysoká škola válečná, karton 16, (priora) Inv. č. 212. 
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2.6) Vývoj československo-jihoslovanských vztahů 

v meziválečném období 

Vznik samostatných států posunul vzájemné vztahy do 

kvalitativně i kvantitativně jiné oblasti. Nyní spolu jednaly dva 

suverénní státy, nikoliv pouze jednotlivci a stoupenci slovanské 

vzájemnosti a bojovníci za národní svobodu nebo političtí 

oportunisté. Navíc se jednalo o státy závislé na rozhodnutí 

evropských velmocí, zatímco jejich vlastní dosah byl pouze 

regionální. Vzájemné styky byly v každém případě posíleny 

válečnými zkušenostmi v rovině politické, vojenské i občanské. 

Československo a Království SHS spolu navázaly oficiální 

diplomatické styky v lednu 1919. Prvním československým 

vyslancem v Bělehradě se stal Antonín Kalina (1870-1922).156 Na 

druhé straně byl jihoslovanským vyslancem v Praze jmenován Ivan 

Hribar (1851-1941). KSHS bylo tak čtvrtou zemí, se kterou 

Československo rozvinulo mezinárodní styk. 

Už v roce 1919 se u příležitosti prvního výročí vzniku 

Československa uskutečnila návštěva regenta Alexandra I. 

Karadžordževiće [Карађорђевић] (1921-1934) a jihoslovanské 

delegace dne 28. října 1919. Při této příležitosti předal regent 

Alexandr I. plukovní prapor československému 48. pěšímu pluku, 

čímž byla zahájena jihoslovanská tradice benešovského pěšího 

pluku. 

V této souvislosti se autorský kolektiv vedený Zdeňkem 

Procházkou zmínil ve III. dílu „Vojenských dějin Československa, 

Naše vojsko, 1987“ o tajné vojenské konvenci mezi Československem 

a Jugoslávií při zmíněné návštěvě jihoslovanské vojenské delegace 

v Praze, která měla být podepsána 2. listopadu 1919.157 Bohužel 

 
156 Velvyslanci České republiky v Srbsku; In.: 

https://www.mzv.cz/belgrade/cz/o_velvyslanectvi/fotografie_budovy_velvyslanectvi_cr_

z/velvyslanci_a_vyslanci_ceskoslovenska_a.html dne 1. 5. 2020 nebo DEJMEK J.; 

Diplomacie Československa díl I., Academia, Praha, 2012, s. 47. 
157 PROCHÁZKA Z. a kol.; Vojenské dějiny Československa III. díl (1918-1939), Naše 

vojsko, Praha, 1987, s. 117. 

https://www.mzv.cz/belgrade/cz/o_velvyslanectvi/fotografie_budovy_velvyslanectvi_cr_z/velvyslanci_a_vyslanci_ceskoslovenska_a.html
https://www.mzv.cz/belgrade/cz/o_velvyslanectvi/fotografie_budovy_velvyslanectvi_cr_z/velvyslanci_a_vyslanci_ceskoslovenska_a.html
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nebyl citován archivní pramen, což považuji za závažné pochybení 

vědeckého týmu, protože se mi nepodařilo uvedenou informaci 

potvrdit při pátrání v materiálech uložených v AMZV ani ve VHA 

nebo v sekundární literatuře. Za první oficiální politicko-vojenskou 

smlouvu mohu považovat tedy až dokument podepsaný mezi 

Československem a Královstvím SHS dne 14. srpna 1920, neboť 

předcházející smlouvy byly pouze kontingentního či obchodního 

charakteru.  

Bez ohledu na poměrně pozdní podpis bilaterální dohody 

probíhala politická spolupráce obou zemí aktivně záhy po skončení 

první světové války. Obě země se zúčastnily od ledna 1919 do ledna 

1920 versailleských mírových jednání konaných v Paříži,158 kde se 

stanovovalo poválečné uspořádání Evropy. Jednalo se o jakýsi 

Vídeňský kongres roku 1919, protože jeho cílem bylo nastolení 

poválečného statusu quo s přáním již neopakovat první světovou 

válku. Udržení nadiktovaného versailleského uspořádání bylo ale 

především otázkou rozhodnosti a vytrvalosti, kterou projevovaly 

nejvíce nástupnické státy. Jejich rozhodnost se ukázala v otázce 

antiversailleského postoje Maďarska.159 

Vzájemná československo-jihoslovanská spolupráce na 

pařížské mírové konferenci vycházela z té válečné. Diplomatické 

delegace se zde snažily koordinovat společný postup, což se jim 

ovšem tak úplně nedařilo např. při návrhu vytvoření koridoru mezi 

Československem a Jugoslávií. Hlavním důvodem častých sporů 

mezi delegacemi byl zmíněný odlišný přístup k Itálii, která vznášela 

územní nárok na jaderské pobřeží a jihoslovanská delegace 

kritizovala z nedostatečné podpory v jejím sporu s Itálií tu 

československou.160 

 
158 Podrobněji: DEJMEK J. a kol.; Zrod nové Evropy: Versailles, St.-Germain, Trianon a 

dotváření poválečného mírového systému. Praha: Historický ústav AV ČR, 2011 nebo 

NÁLEVKA V.; Světová politika ve 20. století (I.), Aleš Skřivan ml., Praha, 2000. 
159 Podrobněji o Maďarsku: TÓTH A.; Maďarsko ve dvacátých letech 20. století, VŠE, 

Praha, 2015. 
160 NAVRÁTIL Z.; Dějiny diplomatických vztahů Československa a Srbska, diplomová 

práce, Univerzita Palackého, Olomouc, 2014, s. 28. 
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Zlepšení vzájemné spolupráce přinesl spor s možným 

spojencem, Rumunskem. V březnu 1919 byla vyhlášena Maďarská 

republika rad (MRR), která odmítala uznat hranice, které měla 

vytyčit Maďarsku pařížská mírová konference,161 a rozhodla se 

postavit vojensky na odpor. Do čela MRR byl postaven Béla Kun 

(1886-1938) a došlo k vojenskému střetnutí Československa a 

Jugoslávie s MRR. Válka se pro Československo nevyvíjela dobře, 

když maďarské vojsko obsadilo podstatnou část jižního a 

východního Slovenska.162 Konflikt nakonec ukončila Francie 

diplomatickým nátlakem na Maďarsko, bez čehož by 

Československo prosazovalo svou svrchovanost na Slovensku se 

značnými obtížemi. Než k tomu došlo, využilo situace Rumunsko, 

které zaútočilo na MRR a začalo obsazovat jeho území až po 

Budapešť, přičemž zabralo i několik vesnic na Podkarpatské Rusi, 

což se podařilo vyřešit v roce 1921.163 

Rumunsko mělo velmocenské ambice a objevila se zpráva o 

možné personální unii Rumunska a Maďarska,164 což silně 

znepokojilo Československo i Jugoslávii. V důsledku ohrožení začaly 

obě země zintenzivňovat spolupráci, která vyústila v podpis 

zmiňované bilaterální smlouvy 14. srpna 1920. Zároveň se podařilo 

československé delegaci částečně rozptýlit jihoslovanské 

pochybnosti vůči Československu jako spojenci, které vyplývaly 

z československého postoje k Itálii a Bulharsku, tedy Jihoslovanům 

nepřátelsky naladěným zemím.  

Rumunsku ale jeho ambiciózní plány nevycházely a bylo 

nuceno stáhnout své vojsko z Maďarska. Rumunsko se jako většina 

států ve střední a jihovýchodní Evropě dostalo do územích sporů 

s většinou sousedů. Především se jednalo o oblast Besarábie, kterou 

 
161 Podrobněji: IRMANOVÁ E.; Maďarsko a versailleský mírový systém, Albis 

International, Ústí n. Labem, 2002. 
162 TOMÁŠEK D.; Nevyhlášená válka. Boje o Slovensko 1918-1920, Epocha, Praha, 2012. 
163 TREPTOW W. K.; Dějiny Rumunska, NLN, Praha, 2000, s. 412. 
164 SLÁDEK Z.; Malá dohoda. Její hospodářské, politické a vojenské komponenty. 

Karolinum, Praha, 2000, s. 18. 
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Rumunsko toužilo anektovat.165 Rumunsko si potřebovalo zajistit 

mezinárodní podporu a u Československa a Jugoslávie mělo 

možnost zajistit se alespoň proti Maďarsku.166 Jak vystihl Zdeněk 

Navrátil, jsme svědky dramatického zvratu, kdy jeden stát ohrozí své 

potencionální spojence, aby se k sobě přimkli a on se poté mohl 

vrátit do jimi upevněného spojeneckého svazku.167 

Vzniku Malé dohody napomohl také bývalý císař Karel I. 

Habsburský (1887-1922), který se pokusil během roku 1921 dvakrát 

znovuzískat pro Habsburky svatoštěpánskou korunu, na kterou 

udržel relevantní právní nárok díky obratně formulované abdikační 

listině.168 Karel I. se objevil 26. března v Budapešti a začal 

vyjednávat s regentem Miklósem Horthym (1868-1957). Tento jeho 

pokus byl zástupci mocností a nástupnických států odmítnut a 

Československo s Jugoslávií pohrozily intervencí do Maďarska, 

pokud Karel I. setrvá v Budapešti. Ten nakonec začátkem dubna 

Maďarsko opustil. 

Této Karlovy akce využil E. Beneš k tlaku na spojence, 

především Rumunsko, při využití výhodné situace k dotvoření 

malodohodového paktu. Spojenectví mezi Československem a 

Rumunskem bylo potvrzeno bilaterální smlouvou z 23. dubna 1921, 

což znamenalo velký úspěch Benešovy zahraniční politiky. 

Korunovací Benešova úsilí byl podpis jugoslávsko-rumunské 

smlouvy 7. června 1921,169 čímž vzniklo politicky i hospodářsky 

velmi různorodé uskupení. Francouzský politik Pierre Flandin 

k němu trefně poznamenal, že „…každý z členů Malé dohody měl 

 
165 Území Besarábie bylo původně carského Ruska, rumunské vojsko ji obsadilo již roku 

1918, ale potvrzeno Rumunsku bylo až v roce 1920. Tak vzniklo tzv. „Velké Rumunsko“. 
166 Rumunsko usilovalo o spojenectví také s Polskem, což pozitivně kvitovala Francie, 

protože se snažilo o vytvoření bloku proti Sovětskému svazu. V roce 1921 podepsalo 

Rumunsko a Polsko spojeneckou smlouvu, čímž byly posíleny rumunské východní hranice 

a nebylo nutné tlačit k takovému kroku malodohodové spojence. 
167 NAVRÁTIL Z.; Dějiny diplomatických vztahů Československa a Srbska, diplomová 

práce, Univerzita Palackého, Olomouc, 2014, s. 29, dne 5. 5. 2020. 
168 KÁRNÍK Z.; České země v éře První republiky (1918-1938). Díl první, Libri, Praha, 

2003, s. 150. 
169 TÓTH A.; Výsledek prvního restauračního pokusu Karla Habsburského v Maďarsku na 

jaře 1921 – uzavření československo-rumunské malodohodové spojenecké smlouvy, In.: 

Slovanský přehled, r. LXXXVIII, 2002, č. 4, s. 521-533. 
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nejlepší vztahy k úhlavnímu nepříteli svých partnerů“,170 což byla 

jedna z příčin, proč se po celou dobu existence nepodařilo navázat 

hlubší spolupráci. Vzniklou alianci posměšně nazval maďarský list 

Pesti Hírlap jako „Apró Entente“ – Malá dohoda,171 což se nakonec 

jako označení vžilo. Zdeněk Navrátil v této souvislosti naopak uvádí 

jako zemi původu tohoto pojmenování ve Francii, kde bylo pro 

středoevropské uskupení používán termín „Petite Entente“,172 

přičemž se měl v každém případě stát součástí francouzského 

nárazníkového pásu tzv. „cordon sanitaire“ proti vlivu SSSR a 

komunismu. 

Prověřením malodohodového spojenectví byl v říjnu 1921 

druhý pokus Karla I. Habsburského o uchopení moci v Maďarsku. 

Jeho snažení ukončilo na budapešťském předměstí maďarské 

vojsko stojící za regentem M. Horthym. V této situaci zaujalo 

Československo, Jugoslávie a Rumunsko razantnější postoj vůči 

možnosti restaurování Habsburků na uherském trůnu. Byla 

vyhlášena mobilizace, jež měla dalekosáhlý mezinárodní význam, 

protože deklarovala společný postup nového spojenectví a 

upevňovala jeho pozici v evropské politice. 

Během jednání v Locarnu v říjnu 1925 byly potvrzeny západní 

hranice Německa. Zde se projevilo slábnoucí postavení Francie, 

která se dostávala stále více do vleku britské politiky, směřující 

postupně k politice appeasementu.173 Porážkou Francie byl 

neúspěch československé a polské diplomacie v otázce garantování 

německých východních hranic, čímž byla oslabena pozice 

francouzských spojenců vůči Německu. Tato situace byla pro 

Československo a Polsko skličující. Při těchto jednáních se projevila 

 
170 SVOBODA R.; Malá dohoda. Na stránkách německého tisku v Československu, 

bakalářská práce, Univerzita Karlova, 2011, s. 14, dne 5. 5. 2020. 
171 ŠKERLOVÁ J.; Věrnost za věrnost? Československo-jugoslávské politické vztahy 

v letech 1929-1934: Přání, rozpory, realita., disertační práce, FF MU, Brno, 2014, s. 26, 

dne 5. 5. 2020. 
172 NAVRÁTIL Z.; Dějiny diplomatických vztahů Československa a Srbska, diplomová 

práce, Univerzita Palackého, Olomouc, 2014, s. 30, dne 5. 5. 2020. 
173 Podrobněji: NEVILLE Peter; Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé 

světové válce. Víkend, Líbeznice, 2008. 
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výrazná osobní role československého ministra zahraničí E. Beneše, 

kterému se podařilo podepsat československo-francouzskou 

garanční smlouvu z 16. října 1925.174 V následujících letech 

docházelo k pokusím o československo-polské sblížení, které by 

mohlo vést ke vstupu Polska do malodohodového paktu. Tato 

československá snaha ale neuspěla. V důsledku slábnoucí Francie 

se malodohodové státy nakonec rozhodly v letech 1925-1927 posílit 

vlastní pozice prodloužením a rozšířením smluv mezi sebou 

navzájem a Francií. Výsledkem mnoha jednání bylo přijetí 

Organizačního paktu Malé dohody 16. února 1933, který 

prohluboval spolupráci všech členů Malé dohody z politicko-

vojenského hlediska.175 

V rámci Malé dohody se nepodařilo prosadit klauzuli o 

transformování aliance do univerzálního paktu proti jakémukoliv 

nepříteli, což významnou měrou oslabovalo celoevropský význam 

organizace. Takový návrh předložili zástupci KSHS ve dvacátých 

letech, kdy byl návrh odmítnut československou stranou, která 

nechtěla být příliš zainteresována v italsko-jugoslávských nebo 

rumunsko-sovětských sporech vzhledem ke svým neutrálním 

vztahům k Itálii i SSSR. Ve třicátých letech se situace zesilujícím 

Německem obrátila silně proti Československu a o rozšíření 

obraného paktu na všeobecný obranný spolek začali usilovat 

zástupci Československa.176 Neúspěšně, protože se pro Jugoslávii ve 

třicátých letech naopak stávalo Německo se svým vzrůstajícím 

dovozem jugoslávských produktů stěžejním obchodním 

partnerem.177  

V československo-jihoslovanských vztazích hrála významnou 

roli hospodářská spolupráce. Ta byla ve dvacátých letech 

uspokojivá. V roce 1921 začala spolupráce ve zbrojním průmyslu, 

 
174  DEJMEK J.; Diplomacie Československa díl I., Academia, Praha, 2012, s. 32. 
175 SVOBODA R.; Malá dohoda. Na stránkách německého tisku v Československu, 

bakalářská práce, Univerzita Karlova, 2011, s. 16. 
176 Tamtéž, s. 17. 
177 JANČÍK D.; Třetí říše a rozklad Malé dohody, Karolinum, Praha, 1999. 
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když československé zbrojovky dodaly první vojenský materiál 

Jugoslávii. Tato spolupráce byla po celé meziválečné období ovšem 

komplikována pro špatný stav jugoslávských financí, které byly 

zatíženy mnoha půjčkami, z nichž za některé ručilo Československo. 

Přesto byl zájem např. Škodových závodů nebo Sellier a Bellota 

vysoký. Zbrojní dodávky pokračovaly i ve třicátých letech, kdy 

Československo vyzbrojovalo oba členy Malé dohody.178 

Nicméně Velká hospodářské krize roku 1929 se promítla do 

obchodní a hospodářské spolupráce protekcionistickou politikou, 

kterou přijalo nejen Československo, ale všechny evropské země. 

Tento postup komplikoval pokračování zvyšující se obchodní 

výměny mezi všemi malodohodovými členy. Je třeba dodat, že 

Československo chránilo vlastní trh vůči levnějším jugoslávským 

zemědělským produktům již ve dvacátých letech, což hospodářská 

krize jen prohloubila. 

Dalším problémem československo-jihoslovanského vztahu 

byla politická a sociální nestabilita Království SHS, kterou velkou 

měrou způsobovaly spory mezi jednotlivými jihoslovanskými národy, 

především mezi Chorvaty a Srby, a která neumožňovala mnohdy 

nutné reformy a ohrožovala samotnou integritu Jugoslávie.179 Tyto 

spory se dočasně podařilo zklidnit králi Alexandru I., který využil 

rozbrojů ve skupštině a zavedl roku 1929 „osobní diktaturu“ a 

vzniklo tak Království Jugoslávie. Pozitivní očekávání změn vydrželo 

pouhý rok, protože Alexandr I. chtěl vládnout pravděpodobně jako 

ruští carové. Povahou byl Alexandr spíše voják než reformátor a jeho 

spolupracovníci byli především vyšší důstojníci.180 Nerealizace 

reforem, obrovská korupce a sváry mezi jednotlivými 

jihoslovanskými národy i politickými stranami komplikovaly rozvoj 

jihoslovanského státu v podstatě bez ohledu na formu vlády či 

 
178 SLÁDEK Z.; Malá dohoda. Její hospodářské, politické a vojenské komponenty. 

Karolinum, Praha, 2000, s. 93. 
179 Masarykův finanční příspěvek na knihu, kde se hovoří o jednotlivých národech a napsal 

ji Chorvat, což nesouhlasilo s centralisticky a velkosrbsky vedenou politikou. 
180 PIRJEVEC J.; Jugoslávie 1918-1992: vznik, vývoj a rozpad Karadžordževićovy a Titovy 

Jugoslávie. Argo, Praha, 2000, s. 83. 
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státního zřízení. Důvěru krále ve stabilitu vlastního režimu 

dokumentuje skutečnost, že v roce 1933 nechal převést svůj 

majetek do zahraničí. Zároveň si nechal vyplácet apanáž ve výši, 

která několikanásobně převyšovala částku určenou americkému 

prezidentovi.181 

I přes zavedení královské diktatury byl však československo-

jihoslovanský vztah a stejně tak malodohodové spojenectví v letech 

1920-1934 velmi stabilní i díky osobě Alexandra I., který stavěl 

zahraniční politiku Jugoslávie na spojenectví s Francií a Malou 

dohodou. Co silně zasáhlo malodohodovou koncepci byl atentát 

spáchaný 9. října 1934 na krále Alexandra I. a francouzského 

ministra zahraničních věcí Louise Barthou (1862-1934), kterému 

oba podlehli. Jejich smrt vedla ke stopnutí vytvářeného tzv. 

Východního paktu, nazývaného „Východní Locarno“, který měl 

garantovat německé východní hranice za přispění francouzsko-

sovětské dohody.182 Zlomovým okamžikem v československo-

jihoslovanských vztazích byl tedy rok 1934, kdy se pozice 

Československa ve středoevropském prostoru stala 

nezáviděníhodnou, protože se začalo také pozvolna měnit politické 

směřování Jugoslávie v důsledku její nové politické reprezentace. 

Za krále Petra II. (1923-1970) vládl regent, kníže Pavel 

Karadžordžević (1893-1976), který byl znám svou proněmeckou 

orientací. Zároveň se začala prosazovat politická koncepce starých 

přátelství a nových spojenectví stál, za kterou stál ministerský 

předseda M. Stojadinović (1888-1961), který se snažil vyvážit stará 

přátelství s novými spojenectvími. Stojadinovićova koncepce 

neutrality odrážela celoevropský vývoj, který ovšem k rozkladu Malé 

dohody jistě přispěl.183 Většina dřívějších prací zabývajících se 

problematikou Malé dohody tuto politiku odsoudila, ale domnívám 

 
181 PIRJEVEC J.; Jugoslávie 1918-1992: vznik, vývoj a rozpad Karadžordževićovy a 

Titovy Jugoslávie. Argo, Praha, 2000, s. 97. 
182 KÁRNÍK Z.; České země v éře první republiky (1918-1929), díl II., Libri, Praha, 2003, 

s. 459-460. 
183 STOJAR R.; Malá dohoda a střední Evropa 1933-1938, disertační práce, Masarykova 

univerzita, 2006, s.  
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se, že trochu nespravedlivě, protože byla posuzována s ohledem na 

budoucí události a čistě z česko-(slovenského) pohledu. 

Především se jednalo o krizové září 1938, kdy byla 

celoevropská válka očekávána každým dnem. Vyhlášení 

československé mobilizace 23. září 1938 znamenalo pro většinu 

evropských států signál k vlastním vojenským přípravám.184 

Jugoslávie a Rumunsko stály pevně za Československem v případě 

maďarského útoku. V otázce války s Německem byly v duchu 

malodohodového paktu skeptičtí. V Jugoslávii se během posledních 

zářijových dní ovšem přihlásilo více než 60 tisíc dobrovolníků, kteří 

byli ochotni pomoci.185 V jugoslávské veřejnosti se boj za 

Československo spojoval za boj proti fašismu, který v Jugoslávii 

pozvolna zaváděl M. Stojadinović.186 

Situaci ukončila pro Československo osudná konference 

zástupců čtyř velmocí v Mnichově v noci z 29. září na 30. září 1938 

– Adolfa Hitlera (1889-1945), Benita Mussoliniho (1883-1945), 

Nevilla Chamberlaina (1869-1940) a Édouarda Daladiera (1884-

1970), která znamenala odtržení československých pohraničních 

okresů ve prospěch Německa. Tím se završilo meziválečné 

spojenectví Československa a Jugoslávie, které procházelo 

náročnými zkouškami,  

Politická a hospodářská situace, kterou jsem se stručně 

pokusil nastínit, byly důležitými faktory v československo-

jugoslávských vztazích. Nejednalo se však o činitel jediný. Významná 

během zmíněných let byla též aktivita občanů, která se projevovala 

v oblasti spolkového života. V tomto prostoru byla největším 

spolkem Československo-jihoslovanská liga,187 jejíž činností byla 

propagace ve státotvorném smyslu politického spojenectví 

Československa a Jugoslávie. V Jugoslávii existovala od roku 1921 

 
184 KVAČEK R.; Československý rok 1938, Panorama, Praha, 1988, s. 209. 
185 ŠESTÁK M. a kol.; Dějiny jihoslovanských zemí, NLN, Praha, 1998, s. 6. 
186 HROZIENČIK J. (ed.); Československo a Juhoslávia. Z dejín československo-

juhoslovanských vzťahov, Bratislava, 1968, s. 341-342. 
187 Podrobněji: SKOUPÝ A.; Československo-jihoslovanská liga a její význam v kulturních 

stycích s Jugoslávií 1918-1938, disertační práce, UJEP, Brno, 1984. 
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organizace Jihoslovansko-československých lig, které se v roce 1925 

sloučily do Svazu jihoslovansko-československých lig. 

Základní ideologickou myšlenkou obou spolků byla válečná 

spolupráce, podobné zájmy v zahraniční politice a slovanská 

vzájemnost. Členství v lize bylo tedy výhradně omezeno na 

příslušníky „československého národa“. Spolek pořádal různé akce 

jako třeba novoroční plesy, přednášky nebo výuku srbochorvatštiny. 

Nejdůležitější aktivitou byla aktivní účast při organizování 

vzpomínkových událostí, například svátku „Sjednocení Jugoslávie“. 

Nejednalo se o státem řízenou strukturu, ale těšila se výrazné 

státní podpoře především ministerstva zahraničních věcí a školství. 

Její snahou bylo nadchnout občany pro Jugoslávii a pracovala tudíž 

na československo-jihoslovanském sblížení, které bylo ukončeno 

rozhodnutím ministra vnitra Josefem Ježkem z 5. dubna 1941 č. j. 

D-3111-5/4-41-6, kde se uvádělo, že „...další trvání spolku není v 

zájmu veřejném a pozbyl proto spolek podmínek svého právního 

trvání…“.188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
188 Podrobněji: KOLÁŘOVÁ Kateřina; Kapitoly z dějin Československo-jihoslovanské 

ligy, diplomová práce, FF MU, Brno, 2014, s. 32, dne 5. 5. 2020. 



67 
 

3) Komemorační akty 48. pěšího pluku 

„Jugoslavia“ 

Československá armáda procházela v prvních poválečných 

letech obdobím improvizace, když musela při zajišťování území 

mladé republiky využít každé jednotky, která byla k dispozici. V 

bojích o pohraničí s německými provinciemi, o Těšínsko s Polskem 

a o Slovensko s Maďarskou republikou rad byly nasazeny nejen 

dobrovolnické oddíly, jejichž bojová hodnota byla nevalná, ale 

především příslušníci domácího vojska a legionáři z Itálie a 

Francie.189 Těchto bojů se zúčastnili také vojáci 102. pěšího pluku, 

kteří ihned po svém návratu do Benešova během listopadu 1918, 

odjeli směrem k Mostu a poté na další bojiště na východě. První 

navrátivší se „naše hochy“ č. 102190, jak nazval vojáky redaktor 

periodika Tábor, přivítalo v Benešově velké množství obecenstva. 

V letech 1918-1920 bylo československé vojsko tvořeno 

domácími pluky, dále pluky francouzské a italské legie a jako 

poslední byla ruská legie, tzn. celkem třemi armádami. Důvodem 

neobvyklého dělení je má snaha zmínit rozdíl v organizaci a duchu 

legií v Rusku proti ostatním, jenž se projevoval v osvobozené 

republice a působil komplikace v nově budované armádě, což souvisí 

s událostí, kterou budu rozebírat, totiž přejmenováním 102. pěšího 

pluku na 48. pěší pluk. 

Francouzská a italská legie byly shodné s domácími rakousko-

uherským pluky, protože fungovaly na klasickém armádním řádu a 

důstojníci těchto legií pocházeli z obdobných funkcí v rakousko-

uherské armádě,191 což se projevovalo během spolupráce při bojích 

na Těšínsku a na Slovensku. Ruská legie byla naproti tomu stavěna 

na principu „demokratičnosti“ jako vojsko revoluční, a tak byli 

 
189 BŘACH R., LÁNÍK J.; Dva roky bojů a organizační práce. československá armáda 

v letech 1918-1920, MO ČR, Praha, 2013, 49-66. 
190 Pěší pluk č. 102, Tábor, 15.11.1915, r. 52, č. 46, s. 1. 
191 BABKA M.; Legionáři v Československé armádě, diplomová práce, Masarykova 

univerzita, Brno, 2011, s. 23-24, dne 10. 5. 2020. 
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všichni dobrovolníci přijímáni v hodnosti vojínů a současně mohli 

řadoví vojáci ve volených komitétech ovlivňovat a měnit rozhodnutí 

svých velitelů. Rozvratně mezi těmito legionáři působila ruská 

revoluce, kdy byli někteří legionáři ovlivněni nebo přímo přešli k 

rudoarmějcům.192 

Vznikem Československa se však legie staly částmi regulérní 

armády, od které byla vyžadována disciplína, a tak byly rozkazem M. 

R. Štefánika zrušeny výše zmíněné komitéty, které snižovaly 

autoritu důstojníků.193 Bojová hodnota především příslušníků ruské 

legie se pro Československo ukazovala jako problematická. 

Souviselo to rovněž s jejich zážitky a zkušenostmi ze sibiřské 

anabáze a s pocitem výjimečnosti, který si ruští legionáři přinášeli 

do Československa, který se projevoval opovržením až arogancí vůči 

důstojníkům domácího vojska, které odmítali zdravit nebo 

přetrvávající oslovení „bratře“ mezi legionáři, které bylo gestem 

vzdoru proti Rakousku-Uhersku.194 

Toto napětí mezi legionáři a „austrijáky“195 bylo patrné už po 

příjezdu italských a francouzských legií do Československa, které 

s příchodem ruských legií vzrostlo, a jehož podstatou byl 

ideologicko-politický spor o osvobození.196 Nicméně MNO pro výše 

popsané důvody nebylo nakloněno „bezhlavému“ protěžování 

legionářů, když mnozí příslušníci domácího vojska položili rovněž 

 
192 Nejznámějším legionářem, který přešel k bolševikům je Jaroslav Hašek. Podrobněji: 

Křišťan, Vlastimil. Českoslovenští krasnoarmějci 1917-1920, bakalářská práce, Univerzita 

Karlova, Praha, 2013, dne 5. 5. 2020. 
193 PADRNOS Jaroslav, Slavné československé legie, Vojenské rozhledy, č. 3, 2014, In.: 

https://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie-clanku/slavne-ceskoslovenske-legie dne 

5. 5. 2020. 
194 Podrobněji: MICHL J.; Legionáři a fenomén legionářství v moderní čs. státnosti, 

disertační práce, Univerzita Karlova, Praha, 2008, dne 5. 5. 2020; MASKALÍK A.; 

„Rakušáci“ – „trpené zlo“ pri budovaní armádnej elity čs. brannej moci, In.: Vojenská 

história, VHÚ, Bratislava, 1/2015, s. 99-116. 
195 „Austriják“ bylo hanlivé označení příslušníka domácího vojska, které je společensky 

degradovalo na úplné dno společnosti.  
196 PURKERT J.; Historická symbolika legionářů v osvětové literatuře legionářů, 

bakalářská práce, Univerzita Karlova, Praha, 2014, s. 42, dne 5. 5. 2020 nebo ŠEDIVÝ I; 

Legionáři a československá armáda, In.: České země a Československo v Evropě XIX. a 

XX. století, Historický ústav, Praha, 1997, s. 214-215. 
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život za vznik vlasti, byť v rakouské uniformě.197  Pro stát je jednotná 

armáda důležitá, protože ho upevňuje zevnitř i zvenčí, a proto se 

MNO rozhodlo vyřešit komplikované vztahy v armádě 

procesem unifikace, jejíž podstatou bylo sloučení domácích a 

legionářských pluků.198 

Unifikaci popsal v rozkaze z 1. ledna 1920 ministr národní 

obrany Václav Klofáč (1868-1942) takto: …stanete se všichni jedním 

tělem, ovládaným týmž duchem. Pluky zahraničního vojska 

francouzského, italského i ruského stávají se ve smyslu své slavné 

tradice základem nových pluků, doplněných oddíly vojska domácího, 

dávají jim své jméno, své osvědčené velitele, své slávou pokryté 

prapory. Kéž se na nové pluky přenese také jejich skvělý duch, který 

je proslavil mezi všemi národy, jejich zápal pro svobodu vlasti, jejich 

nezlomná vůle k vítězství.”199 Na citátu je důležité všimnout si 

detailu, který se týká určení důležitosti jednotlivých vojenských 

jednotek. Ministr národní obrany V. Klofáč velmi skrytě znevážil 

domácí rakouské pluky, když pro jejich identifikaci použil termínu 

„oddíl“, což je v kontextu neurčité označení malé skupiny (jednotky), 

zatímco pro legionářské části vojska přijal slovo „pluk“, které jasně 

deklaruje jejich pevnější pozici pro budovanou armádu. Obětavost, 

kterou prokázaly jednotky bývalé rakouské armády, měla být 

rozředěna v legionářských formacích. Na základě tohoto rozkazu, 

který můžeme vnímat jako promyšlený politický dokument, byla do 

mladé československé armády vnesena tradice „pouze“ francouzské, 

italské a ruské legie, které se domácí pluky musely přizpůsobily. 

 
197 Ačkoliv byla i česká společnost nakloněna legionářům, nebylo možné všechny rakouské 

důstojníky propustit. Obě tyto skupiny začali zastiňovat během následujících let nově 

přicházející absolventi československých vojenských škol. Podrobněji In.: BABKA M.; 

Legionáři v Československé armádě, diplomová práce, Masarykova univerzita, Brno, 

2011, s. 45-49 nebo MARŠÁLEK Z.; Alois Eliáš a československá armáda první republiky, 

In.: LÁNÍK J., Generál Alois Eliáš (1890-1942): voják – diplomat – politik, Úřad vlády 

ČR, Praha, 2006, s. 35-43. 
198 Podrobněji: BŘACH R., LÁNÍK J.; Dva roky bojů a organizační práce. československá 

armáda v letech 1918-1920, MO ČR, Praha, 2013 nebo STRAKA K.; Unifikace 

československé branné moci, In.: http://www.vhu.cz/unifikace-ceskoslovenske-branne-

moci/ dne 1. 4. 2020. 
199 VÚA-VHA; fond Věcný věstník, 1920. 

http://www.vhu.cz/unifikace-ceskoslovenske-branne-moci/
http://www.vhu.cz/unifikace-ceskoslovenske-branne-moci/
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K armádě a její unifikaci se ve svém článku uveřejněném 

v Ohlase od Nežárky vyjádřil příslušník ruské legie por. Alois 

Votruba slovy, že „armádou jsme všichni, armáda jest národ. V tomto 

utrpení a boji za společnou věc jsou všechny tři armády sjednoceny. 

Tato jednota vítězí a dobývá svobody“,200 jimiž se jednak dotknul 

odlišnosti mezi složkami československého vojska, které jsem 

stručně popsal výše, ale poměrně optimisticky nastínil definitivní cíl 

celé unifikace, který tkvěl v ideovém smíření zahraničních a 

domácích příslušníků vojska. 

S tímto názorem ovšem nekoresponduje jiná část rozkazu 

ministra obrany V. Klofáče z 1. ledna 1920, protože se v ní uvádělo, 

že „Tam, kde nové pluky nebudou spojovány z vojska zahraničního a 

domácího, přeneste, vojáci, do našich nových pluků ty lepší složky své 

vojenské minulosti, posilte v nich nového ducha republikánského 

vojska československého, jak jste ho vytvořili od převratu až po 

dnešní dobu, aby nebylo rozdílu ani v mravní výši ani v kázni mezi 

Vámi a pluky ostatními.”201 Toto sdělení se týkalo ovšem větší 

poloviny (27 pluků)202 mírových československých pluků. Význam 

formulace o přenesení té lepší složky jejich vojenské minulosti 

spočívá v tom, že zcela ignoruje dřívější osudy domácích pluků, a 

uznává jejich přínos republice až ode dne převratu tedy 

28. října 1918, kdy se účastnily bojů za republiky. Karel Straka 

shrnul obsah tohoto rozkazu, že senzitivně respektoval realitu a 

uznával vojenské kvality rakouských vojáků.203 Nicméně článek 

dodržuje linii použitou v celém rozkaze, totiž velmi skrytou 

bagatelizaci významu příslušníků bývalé rakouské armády, protože 

za ostatní pluky lze považovat i ty dobrovolnické, jejichž bojová 

 
200 VOTRUBA A.; Práce osvoboditele, Ohlas od Nežárky, 12.3.1920, r. 50, č. 12, s. 1 
201 VÚA-VHA; fond Věcný věstník, 1920, s. 
202 Organizační struktura československé armády převzala tu legionářskou s tím, že 

číslování pěších pluků začalo pluky ruské legie 1-20, dále francouzské 21-30, italské 30-

40-48 byly domácí pluky bez jakéhokoliv vlivu legionářských formací. Reálně tedy 

legionářské pluky obsadily z celkem 48 pěších pluků jen 21 míst. Zbytek byl formován 

popřevratovými domácími tradicemi. 
203 STRAKA K.; Unifikace československé branné moci, In.: http://www.vhu.cz/unifikace-

ceskoslovenske-branne-moci/ dne 10. 5. 2020. 

http://www.vhu.cz/unifikace-ceskoslovenske-branne-moci/
http://www.vhu.cz/unifikace-ceskoslovenske-branne-moci/
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hodnota byla mnohdy pochybná. Zde se jisté přiznání zásluh 

domácím plukům nachází a co více jsou označeny jako 

plnohodnotná vojenská tělesa, nikoliv jen jako „oddíly“. 

V procesu unifikace a ve sporech legionářských a domácích 

důstojníků je nutné vzít v potaz skutečnost, že existovali také srbští 

legionáři, kteří ale nebyli zformováni do žádné samostatné 

legionářské jednotky. Toto téma je doposud poněkud opomíjenou 

částí jak české vojenské historie, tak v rámci československo-

jihoslovanských vztahů, ačkoliv je účast českých dobrovolníků 

v srbském vojsku významnou kapitolou v první světové válce. 

Přestože srbským vojskem prošel v porovnání s ostatními 

legiemi jen zlomek českých vojáků, bylo jejich působení 

v meziválečném Československu každopádně výraznější, než by se 

mohlo z jejich počtu vyvozovat. Tzv. „Srbáci“204, se objevili v každé 

části československých legií, protože po porážce Srbska byla část 

dobrovolníků na pokyn Československé národní rady přesunuta ze 

srbské armády transporty do Francie, část zamířila do Itálie a 

někteří vstoupili do dobrovolnického jihoslovanského vojska 

formujícího se pod srbským velením v Rusku. Ve Francii působil 

např. brig. gen. František Kryštof (1891-1960),205 brig. gen. 

František Moravec (1895-1966) nebo pplk. in memoriam Jiří Jelínek 

(1887-1919).206 

V italské armádě vytvořili přeběhlí či zajatí Češi a Jihoslované 

výzvědné oddíly, které se staly základem hlavně československého 

 
204 „Srbák“ je označení pro legionáře, který vstoupil do proti Rakousku-Uhersku na srbské 

frontě a postupně se přesunul do jiné čs. legie. Slovo „Srbák“ bylo v podstatě jakýmsi 

vyznamenáním. In.: Přepis: Jak to vidí E. Stehlík – 1. prosince. 

https://dvojka.rozhlas.cz/prepis-jak-vidi-eduard-stehlik-1-prosince-7467767 dne 

12. 5. 2020. 
205 Je považován za vůbec „prvního československého legionáře“, protože vstoupil do 

srbského vojska v den rakouského útoku. Podrobněji TOLAR P.; První československý 

legionář František Kryštof, In.: http://www.csol.cz/clanky-a-reporty/z-historie/prvni-

odboj/1169-prvni-ceskoslovensky-legionar-frantisek-krystof dne 10.5.2020. 
206 Pplk. Jiří Jelínek byl zajat na srbské frontě a přihlásil se následně do srbského vojska. 

Sloužil v roce 1918 ve francouzské legii a válku zakončil u 35. střel. pluku v Itálii. Zemřel 

na Slovensku. Podrobněji RAK M.; Podplukovník Jiří Alois Jelínek In.: 

http://www.csol.cz/clanky-a-reporty/z-historie/prvni-odboj/1662-podplukovnik-jiri-alois-

jelinek dne 12. 5. 2020. 

https://dvojka.rozhlas.cz/prepis-jak-vidi-eduard-stehlik-1-prosince-7467767
http://www.csol.cz/clanky-a-reporty/z-historie/prvni-odboj/1169-prvni-ceskoslovensky-legionar-frantisek-krystof
http://www.csol.cz/clanky-a-reporty/z-historie/prvni-odboj/1169-prvni-ceskoslovensky-legionar-frantisek-krystof
http://www.csol.cz/clanky-a-reporty/z-historie/prvni-odboj/1662-podplukovnik-jiri-alois-jelinek
http://www.csol.cz/clanky-a-reporty/z-historie/prvni-odboj/1662-podplukovnik-jiri-alois-jelinek
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39. pěšího pluku. Hlavním organizátorem těchto společných 

jednotek byl Slovinec Ljudevit Pivko (1880-1937).207 I v této legii se 

objevili původem „Srbáci“ mezi nimiž bych vyzdvihl osobnost gen. 

Antonína Pavlíka (1888-1943),208 který se stal mimo velitelem 48. 

pěšího pluku „Jugoslavia“. 

Koneckonců i ruské legie byly ovlivněny srbskými legionáři, 

což se projevilo při bitvě u Zborova dne 2. července 1917, kdy byla 

použita taktika známá ze srbské armády. Jednalo se o boj malých 

úderných skupin (v srbské armádě tzv. komitů), které byly 

vyzbrojeny lehkou výzbrojí a ručními granáty a rychle pronikaly 

nepřátelskými liniemi. Různé zprávy popisovaly nezvyklý způsob 

dobytí rakouských pozic jako kočičí skoky, takovou rychlostí se 

přehnaly přes nepřátelské zákopy. Mezi významné představitele, 

kteří prošli srbským vojskem patří bezpochyby gen. Alois Machačík 

(1888-1943), gen. Sergej Ingr (1894-1956) nebo Vojtěch Boris Luža 

(1891-1944). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
207 Ljudevit Pivko inicioval předání části rakouské fronty Itálii. Tato akce neměla obdobu 

v celé první světové válce. Po úspěšném přechodu fronty se pustil do formování smíšeného 

československo-jihoslovanského výzvědného oddílu. Po válce byl aktivní 

v československo-jihoslovanských stycích, spoluzakládal Jihoslovansko-československou 

ligu v Mariboru. In.: https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi431435/ dne 

12. 5. 2020. 
208 Gen. Antonín Pavlík byl legionářem, velitelem 48. pěšího pluku „Jugoslavia“, později 

prvním velitelem pluku útočné vozby. 

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi431435/
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3.1) Předání plukovního praporu 48. pěšímu pluku 

„Jugoslavia“ dne 28. října 1919 

Nastínil jsem unifikační vývoj československé armády, z něhož 

vyplývá, že při číslování nových pluků byla respektována čísla 

legionářských pluků a stejně tak jejich prapory, archivy a čestné 

názvy, které zavedly ruské legie, kterým byly při slučování 

s domácími pluky v roce 1920 potvrzeny k užívání.209 Další čestné 

názvy přibyly například při pátém výročí vzniku Československa, 

kdy byly uděleny plukům z francouzské a italské legie. Seznam 

všech ministrem národní obrany potvrzených čestných jmen pěších 

i hraničářských pluků přinesly Národní listy v článku Vojenský 

věstník z 30. října 1923.210 

Mezi lety 1918 a 1938 byl udělen čestný název celkem 

28 pěším plukům, což je z celkového množství 48 pěších pluků 

hodně. Jelikož ale Československo vzniklo jako přímá negace 

Rakousko-Uherska a služba v rakouské armádě byla vnímána jako 

vynucená,211 byly domácí pluky mezi nimi zastoupeny spíše 

sporadicky.212 O to zajímavější je skutečnost, že benešovský bývalý 

c. a k. 102. pěší pluk částečně narušil standard vytvářené 

legionářské privilegovanosti, protože byl jako první přečíslován, a to 

konkrétně 26. října 1919 (viz obrázek 11), tedy dva dny před prvním 

výročím vzniku samostatného Československa, čímž se stal fakticky 

prvním plukem nové unifikované československé branné moci. Slovo 

„částečně“ jsem použil proto, že pro legionářské pluky už byla 

předběžně určena čísla nižší, takže se z domácího 102. pěšího pluku 

stal československý 48. pěší pluk. Oba pluky měly společné to, že 

 
209 Tato pojmenování odkazovala především k významným husitským (Mistr Jan Hus, 

Prokop Holý) nebo odbojovým (M. R. Štefánik, T. G. Masaryk) osobnostem BŘACH R., 

LÁNÍK J.; Dva roky bojů a organizační práce. československá armáda v letech 1918-1920, 

MO ČR, Praha, 2013, s. 157. 
210 Národní listy, Vojenský věstník, 30.10.1923, r. 63, č. 298, s. 5. 
211 GALANDAUER J.; Československé legie a jejich komemorace. In: GEBHART J., 

ŠEDIVÝ I.; Česká společnost za velkých válek 20. století, Karolinum, Praha, 2003, s. 294-

295. 
212 Zajímavé je, že 28 pluků, kterým byl udělen čestný název, zahrnoval všechny původně 

legionářské pluky tedy 21, zatímco z 27 domácích pluků jich dostalo čestné názvy jen 6. 
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jak v rakouské, tak v československé armádě byly v mírové armádní 

organizaci posledními pluky. 

Důležitější než přidělení nového čísla nebo pořadí bylo oficiální 

udělení čestného názvu „Jugoslavia“, jež byl dán rovněž 

28. října 1919. Kompletní titul pluku tedy zněl „čs. pěší pluk 

Jugoslávia čís. 48“.213 Tím dostal zcela jiný status než ostatní pluky 

s čestnými názvy v československé armádě, jelikož byl na dlouhou 

dobu jediným plukem, který nesl název jiného státu. Druhý pluk, 

který dostal do vínku jméno spojeneckého státu byl čs. 45. pěší pluk 

„Rumunský“, který byl pojmenován ovšem až 4. května 1932. 

Čestné pojmenování bylo pluku uděleno rozkazem ministra 

obrany Václava Klofáče č. 111 z 26. října 1919 uveřejněným 

v Osobním věstníku MNO (příloha 2), který byl otištěn také 

v Národních listech.214 V jeho prvním odstavci stálo, že byl 

benešovský československý pěší pluk vybrán k uchování památky 

společného boje Jihoslovanů a Čechoslováků, protože z jeho středu 

vzešla dlouhá řada dobrovolníků bojujících v jihoslovanském 

vojsku.215 V textu bylo použito spojení „československý pěší pluk“, 

které mělo v kontextu dva významy. 

Zaprvé korespondovalo se státní ideologií čechoslovakismu, 

která zobecněně zainteresovávala na československo-jihoslovanské 

vojenské historii pluku také slovenskou část národa, protože 

národnostní složení tohoto pluku bylo v roce 1918 z 85 % české 

s německou převahou v důstojnickém sboru, což ale neznamená, že 

všichni důstojníci byli Němci.216 A zadruhé eliminuje označení 

původního tělesa tedy c. a k. 102. pěší pluk, který byl v první 

rakouské ofenzivě proti Srbsku v roce 1914, což by vzhledem k 

 
213 VÚA-VHA; fond Hlavní štáb, Organizační oddělení, karton 23, sign. 244 3/2. 
214 Vojenský věstník, Národní listy, 26. října 1919, r. 59, č. 253, s. 5. 
215 VÚA-VHA; fond Osobní věstník, 28. října 1919, r. II., č. 111, s. 995. 
216 Problém s určením národnosti v rakousko-uherské monarchii a armádě tkví v tom, že se 

nezjišťovala nacionální příslušnost v dnešním smyslu slova, ale na základě tzv. obcovací 

řeči, čímž je myšlena řeč, kterou dotyčný běžně denně používá. Tudíž, když každý 

důstojník musel umět povely v němčině nebo maďarštině, tak se komplikuje možnost 

přesného určení jeho konkrétní národnosti. Podrobněji In.: Šedivý I.; Češi, české země a 

Velká válka 1914-1918, NLN, Praha, 2001, s. 39-41. 
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významu pojmenování, které má symbolizovat přátelství mezi 

Jihoslovany a Čechoslováky, nemuselo být vnímáno zcela pozitivně.  

Nicméně následující zmínka o „dobrovolnících 

v jihoslovanském vojsku“ odkazuje na zajatce zmíněného pluku, 

kteří se přihlásili do služeb srbské armády, což je dobrý argument 

pro vytažení slovanské vzájemnosti, která v kontextu vztahu 

Československa a Jugoslávie měla své místo. Pomineme-li rozdíl 

mezi tím, když někdo přejde do zajetí nebo když někdo skončí 

v zajetí, tak následný dobrovolný vstup do řad srbské armády je 

použit jako důkaz české neochoty bojovat proti Srbům v rakouských 

uniformách a za rakouskou monarchii. Ovšem je třeba vnímat tyto 

dobrovolníky v kontextu slova „ze středu“ pluku, čímž bylo 

poukázáno na skutečnost, že samozřejmě nebyl každý český voják 

v rakouské armádě „uvědomělým“ Slovanem, kterému se nechtělo 

do války proti Srbsku, ale že se našlo dost těch, kteří cítili 

s Jihoslovany. 

Těmito dobrovolníky jsou v první řadě myšleni všichni 

příslušníci zmíněného 102. pěšího pluku, který setrval po 28. říjnu 

v Srbsku a nabídl se do služeb Jihoslovanského národního 

výboru,217 kdy od 6. do 25. listopadu 1918 pomáhali udržet pořádek 

a bezpečnost v oblasti srbského města Rumy, za což jim rumští 

obyvatelé jako výraz své vděčnosti věnovali plukovní prapor, který 

ušily tamní ženy. Tato třítýdenní činnost Českého pluku,218 v níž 

sehrál důležitou roli setník František Kitlar, jež byl mužstvem a 

důstojníky zvolen velitelem 102. pěšího pluku (viz obrázek 12, 13), 

byla oceněna nejvyšším velitelem čs. vojsk polním podmaršálkem 

Janem Divišem (1862-1934)219 v rozkaze č. 12 vrchního velitelství 

čs. vojsk v Praze ze dne 1918 (viz příloha 3), což bylo pro příslušníky 

 
217 Za vykonávání strážní služby bylo pluku zaručeno, že bude zásobován. 
218 Český pluk bylo označení, které si dali jeho příslušníci v Srbsku při zahájení strážní 

služby. Slováci v tomto pluku nefigurovali, a proto by označení „československý“ 

neodpovídalo dikci stanovené v úvodu. 
219 Polní podmaršálek Jan Diviš stál u prvních bojových operací mladé čs. branné moci a 

stal se prvním armádním generálem. Podrobněji In.: KYKAL T.; Jan Diviš, 

http://www.vhu.cz/jan-divis/ dne 12. 5. 2020. 

http://www.vhu.cz/jan-divis/
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bývalého „rakouského“ pluku významné ocenění, neboť většina 

pozornosti a obdivu směřovala samozřejmě k legionářům. Touto 

pomocí jihoslovanským civilistům příslušníci 102. pěšího pluku 

v závěru války trochu „napravili“ to, že jejich pěší pluk byl mezi 

prvními jednotkami útočícími na Srbsko v roce 1914. Tento motiv 

vyplývá přímo z textu rozkazu o přejmenování 102. pěšího pluku, 

kde stojí, že vláda Království SHS dala svůj souhlas k udělení 

čestného názvu zmíněnému pluku,220 protože nemusela souhlasit 

s návrhem MNO a bylo by nutné najít vhodnější pluk. 

První výročí vzniku samostatného Československa dne 

28. října 1919 bylo významné nejen z hlediska oslav získání 

československé samostatnosti, ale také kvůli rozhodnutí vlády 

KSHS, které bylo uvedeno ve zprávě Tiskové skupiny prezidia MNO 

z 18. října 1919, v níž stálo, že vláda KSHS chce věnovat vojenský 

prapor těm, kteří bojovali v srbském vojsku, přičemž k tomu zvolila 

28. říjen 1919. Následně bylo ze strany MNO využito této příležitosti 

a byl Jihoslovanům poslán návrh, aby svůj záměr uskutečnili v 

Praze.221 Nakonec byl domluven příjezd jihoslovanské delegace 

složené že šesti důstojníků, tří poddůstojníků, tří vojínů a v 

jejím čele přicestoval ministr války a námořnictva KSHS gen. S. 

Hadžić.222 Část delegace byla pozvána jmenovitě pro jejich zásluhy 

na československé odbojové akci, aby jim mohlo být uděleno 

československé vyznamenání. 

To znamená, že s očekávanou jihoslovanskou návštěvou se 

rozšířil význam svátku z československé deklarace nezávislosti 

směrem k proklamování československo-jihoslovanské soudržnosti 

a vzájemného bratrství, jež bylo příslušníky obou slovanských 

národů potvrzeno především v těžkých dobrudžských bojích, jejichž 

připomenutí bylo ústředním motivem vzpomínkového projevu, který 

 
220 VÚA-VHA; fond Osobní věstník, 28. října 1919, r. II., č. 111, s. 995. 
221 VÚA-VHA; fond Prezidium, karton 143, sign. 4380/1, TNO 18. října 1919. 
222 Tamtéž, 20. října 1919. 
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se uskutečnil nedlouho před oslavou státního svátku.223 Tiskové 

oddělení prezidia MNO uveřejnilo v této souvislosti odpovědi vojvody 

Živojina Mišiće (1855-1921) a gen. S. Hadžiće (viz příloha 4, 5) na 

pozdravný telegram, který odeslali při této komemorativní příležitosti 

českoslovenští dobrovolníci, jež bojovali v jihoslovanském vojsku 

odeslaný u. V závěru zprávy připojilo Tiskové oddělení MNO pro 

různé redakce upozornění, ve kterém zdůraznilo veliký význam 

návštěvy jihoslovanského poselstva na oslavě československého 

státního svátku a žádalo, aby zmíněné telegramy byly vzhledem 

k tomu uveřejněny náležitým způsobem, což znamenalo jejich 

otištění ideálně na titulních stranách. 

Jihoslovanská delegace přijela na Wilsonovo nádraží 

26. října 1919, kde byla již nastoupena čestná setnina 48. pěšího 

pluku „Jugoslavia“ a Jihoslovany přivítal ministr národní obrany V. 

Klofáč, starosta224 Prahy dr. Karel Baxa (1862-1938) a zástupci 

kulturních a tělocvičných korporací. Obyvatelstvo Prahy bylo 

vyzváno k ozdobení domů prapory, jako projev úcty k „bratrskému 

národu“, jehož armáda se za války proslavila.225 Akce byla pojata 

velkolepě a nebylo ponecháno nic náhodě. Ostatně to dosvědčuje 

nejen několikadenní příprava, ale také rychle přijatá unifikace pluku 

domácího vojska, která se realizovala rozkazem jen dva dny před 

příjezdem jihoslovanské delegace, jejímž cílem bylo maximálně 

využít příležitosti, kterou plán jihoslovanské vlády skýtal 

v mezinárodní rovině. 

Skutečnost, že se jednalo o událost prvořadého významu, 

svědčí fakt, že MNO bylo o jihoslovanském záměru věnovat plukovní 

prapor spraveno pravděpodobně v první polovině října a rychlost 

s jakou se k tomu MNO postavilo byla obdivuhodná. Při již 

zmíněném proslovu konaného 19. října 1919 k památce 

dobrudžských padlých se ministr národní obrany V. Klofáč zmínil o 

 
223 Vzpomínkový projev se uskutečnil 19. října 1919, neboť tou dobou byly boje 

v Dobrudži již v závěrečné fázi a dobrovolnická divize ustupovala s obrovskými ztrátami. 
224 Funkce pražského starosty byla přejmenována na pozici primátora Prahy od roku 1922. 
225 VÚA-VHA; fond Prezidium, karton 143, sign. 4380/1, TNO 24. října 1919. 



78 
 

přejmenování 102. pěšího pluku na 48. pěší pluk s přídomkem 

„Jugoslavia“.226 

V rozkaze ministra V. Klofáče č. 111/1919 o udělení čestného 

názvu 48. pěšímu pluku „Jugoslavia“ dále stojí, že vladař (myšlen je 

regent Alexandr) věnuje prapor, jež má být viditelným znakem 

ideálů, které spojily Čechoslováky a Jihoslovany v boji za svobodu a 

demokracii, přičemž dal souhlas k tomu, aby obdarovaným plukem 

byl 48. pěší pluk.227 Dne 28. října 1919 se uskutečnila velkolepá 

přehlídka v Invalidovně.228 Té se zúčastnili z vojska kromě čestné 

roty benešovského 48. pěšího pluku „Jugoslavia“, která měla 

srbské, junácké čapky,229 také legionáři z Ruska, Francie a Itálie, 

vedle byla italská domobrana, Kornilova jízda, oddělení strojních 

pušek, dělostřelectvo a pancéřový automobil. Z politické 

reprezentace byl přítomen ministr V. Klofáč, generální inspektor 

vojska J. S. Machar (1864-1942), vyslanec dr. I. Hribar a další. Gen. 

S. Hadžić při této velkolepé přehlídce předal nový plukovní prapor 

(viz obrázek 14, 15) darovaný regentem Alexandrem, který nahradil 

původní prapor věnovaný rumskými ženami. Když byl prapor 

převzat, přelétla nad cvičištěm skupina 12 letadel a následuje defilé 

nastoupeného vojska před zraky politické a vojenské reprezentace 

Československa a spřátelených zemí. Vojsko předvádí legionář plk. 

Šnejdárek a v čele jde pod jihoslovanským praporem čestná rota 

benešovského pluku. Po ukončení přehlídky je vojsko vedeno do 

Prahy za zvuků plukovní hudby, přičemž cesta od Invalidovny do 

 
226 VÚA-VHA; fond Prezidium, karton 143, sign. 4380/1, Pro památník 28. října, Čs. 

dobrovolníci v jihoslovanské armádě, s. 4. 
227 VÚA-VHA; fond Osobní věstník, 28. října 1919, r. II., č. 111, s. 995. 
228 Prameny týkající se slavnostního předání plukovního praporu se bohužel úplně 

neshodují, protože k předání praporu došlo buď ve Štefánikových kasárnách (Tiskové 

oddělení MNO) nebo byl prapor předán 48. pěšímu pluku na Invalidovně. Jeden prapor 48. 

pěšího pluku byl dislokován v Karlínských kasárnách, které by potvrzovaly Invalidovnu. 

Důvodem této nejasnosti je nepřesnost autora, který napsal tiskovou zprávu MNO, protože 

ve Štefánikových kasárnách byla jihoslovanská delegace na slavnosti také ale předchozího 

dne tedy 27. října 1919 a k předání praporu došlo 28. října 1919. Tuto skutečnost potvrdil 

dokument „Program pobytu jihoslovanského vojenského poselstva“ (viz obrázek 16) 

potvrdil, že prapor byl předán na Invalidovně. In.: VÚA-VHA; fond Prezidium, karton 143, 

sign. 4380/1. 
229 Vojenská přehlídka, Národní listy, 30. října 1919, r. 59, č. 255, s. 3. 
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centra je obležena obecenstvem, které projevuje radostné 

nadšení.230 

Od této chvíle byl 48. pěší pluk „Jugoslavia“ nositelem 

českoslovansko-jihoslovanské tradice, kterou započal domácí 102. 

pěší pluk, který byl součástí rakousko-uherských vojsk útočících na 

Srbsko. Pojmenování tohoto pluku po Jugoslávii bylo odůvodněno 

snahou uchovat vzpomínky na to, že v srbském vojsku bojovalo 

několik set českých vojáků s Jihoslovany proti společnému nepříteli. 

Tento důvod zmiňuje ve své diplomové práci Jan Jiráň.231 Já se 

domnívám, že důvodem pojmenování právě 48. pěšího pluku po 

Jugoslávii je fakt, že jeho předchůdce byl 102. pěší pluk, který 

pomohl srbským civilistům v chaotické době tvořícího se 

sjednoceného jihoslovanského státu a tím způsobil dvě věci. Zaprvé 

vytvořil základy pro poválečné spojenectví s Jugoslávií, které se i 

přes značnou aktivitu E. Beneše tvořilo velmi pomalu a bylo smluvně 

stvrzeno až v roce 1920 a zadruhé předvedl úspěšnou unifikaci 

domácího pluku navíc jako prvního, protože vedle stěžejní 

legionářské tradice to byla idea slovanství, která byla 

v československé společnosti podporována jak částí politiků, tak 

veřejnosti. Navíc tato myšlenka přispívala všeobecnému sblížení 

s Jihoslovany, o což československá diplomacie v čele s E. Benešem 

usilovala, protože brzké vytvoření pevné alianční struktury by se 

posílila pozice Československa v Evropě vzhledem k závěrům 

Versailleské mírové konference, na které nebyly potvrzeny hranice 

Československa, Polska ani Království SHS. 

Udělit čestný název, který měl připomínat budoucím 

generacím společný boj Čechoslováků a Jihoslovanů právě tomu 

pluku, který měl v roce 1914 za úkol zničit Srbsko, je podobně 

ironické, jako skutečnost, že nejen u Zborova proti sobě bojovali Češi 

na ruské i rakouské straně fronty. V obou případech jde o aplikaci 

totožného unifikačního principu. Prvotní význam zborovské bitvy, 

 
230 Vojenská přehlídka, Národní listy, 30. října 1919, r. 59, č. 255, s. 3. 
231 JIRÁŇ J.; Benešov a proměna jeho společnosti 1918-1921, Univerzita Karlova, Praha, 

2016, s. 41, dne 10. 5. 2020. 
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kde bojovali nadneseně Češi s Čechy a symbolický název 

„Jugoslavie“ udělený pluku útočícímu na Srbsko, je překryt 

narativem o československém vítězství. Tím myslím v případě 

Zborova, že se jedná o legionářské vítězství, přičemž na rakouské 

straně byli Češi jen neuvědomělí. A v situaci vztahu k Jugoslávii jde 

o to, že v roce 1914 Češi sice odcházejí bojovat, ale jejich pravá tvář 

se ukáže až po 28. říjnu 1918, kdy se „konečně“ rozešli s 

„německým“ velením a dali se do služeb jihoslovanského Národního 

výboru v Rumě a pomohli mu při prosazování jeho pravomocí v 

oblasti. 

Jihoslovanská delegace se po předání praporu odebrala 

navštívit např. Plzeň, kde se jí dostalo velmi vřelého uvítání a 

2. listopadu přijela do Benešova u Prahy, sídla 48. pěšího pluku 

„Jugoslavia“. J. Jiráň a J. Vošta k tomuto dni udávají předání 

plukovního praporu jihoslovanským poselstvím v Benešově, a to do 

rukou velitele pluku mjr. Antonína Pavlíka.232 J. Jiráň vycházel 

z pramenů benešovské civilní provenience. Já jsem podle plukovní 

kroniky 48. pěšího pluku „Jugoslavia“ a podle programu 

jihoslovanské návštěvy potvrdil informace, které popisovaly 

proběhnutí vojenské přehlídky v Benešově před jihoslovanským 

poselstvem a ministrem V. Klofáčem a o návštěvě zámku Konopiště, 

čímž ovšem jihoslovanská návštěva Benešova skončila. Příjezdu a 

odjezdu delegace byla přítomna čestná setnina 48. pěšího pluku 

„Jugoslavia“.  

Neznamená to, že by výše zmínění autoři neměli pravdu. 

Plukovní prapor byl od 28. října u čestné setniny, která se do 

Benešova musela vrátit, protože pro vojenskou přehlídku jsou 

důležité symboly a plukovní prapor je tím nejvýraznějším znakem, 

protože symbolizuje vojenskou čest a statečnost, kterou připomíná 

každému příslušníkovi pluku ale i občanovi, jež jsou povinni sloužit 

 
232 JIRÁŇ J.; Benešov a proměna jeho společnosti 1918-1921, Univerzita Karlova, Praha, 

2016, s. 41, dne 5. 5. 2020 a Vošta J.; II. prapor pěš. pl. č. 48 „Jugoslavia“ v Táboře, 

Stodruhák, 12. 1935, č. 10 s. 6. 
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vlasti.233 Tudíž manipulace s praporem během návštěvy 

jihoslovanské deputace určitě proběhla. Nelze to zaměňovat za první 

předání praporu, protože symbolický význam předání daru 

jmenovanému pluku byl v Invalidovně dne 28. října 1919.  

Jakékoliv manipulování s plukovním praporem v Benešově by 

se dalo považovat za symbolické gesto pro benešovské občany a jeho 

představitele, jakožto posádkové město obdarovaného pěšího pluku, 

čímž se i městské radě a občanům města dostalo významné pocty. 

Nejvíce to dokládá účast vysokých představitelů jihoslovanského 

státu na zmíněných oslavách v Benešově. Tuto poctu dokládá také 

děkovný dopis ministra V. Klofáče určený občanům města Benešova 

(viz obrázek 17) z 16. listopadu 1919, ve kterém poděkoval za vřelé 

uvítání jihoslovanské delegace, čímž v očích Jihoslovanů vzrostlo i 

občanstvo Československo. 

Nesmím opomenout osobu mjr. Antonín Pavlík, který začal 

v roce 1915 jako srbský legionář (viz obrázek 18) a poté požádal o 

přesun do Itálie, z níž se v rámci italských legií vrátil domů. Dne 

15. června 1919 převzal velení nad 48. pěším plukem a zůstal u 

něho až do roku 1928. Z hlediska jmenování srbského legionáře 

velitelem domácího pluku ještě před rozhodnutím o jeho unifikaci se 

jedná o zajímavou skutečnost, která odpovídá společenské praxi, že 

přidělování velících postů nahrávalo legionářům. Nicméně, pokud 

bychom se na jeho jmenování pouze tímto úzkým pohledem, pak 

bychom mohli zcela přehlédnou důležitost tohoto momentu 

v symbolickém významu pro československo-jihoslovanskou tradici 

budovanou u pluku. Přidělením srbského legionáře na post velitele 

domácího pluku, pro který k sjednocení není žádný legionářský, 

znamenalo splynutí legionářské a domácí tradice prostřednictvím 

slovanské spolupráce, kterou symbolizoval jednak „Srbák“ v čele 

pluku, tak samotný pluk. 

O oslavách 28. října psaly v podstatě všechny redakce, jejichž 

referování se lišilo podle stanoviska, které ke svátku zastávali a 

 
233 Prapory, In.: http://www.vhu.cz/zakladni-informace-o-vs/prapory/ dne 15. 5. 2020. 

http://www.vhu.cz/zakladni-informace-o-vs/prapory/
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podle publika, které chtěli oslovit. V souvislosti s mým výzkumem 

československo-jihoslovanského vztahu prostřednictvím 48. pěšího 

pluku „Jugoslavia“ se nabízí prověřit, jak referovala o předání 

plukovního praporu a udělení čestného názvu tomuto pluku, což 

bylo dle vyjádření oficiálních míst znakem spojenectví. 

Národní listy referovaly poprvé o cestě jihoslovanského 

poselstva 23. října v článku „Generál Hadžić na cestě do Prahy“, ve 

kterém je zmínka o předání praporu „Jihoslovanskému pluku“ 

československé armády.234 Na této zprávě je nejzajímavější nikoliv 

příjezd poselstva, ale označení pluku za „jihoslovanský“, které se 

objevuje napříč všemi články. Jde o konkrétní identifikaci pluku, 

který už není domácí nebo československý, ale z pohledu čtenáře 

patří v nadsázce Jihoslovanům, čímž jsou zainteresováni na 

československé armádě, což je silný faktor, který v očích čtenáře 

evokuje zájem Jihoslovanů o „nás“, s čímž se má možnost 

identifikovat. 

V následujících dnech byla nejobsáhlejší zpráva o vojenské 

přehlídce z 30. října. Poselstvo, jak uvádějí Národní listy z 1. 

listopadu, navštíví 2. listopadu Benešov a zhlédne přehlídku 48. 

pěšího pluku, ale o předání praporu není žádná zmínka, což pouze 

potvrzuje mé stanovisko, že manipulace s praporem v Benešově byla 

součástí převozu zmíněného praporu. Ve stejném čísle byla zmínka 

o návštěvě Plzně, kde byla vřele uvítána čelnými představiteli města, 

místní posádky a občanů. Důvod návštěvy směřoval na ústřední 

plzeňský hřbitov, kde bylo pochováno 22 Jihoslovanů, jimž tam byly 

položeny na památku věnce.235 Národní listy referovaly vcelku 

obšírně a v některých momentech skvěle doplnily úřední 

dokumenty, v nichž byla jednou dokonce chyba. Protože redakce 

dostávaly stejné tiskové zprávy uvedu jen, že velmi podobný rozsah 

referování o jihoslovanském poselstvu měl Venkov, naopak velmi 

 
234 Generál Hadžić na cestě do Prahy, Národní listy, 23. 10. 1919, r. 59, č. 242, s. 2. 
235 Vojenské poselství jihoslovanské, Národní listy, 1. 11. 1919, r. 59, č. 257, s. 4. 
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stručně hodnotili situaci v periodiku Čech nebo Československý 

legionář. 

S odstupem patnácti let zhodnotil udělení čestného názvu 48. 

pěšímu pluku „Jugoslavia“ v roce 1919 bývalý příslušník 102. 

pěšího pluku E. Lauda slovy, že „konečně dostalo se bývalému 

našemu pluku jistě uznání z nejvyšších míst království Jugoslavie a 

na naše místo nastoupivší pěší pluk č. 48 byl jistě vyznamenán tak, 

jak toho dle své minulosti zasluhoval.“236 

Československý 48. pěší pluk „Jugoslavia“ byl odměněn za 

činy svého předchůdce a za činy všech Čechů v srbském vojsku, 

povinností být symbolem společného boje Čechoslováků a 

Jihoslovanů na frontách a v kuloárech 1. světové války, který se 

dovršil vznikem dvou samostatných států. přístup ovšem vyděloval 

z kolektivní paměti nejen české Němce, Maďary a Poláky, ale 

současně Rusíny a zčásti i Slováky, neboť byl založen na 

legionářském mýtu a tito tvořili v legiích kvalitativně menší složku, 

tím pádem se komplikovalo jejich ztotožnění s prosazovanou linií, a 

tudíž i jejich vztah ke společnému československému státu, který by 

byl podepřen dalšími atributy vyjma ekonomické prosperity.237 

Čestné pojmenování 48. pěšího pluku „Jugoslavia“ není 

jediným příkladem československo-jihoslovanského přátelství. 

V duchu tradice bylo během dvaceti let vedle vojenského útvaru 

použito čestné pojmenování také pro budovu studentských kolejí na 

Hradčanech. Dne 1. října 1933 se otevřela Kolej krále Alexandra 

nazývaná též Jihoslovanský dům (dnes Kolej Komenského).238 

Stejný princip byl využit u Vysoké školy válečné, kdy byly dva 

absolventské ročníky pojmenovány v duchu partnerství 

s Jihoslovany. Prvním byl ročník v roce 1926, který nesl jméno 

jihoslovanského krále Petra Osvoboditele. Důvodem, proč bylo 

 
236 Lauda E.; Jdeme dál za vytčeným cílem! Stodruhák, 15. 3. 1934, č. 3 s. 1. 
237 https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/historie-nad-tatrou-sa-blyska-

10.A130423_231824_p_zahranici_wag dne 1. 4. 2020. 
238 Architektem byl jihoslovanský urbanista Nikola Dobrović (1897-1967). Stavbu 

provedla firma Nekvasil. 

https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/historie-nad-tatrou-sa-blyska-10.A130423_231824_p_zahranici_wag
https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/historie-nad-tatrou-sa-blyska-10.A130423_231824_p_zahranici_wag


84 
 

k pojmenování přistoupeno s takovou prodlevou, vůči pojmenování 

pěšího pluku, je v tomto případě zřejmě způsoben náročným 

procesem formování československého vojenského školství, protože 

po zahájení výuky 15. září 1919 docházelo první dva roky ke 

změnám a první Druhý ročník nesoucí jméno krále Alexandra I. 

jugoslávského dokončil studium v roce 1935.239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
239 RESSEL A.; Mnichov ve vzpomínkách a v kritice důstojníka generálního štábu 

československé armády, Historie a vojenství, r. 18, č. 2, s. 326. 
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3.2) „Sjednocení Jugoslávie“ 1. prosince 

 Stejně jako byl 28. říjen pro všechny československé občany 

významným dnem, byl 1. prosinec důležitým pro všechny 

Jihoslovany. Pro každého občana Československa nebo Jugoslávie 

znamenaly tyto národní dny změnu, nový začátek a nové problémy. 

48. pěší pluk „Jugoslavia“, jehož název odkazoval k jihoslovanskému 

státu, byl stanoven plukovním svátkem 1. prosinec, jakožto 

nejvýznamnější den sjednocené Jugoslávie. V plukovní kronice 

se tomuto svátku věnovalo při první zmínce několik řádků, které 

vyzdvihovaly obětavost a statečnost projevenou jihoslovanskými 

národy v boji za národní svobodu a sjednocení, jež stála všechny 

nemalé oběti.  

V tomto sdělení se objevuje zajímavá podobnost v narativu 

českých, resp. československých a jihoslovanských dějin, totiž 

narážka autora na odčinění Kosova pole je shodná 

s československým narativem prosazovaným československými 

představiteli o odčiněné porážce na Bílé hoře. V podstatě se jedná o 

vzájemné podporování vlastní národní ideologie, která je 

v Československu postavena na negaci předchozího státu a 

v případě Jugoslávie jde o poukaz na nejednotu Jihoslovanů, která 

přispěla k tragickému výsledku bitvy na Kosově poli. Text končil 

konstatováním, že československý a jihoslovanský národ nebude 

spojen smlouvami, ale národním citem s poukazem na heslo 

„věrnost za věrnost“. V článku „Venkova“ z 2. prosince 1919 bylo 

Jihoslovanům blahopřáno k oslavám.240 „Československý legionář“ 

napsal naopak až 22. prosince, že první výročí založení Království 

SHS bylo oslaveno „okázale“.241 

Plukovní svátek 48. pěšího pluku „Jugoslavia“ a povinnost ho 

každoročně slavit byla dána direktivou MNO z roku 1921.242 

Podstata nařízení se dá vysvětlit symbolickou hodnotou, kterou 

 
240 Národní svátek Jugoslavie, Venkov, 2. 12. 1919, r. 14, č. 282, s. 1. 
241 Československý legionář, Jihoslovanský první prosinec, 22. 12. 1919, r. 4, č. 51-52, s. 

5. 
242 VÚA-VHA, fond 48. pěší pluk, karton 2, plukovní kronika, s. 170. 
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v sobě neslo čestné pojmenování „Jugoslavia“, jenž bylo pluku dáno 

28. října 1918. Nicméně kdyby souvisel národní svátek sjednocení 

Jugoslávie a čestné pojmenování pluku, byl by tento úkol nařízen 

při prvním výročí jugoslávského svátku o rok dříve.  

Direktiva tedy nesouvisela s přímým uchováním vzpomínky 

na společné československo-jihoslovanské boje za první světové 

války. Pravděpodobnější je, že se jednalo o snahu československých 

představitelů oživit ve společnosti zájem o československo-

jihoslovanské spojenectví, protože výše uvedené články dokládají 

spíše zmenšující se zájem společnosti. 

Jedná se spíše o strohé informativní zprávy, jako např. 

v Lidových novinách, kde uveřejnili odpověď jihoslovanského 

ministra vojenství Branko Jovanoviće (1868-1921) na blahopřání 

československého ministra národní obrany gen. Otakara Husáka 

(1885-1964).243 Titulek článku „Zbraňové bratrství…“ připomíná 

předání plukovního praporu a pojmenování československého 

pěšího pluku po Jugoslávii, čímž byla zahájena spolupráce mladých 

států, ale pouze v rovině vojenské. Na československé straně tedy 

chybí během let 1919-1920 jakákoliv komemorační aktivita, která 

by se vzhledem k proklamacím politiků v letech 1918 a 1919 dala 

očekávat. Všeobecně je tak nejzajímavější novinářské přirovnání 

jihoslovanského národního svátku 1. prosince k československému 

28. říjnu. 

Nicméně po příkazu, aby 48. pěší pluk „Jugoslavia“ zahájil 

tradici každoročních oslav jugoslávského národního svátku, došlo 

v roce 1921 ke změně. Tato změna souvisela zajisté také se vznikem 

Československo-jihoslovanské ligy 13. dubna 1921 v Praze. Činnost 

spolku byla zahájena symbolicky na den zahájení kooperace pod 

heslem „věrnost za věrnost“.244 Stanovenými cíli bylo pěstovat 

vzájemné styky a podporovat jakékoliv aktivity, které by vedly 

k jejich sblížení, což zahrnuje pořádání slavností. Karel Baxa 

 
243Zbraňové bratrství česko-jihoslovanské, Lidové noviny, 7. 12. 1920, r. 28, č. 609, s. 2. 
244 KOLÁŘOVÁ Kateřina; Kapitoly z dějin Československo-jihoslovanské ligy, 

diplomová práce, FF MU, Brno, 2014, s. 27-28, dne 15. 5. 2020. 
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zdůraznil nutnost usilovat kromě vojenského společenství, také o 

styky kulturní, obchodní, mravní a všeobecně politické.245 Evidentně 

byl pocit pouhé československo-jihoslovanské vojenské spolupráce 

ve společnosti pociťován více, než se mohlo zdát. 

V roce 1921 bylo zároveň dokončeno formování malodohodové 

aliance podpisem bilaterální smlouvy s Rumunskem. Tato 

organizace byla na evropské mezinárodní scéně novým a neznámým 

hráčem a vzhledem k rozdílným zájmům i potřebám jejích členů, 

nepůsobila zcela přesvědčivě. Navíc se Jugoslávie přela s Itálií o 

území, přičemž Slovinci a Chorvati kritizovali pasivitu 

československých představitelů. I to mohlo přispět k rozhodnutí 

MNO, aby se 48. pěší pluk začal více angažovat a pomohl tak v úsilí, 

Československo-jihoslovanské ligy, protože „jihoslovanský pluk“, jak 

byl nepřesně nazván novináři, byl hmatatelným symbolem, který 

vytvořil v části československé společnosti pocit silného vojenského 

partnerství s Královstvím SHS s minimem úsilí. 

Tudíž bylo rozhodnuto o využití symbolické role 48. pěšího 

pluku dalším způsobem, totiž účastí plukovní deputace na chystané 

oslavě v Praze v roce 1921. V roce 1921 byly oslavy ve společnosti 

úspěšnější, protože jak týdeník „Čech“ upozornil, konaly se 

slavnostní bohoslužby a Tedeum v kostele sv. Mikuláše na 

Staroměstském náměstí. Týdeník především zdůraznil nekonání 

katolických bohoslužeb v Království SHS, ačkoliv katolické vyznání 

měla v KSHS asi polovina občanů.246 Národní listy se zmínily pouze 

o chystané bohoslužbě, ale už se objevily první komemorační akce 

na území Československa, což byl oproti letům minulým z hlediska 

propagace československo-jihoslovanské soudržnosti úspěch. 

V průběhu dvacátých let dochází k nárůstu zájmu o 

jugoslávský národní svátek, což vyplývá z nárůstu počtu článků 

v novinách. Od 27. listopadu do 4. prosince 1925 jsem nalezl 11 

článků ve čtyřech periodikách. V Lidových novinách byl zajímavý 

 
245 KOLÁŘOVÁ Kateřina; Kapitoly z dějin Československo-jihoslovanské ligy, 

diplomová práce, FF MU, Brno, 2014, s. 29, dne 15. 5. 2020. 
246 Z vyslanectví království SHS, Čech, 30.11.1921, r. 46, č. 329, s. 6. 
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článek, ve kterém byla zdůrazněna snaha tisku spolupracovat na 

svých úkolech s Československo-jihoslovanskou ligou, což patrně 

směřovalo k informační a propagační činnosti.247 V plukovní kronice 

sice žádný zápis k oslavě v roce 1925 není, ale podle článku 

z Národních listů jsem zjistil, že se delegace 48. pěšího pluku 

zúčastnila slavnostních bohoslužeb v chrámu sv. Mikuláše na 

Starém městě. Byli zde např. gen. Gajda a gen. Čeček, generální 

konsul Rašić nebo chargé d’affaires Nastasijević.248 Účast pluku 

zvyšovala prestiž celé komemorativní chvíle, což byl záměr. Je patrné 

využívání přítomnosti pěšího pluku k ovlivňování společenského 

vnímání konkrétních aktů. Pohled redakce „Venkova“ mohl vést 

k jisté averzi ze strany chorvatských či slovinských představitelů, 

protože mírně, ale přeci jen ospravedlňuje silné centralizační snahy 

Srbů v Království SHS.249 Tímto způsobem je přeneseně omluvena 

české centralizační tendence, kterou autor chápe jako logický 

důsledek větších obětí a politické síly, s čímž nesouhlasila 

v československém prostoru část slovenských politiků kolem 

Andreje Hlinky a Josefa Tisa. Nejrozsáhlejší článek přinesla 

„Národní politika“ 1. prosince, ve které byly dokonce portréty obou 

králů – Petr I. Osvoboditel a Alexandr I. Sjednotitel. 

I přes nastolení královské diktatury králem Alexandrem I. 

v roce 1929 pokračoval ryt oslav ve víceméně nezměněné podobě. 

Z hlediska československých komemorativních aktů došlo, i díky 

ustálení organizace Československo-jihoslovanských lig, k lepší a 

jednotnější organizaci a ke zvětšení oslav. Čím více se mezinárodní 

postavení Československa zhoršovalo, tím více se věnovalo pořádání 

takovýchto akcí. 

Dne 3. prosince 1933 oslavil pěší pluk č. 48 „Jugoslávský“ 

patnáctileté výročí svátku sjednocení za přítomnosti jugoslávského 

 
247 Svátek jihoslovanského národního sjednocení, Lidové noviny, 2. 12. 1925, r. 33, č. 609, 

s. 5. 
248 Den jihoslovanského sjednocení, Národní listy, 1. 12. 1925, r. 65, č. 329, s. 2. 
249 Sedmé výročí sjednocení Srbů, Chorvatů a Slovinců, Venkov, 1. 12. 1925, r. 20, č. 279, 

s. 1. 
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vyslance a vojenského attaché, kteří se oslav od tohoto roku účastní 

pravidelně, což jak se domnívám, je důsledkem zvyšujícího se 

důrazu československých orgánů na tyto slavnosti. Jak jsem uvedl, 

v roce 1935 byl oslavě svátku Sjednocení Jugoslávie přítomen opět 

jugoslávský attaché dr. Vasilije Protiće, ovšem celá slavnost měla 

mimořádný význam díky přítomnosti filmařů, kteří natočili asi 

90vteřinový spot pro zpravodajské oddělení MNO (viz obrázek 19, 

20).250 Konec těmto slavnostem a celkově československo-

jihoslovanskému spojenectví po 1. říjnu 1938, kdy se počítal 

poslední půl rok Československa. 1. prosinec 1938 byl u pluku 

vzpomenut „v tichosti“.251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
250 Národní filmový archiv, ZF 939 (AIS 3900939), 1935. Šot z přehlídky 48. pěšího pluku 

v Benešově. 
251 VÚA-VHA, fond 48. pěší pluk, karton 2, plukovní kronika, s. 242. 
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3.3) Pohřeb krále Alexandra I. Karadžordževiće 9. října 

1934 

 Zavedením diktatury v roce 1929 králem Alexandrem I. přibyli 

mezi zástupy nepřátel další. Makedonští separatisté byli 

podporováni a vycvičeni v Maďarsku, které podporovalo i snahy 

chorvatských separatistů. Podobný přístup jako Maďarsko měla 

k odstředivým silám v Jugoslávii také Itálie. Největší rivalové 

Jugoslávie tedy s úspěchem využili jugoslávské páté kolony, aby ji 

vnitřně destabilizovali a usnadnili si cestu k revizi versailleského 

mírového uspořádání. Atentát byl připravován současně v Marseille, 

tak v Paříži, kdyby ten první nevyšel. Francouzská policie nebyla 

ovšem také dostatečně důrazná při zajišťování bezpečnosti, čímž to 

„královrahům“, jak byli v médiích nazváni, usnadnila.252 

Střelcem, který 9. října 1934 zastřelil krále Alexandra I. při 

jeho návštěvě spojenecké Francie v Marseille, se v tomto případě stal 

Vlado Černozemský (1897-1934). Nepříjemnou skutečností byl 

falešný československý pas, se kterým V. Černozemský cestoval do 

Marseille, a který byl vyroben pravděpodobně v Maďarsku.253 Další 

obětí marseilleského atentátu byl francouzský ministr zahraničí 

Louis Barthou,254 kterému byl vypraven národní pohřeb.255 (viz 

obrázek 21). 

O realizování atentátu na Alexandra I. informoval ještě 9. října 

Československý rozhlas. Pozůstatky krále byly následně převezeny 

válečnou lodí „Dubrovník“ do Jugoslávie. Pobřežní jugoslávské 

baterie vypálily čestnou salvu k smutnému přivítání mrtvého krále. 

Skupština přísahala novému králi Petru II. Karadžordževići (1923-

1970), za kterého vládla regentská rada až do druhé světové války. 

Smrt krále Alexandra I. znamenala postupné rozvolňování 

 
252 Venkov, Sedmé výročí sjednocení Srbů, Chorvatů a Slovinců, 12. 10. 1934, r. 29, č. 239, 

s. 1. 
253 Národní listy, Vrah není československým občanem, 11. 10. 1934, r. 74, č. 198, s. 1. 
254 Zajímavostí je, že poslanec Mortier navrhl zákon o tom, že „Louis Barthou, …, se velmi 

zasloužil o vlast.“ In. Národní listy, Občan Louis Barthou se velmi zasloužil o vlast, 

15. 10. 1934, r. 74, č. 42, s. 1. 
255 Národní osvobození, Jasné otázky z Bělehradu do Pešti, 16. 11. 1934, r. 11, č. 269, s. 4. 
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malodohodového spojenectví, které bylo součástí jeho politické 

orientace, ovšem nebyla tou hlavní příčinou. 

V jugoslávské i československé společnosti byla zpráva přijata 

vlivem značného překvapení s hlubokým zármutkem. Smuteční 

projevy státníků jako např. řeč E. Beneše,256 tak konáním tryzen za 

mrtvého jugoslávského krále a francouzského ministra zahraničí 

nebo posílání dopisů, vyjadřujících upřímnou soustrast na 

Ministerstvo zahraničních věcí např. z měst Rakovníka, Příbrami 

nebo Slavkova u Brna.257 To vše bylo součástí projevení žalu nad 

smrtí významných státníků spojeneckých zemí. V plukovní kronice 

48. pěšího pluku je uvedeno, že ve velikém žalu pluk vzhlíží 

k symbolu československo-jihoslovanských tradic, kterým je 

plukovní prapor s heslem „věrnost za věrnost“.258 Soustrast 

československé armády projevil ministr národní obrany Bohumír 

Bradáč v dopise adresovaném gen. Milanu Ž. Milovanovići, ve 

kterém projevil hlubokou soustrast jugoslávské armádě a J. V. 

královně.259 

Alexandrova pohřbu se 18. října 1934 účastnilo v Bělehradě 

množství domácích i zahraničních představitelů. Smuteční akt 

zahájila dělostřelecká salvy z bělehradské pevnosti a přelety skupin 

československých, francouzských, jugoslávských a rumunských 

letounů. Z významných členů zahraničních delegací přítomných 

zádušní mši v katedrále sv. Michala v Bělehradě, bych zmínil 

francouzského prezidenta Alberta Lebruna, dále rumunského krále 

Carola, anglického prince Jiřího nebo bulharského prince Kyrila. 

Z představitelů Československa se pohřbu zúčastnili premiér Jan 

Malypetr, ministři E. Beneš, B. Bradáč a generálové Syrový, Krejčí a 

Husárek.260 S nimi přicestovala čestná rota 48. pěšího pluku 

„Jugoslavia“ s plukovním praporem. Nebyla ovšem jedinou 

 
256 Smutek v Československu, Národní listy, 10. 10. 1934, r. 74, č. 279, s. 1. 
257 AMZV, Diplomatický protokol 1919-1939, karton 85. 
258 VÚA-VHA, fond 48. pěší pluk, karton 2, plukovní kronika, s. 233. 
259 Den jihoslovanského sjednocení, Národní listy, 1. 12. 1925, r. 65, č. 329, s. 2. 
260 AMZV, fond Politické zprávy, Jugoslávie, Bělehrad, kniha 1934-2, č. 109. 
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vojenskou delegací. Vedle ní přijela také třeba francouzská a 

rumunská jednotka,261 ale pouze československý pluk dostal od 

krále Alexandra I. plukovní prapor. 

 Rozkaz oznamující, že 48. pěší pluk „Jugoslavia“ bude 

defilovat na pohřbu krále Alexandra I., přišel k pluku 10. října. 

Československá deputace je v průvodu hned za diplomatickým 

sborem.262 První šla královna-matka Marie s králem Petrem II., který 

byl v sokolském kroji, dále příbuzní a různí státníci. Po rodině a 

politicích následovala armáda, která prošla kolem lafety s rakví 

v pořadí oddílů: jugoslávské, francouzské, britské, rumunské, 

československé, řecké a turecké (viz obrázek 22).263 Bylo položeno 

množství věnců, které byly pokládány u rakve krále. Mezi prvními 

byl položen i věnec prezidenta Masaryka. 

Ačkoliv nelze říct, že každý československý občan truchlil, 

v očích mezinárodního společenstva, přítomných novinářů i 

jugoslávských občanů, kteří byli po celé délce trasy smutečního 

průvodu, to vypadalo jinak. Čestná rota 48. pěšího pluku se 

svým praporem, který byl před patnácti lety věnován Alexandrem I., 

vyznívá na pohřbu výrazněji než standardní politická deputace, a 

zároveň zastupuje československý národ. Takovou politickou 

deputaci vyslalo Národní shromáždění Československa na pohřeb 

zesnulého belgického krále Alberta I. (1875-1934). Delegáti 

zastupovali československý parlament – Jan Masaryk a armádu – 

gen. Jan Syrový.264 Přestože byly projevy politiků plné slov uznání a 

přátelství k belgickému králi a Belgii obecně, nebyla vypravena 

vojenská delegace. Příčinnou byla neexistence pluku, který by měl 

vztah přímo k Belgii a fakt, že např. Polsko rovněž nevyslalo čestnou 

rotu. Jinou kapitolou byla účast československé deputace na 

pohřbu Raymunda Poincarého (1860-1934), který se uskutečnil 20. 

října 1934, a na který byla vyslána vojenská delegace tvořená arm. 

 
261 Za mrtvým králem, Československý legionář, 26. 10. 1934, r. 16, č. 43-44, s. 2. 
262 VÚA-VHA, fond 48. pěší pluk, karton 2, plukovní kronika, s. 235. 
263 AMZV, fond Politické zprávy, Jugoslávie, Bělehrad, kniha 1934-2, č. 109. 
264 Po smrti krále Alberta, Lidové noviny, 20. 2. 1934, r. 42, č. 91, s. 2-3. 
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gen. J. Šnejdárkem, gen. A. Eliášem a čtyřčlennou deputaci 21. 

pěšího pluku „Maršála Foche“, což ukazuje, že Československo 

vysílalo na důležité pohřby plukovní čestné roty. 

Nicméně účast benešovského pluku na pohřbu krále 

Alexandra nebyla motivována pouze skutečným pocitem smutku a 

lítosti. Pohřbu se zúčastnili významní představitelé evropských 

států, z nichž někteří dokonce v doprovodu vojska. Vyslat pouze 

politickou deputaci, by bylo sice dostačující, ale pouze při srovnání 

s delegacemi menších států. Od spojence se mohlo zcela oprávněně 

očekávat více než od ostatních. Důvodem vysoké účasti nejvyšších 

představitelů byl každopádně příjezd francouzského prezidenta 

Lebruna, který podle zpráv československých diplomatů nebyl 

zamýšlen. Prezident Lebrun ale podlehl veřejnému tlaku, který žádal 

projevení lítosti za nedopatření francouzské policie.265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
265 AMZV, fond Politické zprávy, Jugoslávie, Bělehrad, kniha 1934-2, č. 111, s. 9. 
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4) Závěr 

Ve své práci jsem se věnoval československo-jihoslovanskému 

vztahu, který jsem analyzoval prostřednictvím tří komemoračních 

aktů, které byly spjaty s benešovským 48. pěším plukem 

„Jugoslavia“. Jednalo se o předání plukovního praporu v roce 1919, 

každoroční oslavy národního svátku Sjednocení Jugoslávie dne 

1. prosince a pohřeb krále Alexandra I. v roce 1934. Sledovaným 

činitelem byl čestný název „Jugoslavia“, který jsem považoval za 

nosiče československo-jihoslovanské tradice, a jehož odkaz byl 

československé a jihoslovanské společnosti srozumitelný právě svojí 

podobou. Během výzkumu se ukázalo, že nejvýznamnějším 

momentem pro moji analýzu bylo první výročí vzniku samostatného 

československého státu 28. října 1919, při kterém byl 

jihoslovanskou delegací předán plukovní prapor 48. pěšímu pluku, 

který vznikl 26. října 1919 rozkazem k přejmenování domácího 

102. pěšího pluku a téhož dne mu byl udělen také zmíněný čestný 

název „Jugoslavia“. V tomto praporu, který byl darem 

jihoslovanského tehdy regenta Alexandra I., byl symbol společného 

boje za první světové války, protože na jedné straně byl znak 

Království SHS a na druhé byl vyšit nápis 48. pěší pluk. 

K udělení takového daru se jihoslovanská vláda rozhodla ve 

snaze projevit úctu Čechům, kteří bojovali a padli společně 

s Jihoslovany na srbské, dobrudžské nebo italské frontě, což mohu 

hodnotit jako projev opravdového přátelství, protože bylo stvrzeno 

v boji. Tento záměr byl oznámen československé straně 

pravděpodobně v první polovině října 1919, nejpozději však 

18. října. Československo si gesta vážila a chtělo se revanšovat, čímž 

by ujistilo domácí i zahraniční politické představitele a veřejné 

mínění o svém postoji vůči Království SHS. Vyvozuji tak z faktu, že 

rozhodnutí o udělení přízviska pluku bylo zvládnuto během jednoho 

týdne, a to rozkazem ministra národní obrany, který vyšel dne 

26. října 1919. 
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Tento akt představoval vyvrcholení hesla „Věrnost za věrnost“, 

které bylo proneseno K. Kramářem při příležitosti slavnosti „národní 

přísahy“ v Praze v dubnu 1918. Na této slavnosti se domácí politické 

síly v Rakousku-Uhersku postavily za činnost zahraničního odboje 

a slíbili si kooperaci postupu v monarchii. Československo-

jihoslovanská reprezentace v monarchii byla z hlediska 

protirakouského odboje opatrnější a pomalejší než československý a 

jihoslovanský odboj v zahraničí. Spolupráce v cizině byla zajištěna 

především za pomoci známostí, kdy např. T. G. Masarykovi poskytla 

srbská vláda cestovní pas.  

Vztah Čechů a Jihoslovanů byl už před první světovou válkou 

velmi přátelský, ale nebyl všeobecně platným pro celou společnost. 

Vztah jednotlivců nebyl zatížen politickými spory, které nemohly 

jako takové vznikat, protože neexistovaly suverénní státy, a nebyly 

ani třecí plochy vyplývající z jejich odlišných zájmů. V kontaktu byl 

také spíše obchodníci, lékaři, vojáci nebo studenti. Veškerou aktivitu 

zastřešovalo Rakousko-Uhersko, jež se stalo společným nepřítelem. 

Tento význam monarchie byl v Československu i Království SHS 

součástí širšího narativu o nevyhnutelnosti vzniku samostatných 

států, jejichž existence navíc odčinila historické porážky na Bílé hoře 

a na Kosově poli. 

Vzhledem k tomuto příběhu „národních dějin“ není 

překvapivé, že po získání samostatnosti, jež stálo mnoho životů, byla 

vedle politické spolupráce oceněna vojenská spolupráce takto 

okázalým gestem. Jihoslovanské rozhodnutí věnovat 

československému pluku prapor, vycházelo tedy ze vzpomínek na 

dobrudžské boje Čechů a Jihoslovanů v I. dobrovolnické divizi, která 

v bojích utrpěla 60 % ztráty a jednalo se o pokračování Kramářova 

hesla „věrnost za věrnost“. 

Ačkoliv se každoročně konaly vzpomínky na boje v Dobrudži, 

které patřily k ústředním bodům každoročních vzpomínkových 

oslav, tak mnohem více Čechů zůstalo v rakouské armádě, kde se 

dožili konce války. Jedněmi z nich byli i příslušníci 102. pěšího 



96 
 

pluku, který byl určen jako první k unifikaci do československého 

48. pěšího pluku, který byl stanoven ochráncem vzpomínky na 

československo-jihoslovanské oběti v první světové válce, protože 

mu byly dány dva rozhodující atributy – jméno „Jugoslavia“ a prapor 

od krále Alexandra I.  

To znamená, že domácí pluk byl prvním unifikovaným plukem 

v celé československé armádě, ačkoliv ideologickým pilířem armády 

a státu byly legionářské pluky. Bylo v tomto ohledu překvapující, že 

k přetvoření do nové armády byl vybrán právě 102. pěšího pluku, 

který byl součástí domácích jednotek. Navíc mnoho rakouských 

pluků, které útočily na Srbsko v roce 1914, tvořili z velké části Češi, 

včetně zmíněného 102. benešovského pluku. Takže pouze z 

tohoto hlediska se nejednalo o nejlepší volbu k symbolickému 

připomenutí československo-jihoslovanského přátelství. Ovšem ten 

samý pluk nabídl své služby v listopadu 1918 formujícímu se 

Království SHS, čímž vytvořil dvě protichůdné tradice. Jelikož 

Rakousko-Uhersko po válce zaniklo a Československo bylo 

existenčně postaveno na negaci všeho rakouského, byla vybrána 

logicky druhá varianta. Takže v pořadí sice poslední, ale ve 

sjednocovacím procesu bezkonkurenčně první a ke všemu poctěn 

darování plukovního praporu od Jihoslovanů. 

Této události byl přikládán značný význam, který dokládá 

rychlost s přijetím adekvátní odpovědi na záměr Jihoslovanů, také 

struktura přítomných politiků a generality nebo množství lidí, což 

podle výsledku výzkumu musím zhodnotit jako nejúspěšnější akci 

v československo-jihoslovanských vztazích za celých dvacet let. 

Kromě prezidenta byli přítomni všichni nejvyšší státní představitelé 

a jihoslovanská deputace zastupovala přímo krále Alexandra I.  

Čestný název pluku „Jugoslavia“ lze v této souvislosti také 

pokládat za „symbolický“ projev malodohodové aliance, která 

garantovala Československu, Jugoslávii a Rumunsku, zachování 

versaillského statusu quo, tudíž jejich samotnou existenci, která 

byla ohrožována revizionismem poražených. Bylo nutné nenechat 
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zapadnout tyto, pro existenci Československa a Jugoslávie, klíčové 

momenty. Tento význam byl posílen v roce 1922, když bylo 

z nařízení krále Alexandra I. rozhodnuto o pojmenování 

skopljanského 21. pěšího pluku čestným názvem „Československý“. 

Tak vznikly první dva zrcadlové pluky, jejichž úkolem bylo ve své 

zemi uchovávat vzpomínku na oběti, které stálo vybojování 

existujícího řádu, který byl ale křehký a vyžadoval vůli k udržení. 

Přesnou odpověď na to, proč to v KSHS trvalo o tolik déle, nemám, 

ale domnívám se, že jedním z faktorů mohla být nestabilní situace 

v Království SHS v prvních letech po válce nebo neuspokojivý postoj 

Československa ve sporu o území KSHS, které si nárokovala Itálie 

Vzájemné přátelství Československa a Jugoslávie, stvrzené 

touto slavností, bylo stavěno na slovanské vzájemnosti, vojenské 

spolupráci a obětech položených za svobodu a jednotu a také na 

podobnosti tragické minulosti, která vytvářel rámec existence obou 

států na principu „odčinění chyb v minulosti“, čímž byla myšlena 

porážky na Bílé hoře a na Kosově poli. Ze strany politiků, kteří 

formovali spojenecké smlouvy, však bylo příliš spoléháno na tyto 

body, které byly přeceňovány. 

Tento postup totiž vedl k vyloučení značné části občanů 

Československa, protože se nemohli identifikovat s prosazovanou 

společnou pamětí. Němci a Maďaři byly zcela mimo rámec 

vzpomínkových akcí, protože nebyli součástí slovanského boje za 

svobodu v první světové válce. Naopak stáli proti ní. S touto částí by 

se mohli ztotožnit Slováci a Rusíni, ovšem příslušníci 102. pěšího 

pluku, kteří pomáhali Srbům, byli národnostně převážně „Češi“. 

Nicméně tento přístup splnil požadavek vyjadřovaný některými 

představiteli na pokračování slibné československo-jihoslovanské 

spolupráce i po válce. V tomto okamžiku byla založena 

Československo-jihoslovanská liga, která měla podpořit zájem 

jednoho o druhého. Byla však uzavřena neslovanskému 

obyvatelstvu, čímž pouze prohlubovala propast mezi různými 

národnostními skupinami v Československu, která vznikla mimo 
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jiné i snahou o vytvoření společné paměti prostřednictvím pluku, 

který uchovával vzpomínku na československo-jihoslovanský boj za 

svobodu. 

Důležitým momentem pro ideologické ukotvení symbolického 

významu pluku bylo přidělení srbského legionáře gen. A. Pavlíka 

k 48. pěšímu pluku. Tím došlo k propojení domácí a legionářské 

tradice v jednom pluku, který byl navíc spojen s Jihoslovany. 

S jistou dávkou nadsázky by se tedy dalo říct, že mladá 

československá armáda byla v každé své části ovlivněna způsoby 

jihoslovanského vojska prostřednictvím jednotlivců, kteří prošli 

válkou v jihoslovanských jednotkách a v československé armádě 

dosáhli význačných postů. Navíc jeho jmenování překrývá starou 

rakouskou tradici a přibližuje ji té legionářské. Pomoc srbským 

civilistům pluk vykonával až po převratu, což bylo pro příběh 

zásadní, neboť po 28. říjnu byli všichni čeští vojáci dle tohoto vzoru 

uvědomělí. 

V porovnání s každoročními slavnostmi „sjednocení 

Jugoslávie“ dne 1. prosince bylo předání praporu skutečnou 

manifestací jednoty a přátelství. Z plukovní kroniky vyplynulo, že 

v následujících letech aktivita oslav poněkud slábla, a to i přes vznik 

Československo-jihoslovanské ligy, jež měla za úkol prohlubovat 

vzájemné přátelství. Výjimkou jsou výročí různých svátků, která 

jsou všeobecně oživující. Změna nastala po atentátu na krále 

Alexandra I. v Marseille v roce 1934, kdy dochází k nárůstu 

důležitosti vzpomínkového aktu dne 1. prosince, kterou podtrhuje 

účast jugoslávského vyslance na těchto slavnostech u benešovského 

48. pěšího pluku „Jugoslavia“. 

Z hlediska komemorativních aktů byl pluk úspěšný, protože 

byl v novinách zmiňován vždy, když pořádal oslavy. Byl také jediným 

plukem, který vyslal čestnou rotu s plukovním praporem na pohřeb 

cizího státníka, kde defiloval, aby deklaroval spojenecké povinnosti. 

Ostatní země vyslaly sice vojenskou delegaci, ale ta byla povětšinou 

tvořena několika důstojníky a vojíny. V tomto případě se jednalo o 
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poměrně velkou skupinu příslušníků 48. pěšího pluku „Jugoslavia“. 

Takový postup byl účelový, protože počet a postavení členů delegace, 

odráží skutečnost, jak důležitá je akce, na kterou byla vyslána.  

Pplk. Seidl navrhl MNO v roce 1926 udělit některému 

československému pluku čestný název odkazující na společné 

vojenské československo-rumunské vystoupení v Dobrudži. 

Poukázal na skutečnost, že nositelem československo-

jihoslovanského vzpomínky na přátelství je 48. pěší pluk, ale 

v Dobrudži bojovali také Rumuni, kteří jsou už několik let 

významnými československými spojenci.266 Z MNO mu bylo 

odpovězeno, že dokud Rumunsko nepojmenuje některý ze svých 

pluků po Československu, nemuselo by to být vhodné. Příčinnou 

této zamítavé odpovědi byla skutečnost, že na území Rumunska 

nebyli Češi v rámci rumunské armády, ale bojovali 

v dobrovolnickém sboru jihoslovanském, což nedostačuje k podnětu 

pojmenování z československé strany. Proto byl pluk po Rumunsku 

pojmenován až v roce 1932. 

Jeden bývalý příslušník 102. pěšího pluku vzpomínal v roce 

1933 slovy, že „tímto čestným pojmenování ‚Jugoslávský‛ dána byla 

tomuto pluku úloha opatrovati tradici československo-jihoslovanské 

součinnosti vojenské, právě tak, jako skopljanskému pěšímu pluku č. 

21 „Československému“.267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
266 VÚA-VHA; fond VKPR, karton 78, čj. 3852, 155/26 
267 Stodruhák, Lauda E.; Vzpomínali jsme upřímně, 15.12.1933, č. 10, s. 1 
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5) Seznam zkratek 

AKPR – Archiv Kanceláře prezidenta republiky 

AMZV – Archiv Ministerstva zahraničních věcí 

čs. - československý 

KSHS – Království Srbů, Chorvatů a Slovinců 

MNO – Ministerstvo národní obrany 

MRR – Maďarská republika rad 

MÚA – Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR 

NA – Národní archiv 

NK – Národní knihovna 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 

VHÚ-VHA – Vojenský historický ústav – Vojenský historický archiv 
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