
6) Přílohy textové a obrazové 

Příloha 1 

První plukovní rozkaz velitele 102. pěšího pluku Karla von Sztankowicse z 26 

září 1882: 

„Zufolge Allerhöchster Anordnung mit der Errichtung des Regimentes 

betraut, übernehme ich mit heutigen Tage das Regimentskommando. 

 Indem ich sämtliche Herren Stabs- und Oberoffiziere, sowie die 

Mannschaft herzlichst begrüße, erhoffe ich allseits jenes Vertrauen und 

Entgegenkommen. Welches die Grunglage sicheren Erfolges gemeinsamer 

Arbeit bildet; - möge jeder Einzelne meiner Fürsorge versichert sein. 

 Ein Regiment zu bilden, im Frieden durch rastlose Arbeit, der Anerkung 

der Vorgesetzen würdig, - im Kriege Stolz und Zierde der Armee, das sie unser 

Streben in unerschütterlicher Treue an das angestammte Herrscherhaus und 

glühender Liebe für unseren Allergnädigsten Kaiser und Kriegsherren. 

Sztankowics m. p., Oberst“ 

„Pověřen na základě nejvyššího rozhodnutí o zřízení pluku, ujímám se 

dnešním dnem jeho velení. 

 Tímto všechny pány štábní a vyšší důstojníky a mužstvo co nejsrdečněji 

vítám. Doufám v jejich všestrannou důvěru a vstřícnost, které tvoří základ 

zaručeného úspěchu společné práce. každý jednotlivec budiž ujištěn mojí péčí. 

 Vytvořit neúnavnou prací pluk, v míru hodný uznání nadřízených pro 

svou disciplínu, která se dočká uznání spoluobčanů, za války pýchu a ozdobu 

armády, to budiž snahou neotřesitelné věrnosti k panovnickému domu a vzorné 

lásky našeho nejmilostivějšího mocnáře a vojevůdce. 

Sztankowics v. r., plukovník“ 1 

 

Příloha 2 

Dne 28. října 1919 byl vydán ministerstvem národní obrany Osobní 

věstník čís. 111, který obsahoval tento rozkaz: 

Armádní rozkaz. 

 
1 HAVEL Petr; Nástin dějin 102. pěšího pluku – doplňovací okres Benešov, Sborník vlastivědných 

prací z Podblanicka, r. 42, Muzeum Podblanicka, 2002, s. 77 



V Praze dne 26. října 1919. 

K uchování památky společného boje Jihoslovanů a Čechoslováků za věc 

práva a spravedlnosti, vyžádalo si ministerstvo národní obrany československé 

republiky, aby benešovský československý pěší pluk, z jehož středu vyšla 

dlouhá řada dobrovolníků, bojovavších v jihoslovanském vojsku, mohl nésti na 

budoucí časy jméno Jugoslavie. Vláda království Srbů, Chorvatů a Slovinců dala 

k tomu svůj souhlas. Jihoslovanský pluk československého vojska bude 

povolán býti uchovatelem vznešených tradic vojenské zdatnosti ve službách 

práva a nadšeného sebeobětování, jež pod slavnými prapory jihoslovanskými 

stvořili naši dobrovolníci, hynutí i vítězící po boku jihoslovanského lidu, 

povstalého k obraně domoviny a k boji za sjednocení všech větví 

jihoslovanského národa. 

Vladař sjednoceného státu S.H.S. vítězný vůdce svého národa na 

bezpočetných bojištích, věnoval československým dobrovolníkům prapor.  Bude 

viditelným znakem ideálů, jež nás spojily v boji za osvobození a za vybudování 

nového demokratického mezinárodního řádu. Dárce svolil, aby benešovský 48. 

pěší pluk byl ochráncem praporu, posvěceného krví těch, kdož položili životy na 

jihoslovanských bojištích. 

Přijímajíc pozvání československé armády, přijíždí k nám vojenské 

poselstvo jihoslovanské, vedené gen. Hadžićem, ministrem vojenství, slavným 

velitelem jihoslovanských a československých dobrovolníků v Dobrudži, aby 

společně s námi slavilo náš první 28. říjen. Poselstvo skládá se z důstojníků, 

poddůstojníků a vojínů, je představitelem národní jihoslovanské armády. 

Českoslovenští vojíni, před Vašim šikem stojí vojíni bratrského národa, 

armáda, která ukázala se vzorem statečnosti nezlomného ducha v dobách štěstí 

i neštěstí a obětavosti. Vzpomínky společných našich bojů jsou drahocenným 

odkazem veliké doby národního obrození a ukazovatelem bezpečné cesty pro 

budoucí pokolení. Ať žije bratrské jihoslovanské vojsko!“2 

 

 

 

 
2 VÚA, VHA, Fond čs. armáda 1918-1939, 48. p. pl. „Jugoslavia“, Kronika, karton 2 



Příloha 3 

„Pochvalné uznání vrchního velitelství československé branné moci 

v Praze, uveřejněné v rozkaze č. 12: 

Vyslovuji pochvalu i uznání setníku Frant. Kitlarovi, nadporučíku Janu 

Fouskovi, jakož i veškerému mužstvu čs. p. pl. č. 102, kteří ač znaveni těžkými 

boji, svojí příkladnou ukázněností a vzorným konáním povinností, poskytli 

v kritické době státního převratu účinnou pomoc mladé Jugoslávii, zasadivše se 

způsobem stejně důstojným jako rozhodným o obnovení pořádku a zachování 

veřejné bezpečnosti v zemi. Jich zásluhou byl též zachráněn cenný válečný 

materiál pro stát jihoslovanský i pro naši vlast. 

Město Ruma věnovalo pluku na znamení vděčnosti drahocenný prapor. 

Diviš, v.r., polní podmaršálek“3 

 

Příloha 4 

„Děkuji za bratrskou slovanskou vzpomínku velikých činů a velikých 

obětí, jež naši bratři na dobrudžských bojištích položili na oltář vlasti, svobody 

a práva. Ukázali budoucím pokolením cestu k národní velikosti. Nechť vzkvétá 

k prospěchu obou bratrských národů v míru přátelství národa 

československého a jihoslovanského, přátelství posvěcené tolikou drahocennou 

krví, prolitou na společných bojištích. S bratrským pozdravem vojvoda Mišić.“4 

 

Příloha 5 

„Jsem hluboce pohnut pozdravem československých dobrovolníků, kteří 

před třemi lety pod prapory I. srbské dobrovolnické divize, jíž jsem měl čest 

veleti, na bojištích Dobrudže dali obdivuhodný příklad bratrské, slovanské 

oddanosti a hrdinské obětavosti, prolévajíce ušlechtilou svoji krev za naši 

společnou věc. Na zdar, junáčtí českoslovenští bratři! Bůh je s námi! Ministr 

vojenství a námořnictví král. SHS generál Hadžić.“5 

 

 

 
3 VÚA-VHA, fond 48. pěší pluk, karton 2, plukovní kronika, s. 44 
4 VÚA-VHA; fond Prezidium, karton 143, sign. 4380/1, TNO 22. října 1919 
5 VÚA-VHA; fond Prezidium, karton 143, sign. 4380/1, TNO 22. října 1919 



 

 

Obrázek 1 Jihoslovanské mauzoleum po rekonstrukci v roce 2020. Na průčelí neoklasicistní stavby je nápis "Věrnost za věrnost 
- Ljubav za Ljubav" (překlad by byl lásku za lásku). In.: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mauzoleum_jugoslavskych_vojinu_Olomouc_20

 



Obrázek 2 Černohorský náčelník, kresba J. Čermák, In.: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Jaroslav_%C4%8Cerm%C3%A1k#/media/File:%C4%8Cermak_-
_Montenegrin_chieftain.jpg 

 

 

Obrázek 3 Sborová velitelství a doplňovací velitelství Rakousko-Uherska, sbírka autora 



 

Obrázek 4 Doplňovací okresní velitelství Benešov 

 

Obrázek 5 Táborská kasárna 102. pěšího pluku, In.: http://www.vyslouzilci.cz/ir102.html  

http://www.vyslouzilci.cz/ir102.html


 

Obrázek 6 Kasárna 28. zeměbraneckého pluku v Benešově, In.: https://www.valka.cz/Zemebranecky-pesi-pluk-c-28-t48412 

https://www.valka.cz/Zemebranecky-pesi-pluk-c-28-t48412


 

Obrázek 7 Manifest císaře Františka Josefa I., kterým byla vyhlášena válka Srbsku, archiv autora 



 

Obrázek 8 Sborová velitelství aktivovaná částečnou mobilizací 26. července 1914, sbírka VÚA-VHA; In.: 
http://www.vhu.cz/presne-pred-sto-lety-vypukla-prvni-svetova-valka/  

 

 

Obrázek 9 Náramenní páska označující českou Národní stráž příslušníků 102. pěšího pluku ve městě Rumy, VÚA-VHA, fond 
48. pěší pluk, karton 3 

 

http://www.vhu.cz/presne-pred-sto-lety-vypukla-prvni-svetova-valka/


 

Obrázek 10 VÚA-VHA, fond 48. pěší pluk, karton 3, Projev dr. Petara Joviče 



 

Obrázek 11 VHÚ-VHA, fond MNO Hlavní štáb Organizační oddělení, karton 23, sign. 244 3/2 



 

Obrázek 12 VHÚ-VHA, fond 48. pěší pluk, karton 3, Hlášení setníka F. Kitlara o událostech 102. pěšího pluku v Srbsku 
v popřevratových dnech, 1. strana 



 

 

Obrázek 13 VHÚ-VHA, fond 48. pěší pluk, karton 3, Hlášení setníka F. Kitlara o událostech 102. pěšího pluku v Srbsku v 
popřevratových dnech, 2. strana 



 

Obrázek 14 VHÚ-VHA, fond 48. pěší pluk, karton 3 



 

Obrázek 15 VHÚ-VHA, fond 48. pěší pluk, karton 3 



 

Obrázek 16 VÚA-VHA; fond Památník osvobození, karton 21, sign. 59 1/5 

 

Obrázek 17 VÚA-VHA; fond Památník osvobození, karton 21, sign. 59 1/5 



 

Obrázek 18 VHÚ-VHA; fond Prezidium, karton 143, čj. 4380/18 



 

Obrázek 19 VHÚ-VHA; fond Prezidium, karton 143, čj. 4380/18 

 



Obrázek 20 VÚA-VHA; fond Kvalifikační listiny (KVL), gen. Antonín Pavlík (1888) 

 

Obrázek 21 Národní filmový archiv, ZF 939 (AIS 3900939), 1935, benešovské náměstí se sochou Mistra Jana Husa, který byl 
později přemístěn a na jeho místě vznikla kašna. 

 

Obrázek 22 Národní filmový archiv, ZF 939 (AIS 3900939), 1935, plukovní prapor nesený v čele formace. 

 



 

Obrázek 23 Národní knihovna, Blaník, r. 1, s. 3, Vyznamenání pluku č. 102 po bojích na Slovensku 



 

Obrázek 24 Národní knihovna, fond Výstřižkový archiv – Jugoslávie, rok 1934 



 

Obrázek 25 AMZV, fond Politické zprávy, Jugoslávie, Bělehrad, kniha 1934-2, č. 109, plán průvodu 

 


