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Abstrakt 

 

V diplomové práci se pokusím rekonstruovat každodenní realitu českých účastníků 

první světové války, respektive jejich subjektivní vnímání této každodenní reality, a to 

především pomocí analýzy polní korespondence. Polní korespondence je jedním z 

pramenů historicko-antropologického bádání, který vytvářejí sami aktéři a vypovídají tak 

sami o sobě. Dopisy polní pošty se tím pádem stávají cenným zdrojem informací.  

 

In my diploma thesis I make an effort to reconstruct the everyday reality of the 

Czech participants of the First World War, actually their subjective perception of this 

everyday reality, especially by analyzing the letters of the field post. The field post is one 

of the sources of the historical-anthropological research, which is created by the 

participants themselves. The letters of the field post are the valuable source of information.  

 

 

Klíčová slova: první světová válka, historická antropologie, každodenní realita, prožitek, 

polní pošta, cenzura. 

Keywords: the First World War, historical anthropology, everyday reality, experience, 

field post, censorship.  
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1. Úvod 

 

V diplomové práci se pokusím rekonstruovat každodenní realitu českých účastníků 

první světové války, respektive jejich subjektivní vnímání této každodenní reality, a to 

především pomocí analýzy polní korespondence. Polní korespondence je jedním z 

pramenů historicko-antropologického bádání, který vytvářejí sami aktéři a vypovídají tak 

sami o sobě. Dopisy polní pošty se tím pádem stávají cenným zdrojem informací.  

K výzkumu tématu přistupuji v rámci historické antropologie, jak ji definoval 

Richard van Dülmen.1 Historická antropologie se vyvinula v Německu na přelomu 70. a 

80. let, k nám postupně pronikala až v průběhu let devadesátých. Do středu historické 

analýzy staví konkrétního člověka a jeho myšlení a jednání. Na rozdíl od klasického 

historismu, kde dějiny tvoří pouze společenské elity, akcentuje historická antropologie 

právě účast všech lidí na dějinách, zejména lidí obyčejných, kteří dříve zůstávali němí, 

neviditelní. Zároveň se ale odklání od sociálních dějin, které pátrají pouze po objektivních 

strukturách a procesech a nepřiznávají jednání aktéra žádnou intencionalitu, chápou ho 

jako „nositele“ nebo dokonce jen „loutku“ dějin. Naproti tomu historická antropologie 

staví do ohniska svého zájmu člověka a lidské jednání v jeho zvláštnosti, jedinečnosti a 

ucelenosti, chápe ho jako aktéra dějin. Takto pojímaný člověk se může racionálně 

rozhodovat, ale může podléhat i pocitům a náladám; není neměnná bytost, ale může 

reagovat ve vztahu k určitým situacím a skutečnostem odlišně. Každý člověk ovšem jedná 

v rámci určitých struktur a procesů. Podle van Dülmena právě dialektický vztah 

objektivních struktur a subjektivního jednání nezaměnitelně konstruuje jednotlivého 

člověka. Jinými slovy, všechny rozmanité prožitky jednotlivců je třeba interpretovat na 

pozadí historických struktur a procesů. Takto popsané dějiny získávají na barvitosti a 

plastičnosti, čímž ovšem není starší bádání popřeno, ale jeho obsah je hodnocen jinak. Ani 

já nemám v úmyslu přepisovat dějiny první světové války, ale nahlédnout na ni očima 

jejích účastníků.  

Historická antropologie byla ovlivněna mnoha koncepty, z nichž nejdůležitější pro 

mou práci jsou dějiny každodennosti. Výsledkem průniku historické antropologie a dějin 

každodennosti je zaměření na každodenní život obyčejných lidí a jejich subjektivní životní 

                                                 
1 Dülmen, Richard van: Historická antropologie. Vývoj. Problémy. Úkoly, Praha 2002.  
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zkušenosti. Namísto velkých dějin se prosazuje pohled na dějiny „zdola“ a „zevnitř“ a 

namísto struktur se zohledňuje zkušenost a sociální praxe jednotlivce. Tento koncept tvoří 

metodologickou základnu mé práce. Jako výzkumnou metodu jsem použil kvalitativní 

analýzu textu se zaměřením na dějiny každodennosti. Záměrně zdůrazňuji onen průnik, 

protože ponechávám stranou jinak běžný znak dějin každodennosti, totiž zaměření na 

materiální kulturu.2 Dalším charakteristickým rysem historické antropologie je uplatňování 

mikrohistorického principu.3 Jaroslav Čechura jej v článku Mikrohistorie – nová 

perspektiva dějepisectví konce tisíciletí?4 popisuje jako zaměření se na člověka jako 

aktivního jedince a snaha o realistické poznání jeho chování a rozhodování pomocí změny 

měřítka bádání. „Mikrohistorie je tedy založena na zmenšení měřítka výzkumu, používá 

mikroanalýzu a co nejdetailnější a nejúplnější studium pramenů. Jde o postižení 

každodenní skutečnosti jakoby pod zvětšovacím sklem.“5 Van Dülmen také uvádí, že 

historicko-antropologické bádání projevuje zálibu v malých prostorech, sociálních 

skupinách a jednotkách. Smyslem je přitom snaha o odkrytí životních souvislostí, které 

jsou makroanalýzou nezachytitelné.6 Autor cituje klasické práce tohoto zaměření, zejména 

práce C. Ginzburga Sýr a červi7, E. Le Roy Ladurieho Montaillou, okcitánská vesnice 

v letech 1294-13248, N. Z. Davisové The Return of Martin Guerre9, a dalších. Z tohoto 

pohledu jsou pro mě inspirující především práce Ginzburga a Davisové, kteří také popisují 

životní zkušenosti několika málo jedinců nebo dokonce jednotlivců. Také já se zaměřuji na 

prožitky několika jednotlivců, konkrétně několika českých účastníků první světové války. 

Naproti tomu v mém případě nelze hovořit o malém prostoru v teritoriálním smyslu, 

protože s některými aktéry jsem procestoval doslova téměř celý svět.  

Těžištěm zájmu historické antropologie je raný novověk, avšak objevují se i práce, 

zabývající se dobou novější. Příkladem je kniha Obyčejní muži Christophera Browninga10, 

pojednávající o období druhé světové války. Autor na základě vyšetřovacích protokolů 

(což je bez nadsázky jeden z nejtypičtějších pramenů historické antropologie) popisuje 

                                                 
2 Petráň, Josef: Dějiny hmotné kultury, Praha 1995.  
3 Viz např. Grulich, Josef: Zkoumání „maličkostí“ (Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie), Český 
časopis historický 99, 2001, č. 3, str. 519-547.  
4 Čechura, Jaroslav: Mikrohistorie – nová perspektiva dějepisectví konce tisíciletí?, Dějiny a současnost 16, 
1994, č. 1, str. 2-5.  
5 Tamtéž, str. 3. 
6 Dülmen, Richard van: Historická antropologie, str. 44-45.  
7 Ginzburg, Carlo: Sýr a červi, svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, Praha 2000.  
8 Le Roy Ladurie, Emmanuel: Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294-1324, Praha 2005.  
9 Davis, Natalie Zenon: The Return of Martin Guerre, Cambridge 1983.  
10 Browning, Christopher: Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku, Praha 
2002.  
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účast příslušníků záložního policejního praporu na vyvražďování Židů v Polsku a 

analyzuje jejich smýšlení a pocity, se kterými k tomuto činu přistupovali. Browning se také 

hlásí k tzv. Alltagsgeschichte, neboli dějinám každodenního života, popisujícím prožitky a 

zkušenosti prostých lidí. Požadavek zkoumání každodenního života účastníků je podle 

něho metodologicky zcela oprávněný a přináší vysvětlení a pochopení jejich pocitů a 

prožitků.11 Na Browninga bych chtěl v jistém smyslu navázat jednak ve výběru 

netypického období, jednak ve výběru aktérů. První světová válka rozhodně nepatří mezi 

tradiční historicko-antropologická témata. Stejně tak zkoumání každodennosti a 

subjektivních prožitků vojáků není v tomto oboru zrovna běžné.12  

Ve své práci jsem zvolil narativní styl, vyprávím příběh, vlastně příběhů několik. 

Pavel Himl v úvodní kapitole knihy Zrození vagabunda13 uvádí, že vyprávění příběhu je 

v tom typu výzkumu, kdy se snažíme nahlédnout minulé děje očima jejich účastníků, velmi 

hojně užíváno, zejména v posledních dvou desetiletích, kdy došlo k návratu příběhu do 

odborných historických knih.14 Vzpomíná především výše zmiňované práce Ginzburga a 

Davisové. V podobném duchu hovoří i Jaroslav Čechura v knize Kriminalita a 

každodennost v raném novověku.15 Podle Čechury je vyprávění velmi vhodné k přiblížení 

se prostým aktérům doby a jejich každodenní realitě a sám se k narativnosti odborného 

textu hlásí. Bez nejmenších obav tedy k narativnímu stylu psaní přistupuji i já, čemuž 

odpovídá i narativní logika textu. Práce je strukturována podle fází, které ve svém 

vyprávění akcentují sami aktéři. Nejdůležitější mezníky, které se objevují ve všech 

pramenech, jsou odvod, příchod na frontu, případné zajetí a vstup do legií a nakonec cesta 

domů, čemuž odpovídá rozdělení textu do jednotlivých kapitol. Výjimku tvoří analyticky 

strukturovaná kapitola o cenzuře v období první světové války, na pomezí stojí kapitola o 

zajetí 28. pěšího pluku, která konfrontuje legendu, zahalující tuto událost, výsledky 

objektivního bádání a subjektivní prožitek účastníka.  

Základní badatelská otázka této diplomové práce zní: Jak čeští účastníci první 

světové války vnímali každodenní realitu svého života a jaké byly jejich subjektivní 

zkušenosti a prožitky? Zkoumat budu ty nejběžnější maličkosti a detaily každodenního 

                                                 
11 Tamtéž, str. 14-15.  
12 Na rozdíl od německého prostředí, které je v tomto směru před Českou republikou výrazně napřed. Stručný 
přehled autorů, zabývajících se subjektivními prožitky vojáků obou válek pomocí analýzy polní 
korespondence, je uveden níže v tomto textu.  
13 Himl, Pavel: Zrození vagabunda, neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století, Praha 2007.  
14 Tamtéž, str. 33-35.  
15 Čechura, Jaroslav: Kriminalita a každodennost v raném novověku: Jižní Čechy 1650-1770, Praha 2008. 
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života, zejména pak taková témata, jako jsou strava, ubytování, prožívání jednotlivých 

událostí, jejich zkušenosti, smýšlení a pocity. Nechávám v hojné míře promlouvat samotné 

aktéry, protože už jenom preference některých aspektů jednotlivými aktéry vypovídá o 

jejich hodnotové orientaci. Pokouším se interpretovat prožívané události z pohledu aktéra, 

to znamená pochopit jejich smýšlení, názory a jednání, jejich motivace, proč jednali tak, 

jak jednali, a jaký význam jednotlivým událostem a činům přikládali. Zajímám se o 

válečné prožitky účastníků, přičemž přijímám definici Davida Pazdery, že prožitek je 

niterné vnímání dění v daném okamžiku.16  

 

První světová válka má pro české, resp. československé dějiny mimořádný význam, 

a to nejen pro historiografii, ale i pro společnost a politiku: symbolizuje vyvrcholení boje 

českých zemí o obnovení samostatného státu. Takto byla chápána i českou politickou 

reprezentací a širší veřejností v meziválečném období. Političtí vůdci odvozovali legitimitu 

své politické moci od zásluh, které vykonali pro vznik samostatného státu. T. G. Masaryk, 

první prezident Československé republiky a někdejší vůdce zahraničního odboje, byl 

považován za prezidenta osvoboditele, proto se jeho odpůrci snažili zpochybňovat právě 

jeho význam, resp. význam celého zahraničního odboje, pro vznik republiky. Jedním 

z největších odpůrců Masaryka a Beneše byl Karel Kramář, představitel domácího odboje, 

který si přičítal hlavní zásluhy na osvobození českého národa a přál si získat prezidentské 

křeslo. Na stránkách tisku se rozhořel nelítostný boj mezi protihradními a prohradními 

žurnalisty. Příkladem prvního je Lev Borský, podle kterého Masaryk a Beneš 

diplomatickým jednáním se západními mocnostmi ničeho nedosáhli a největší zásluha tak 

náleží československým legiím v Rusku a domácímu odboji. V deníku Fronta napsal: 

„Legenda je mrtva; ať žije historie! Její pravda zní: osvoboditelem naším jako každého 

                                                 
16 Pazdera, David: Mobilizace v roce 1914 jako první krok na cestě ke zformování vojáka velké války. 
Historie a vojenství 47, 1998, č. 3, str. 38-63. O termínu válečný „prožitek“ nebo „zážitek“ se rozpoutala 
vědecká pře, Ivan Šedivý upřednostňuje termín zážitek. Šedivý, Ivan: Nová práce o českém válečném 
zážitku. Historie a vojenství 46, 1997, č. 5, str. 175-177. Pazdera zážitek chápe jako subjektivní popis 
prožitých událostí, kdežto prožitek jako niterné vnímání dění v daném okamžiku, a termín prožitek považuje 
za vhodnější. Další, kdo hovoří o válečném zážitku, je Robert Kvaček. V jeho pojetí se jedná o kolektivní 
zážitek celého národa, navíc definovaný zpětně výsledkem války. Podobu tohoto zážitku formulovaly tři 
motivy: vznik Československa, legie a Masarykova idea demokracie. Kvačkův kolektivní zážitek je nadřazen 
zážitku individuálnímu, který je pak v duchu kolektivního zážitku zpětně pozměňován. Toto pojetí je mé 
práci naprosto cizí. Kvaček, Robert: Válečný zážitek jako politický faktor, in: První světová válka, moderní 
demokracie a T. G. Masaryk, Praha 1995, str. 299-301. O psychologický výklad každodenního prožitku ve 
válkách se pokusil Michal Černoušek. Prožitek je podle něho pociťovaná subjektivita, která vytváří 
kontinuum každodennosti. Toto pojetí odpovídá tomu Pazderovu, potažmo i mému. Černoušek, Michal: 
Každodenní psychologie ve válkách, in: Česká společnost za velkých válek 20. století, Praha 2003, str. 51-
56.  
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jiného národa, co svět stojí a bude stát, byl bojující a vítězící národ ve zbrani. … Naše 

samostatnost byla vybojována našimi ruskými legiemi a to proti rozkazům a plánům 

Masaryka a Beneše. … Uskutečněna však byla naše samostatnost teprve činem 28. - 30. 

října, činem odboje domácího. Legenda ustoupí této historické pravdě.“17 Příkladem 

druhého je Jaroslav Werstadt, hlavní redaktor listu Naše revoluce, který často vystupoval 

na Masarykovu obranu. Podle něho se Masaryk a Beneš aktivně snažili o uznání 

samostatného Československa a bez jejich zahraniční akce by stát nikdy nevznikl. Také 

poznamenal, že polemiky, zpochybňující jejich význam, neslouží poznání historické 

pravdy, ale politickému boji.18 K tomuto tématu jsem se podrobněji přiblížil ve své 

bakalářské práci19, zde je ve stručnosti uvádím jen jako příklad pro ilustraci významu první 

světové války jako politického aktu. Z tohoto úhlu pohledu na první světovou válku po 

dlouhou dobu pohlížela také česká historiografie, totiž jako na politické dějiny nebo jako 

na dějiny boje o národní samostatnost. Karel Pichlík v úvodu své knihy Bez legend20 

shrnuje, že mezi válkami bylo nejrozšířenější to pojetí vzniku Československa, podle 

kterého mají hlavní zásluhu diplomatická akce T. G. Masaryka a E. Beneše u 

západoevropských mocností a USA, zároveň s významem československých 

dobrovolnických legií. Po druhé světové válce se rozšířil názor, že vznik Československa 

je důsledek Říjnové revoluce v Rusku, která podnítila lidová hnutí za národní 

samostatnost. V obou pojetích se stále jedná o „velké“ dějiny, politické dějiny, odlidštěné, 

o pohled zvenku a shora. Světová válka však nejsou jen politické dějiny státních útvarů, ale 

i osudy tisíců obyčejných lidí, nahnaných do zákopů na frontách a prožívajících 

každodenní realitu válečného života. Tito lidé nám mohou vyprávět své životní příběhy a 

dát nám tak možnost nahlédnout na dějiny Velké války jakoby zespoda a zevnitř, 

prostřednictvím svých každodenních prožitků a zkušeností. Ivan Šedivý ve své vynikající 

knize Češi, české země a Velká válka21 uvádí: „Při koncipování této práce jsem vycházel ze 

zkušenosti, že doposud se v historické literatuře i publicistice české dějiny tohoto období 

vlastně kryly s dějinami vzniku našeho samostatného státu, Československé republiky … 

Snažil jsem se proto soustředit se především na otázky každodenního rytmu života 

společnosti … [a] pojmout výklad jako dějiny české společnosti za války a nikoli jako 

                                                 
17 Fronta, 1927.  
18 Naše revoluce, 1937.  
19 Bubeník, Daniel: Odkaz T. G. Masaryka za druhé republiky, Bakalářská práce na FHS UK, Praha 2005. 
20 Pichlík, Karel: Bez legend. Zahraniční odboj 1914-1918: Zápas o československý program, Praha 1968, 
1991.  
21 Šedivý, Ivan: Češi, české země a Velká válka, Praha 2001.  
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historii české cesty k samostatnosti…“22 Já se pokusím zajít ještě dál a popsat toto období 

z hlediska každodenní reality obyčejných lidí, jejich prožitků a zkušeností.  

Na velice zajímavou skutečnost upozornil Jan Galandauer v článku Vzpomínky. O 

struktuře české historické paměti23. Přestože vzniklo a bylo publikováno mnoho 

vzpomínek z řad českých vojáků, jednalo se ve velké většině o vzpomínky legionářů, tj. 

válečných zajatců, kteří vstoupili do československých zahraničních legií. To kontrastuje 

s faktem, že legionáři tvořili pouze menšinu – velká většina českých vojáků zůstala 

v rakousko-uherské armádě a stejně tak většina těch, kteří padli do zajetí, strávila válku 

v zajetí, pouze menšina vstoupila do legií. „Historická paměť legionářů, kteří bojovali za 

samostatný československý stát, se stala v československém státě určující, i když se jednalo 

o paměť menšiny. Legionáři bojovali za ideu, která zvítězila, a legionářská tradice se stala 

tradicí armády československého státu, jakož i součástí ‚státní ideologie‘.“24 To 

nepochybně úzce souvisí s významem, jaký byl legiím přisuzován pro vznik samostatného 

státu, jak jsem se zmiňoval výše. Podle autora byli legionáři povzbuzováni k tomu, aby 

napsali své vzpomínky, zároveň sami měli potřebu zaznamenat své zážitky z působení 

v legiích, zatímco ostatní zajatci nebo vojáci, kteří zajati nebyli, psali své vzpomínky 

daleko méně.25 S převahou legionářských vzpomínek a pamětí nad ostatními jsem se při 

sbírání materiálu pro tuto práci setkal také, s autorovými závěry tak nemohu než souhlasit. 

Přesto se pokusím věnovat pozornost i nelegionářům, přestože jsem si samozřejmě vědom, 

že kvůli četnosti legionářské literatury i primárních a sekundárních pramenů budou mít 

legionáři v mé práci nejvíce prostoru.  

O první světové válce toho bylo napsáno skutečně mnoho. Kromě převládajících 

velkých nebo válečných dějin, případně dějin vzniku samostatného Československa, se 

především v poslední době objevují i práce, zabývající se každodenní realitou obyčejných 

lidí a pohledem na dějiny očima jejích aktérů. První velká vlna zájmu o vzpomínky 

účastníků proběhla již v meziválečném období. Vzpomínky českých vojáků se objevovaly 

v denním tisku a vyšly - kromě nespočetného množství menších - i dvě velmi rozsáhlé 

publikace Domov za války26 a Cestami odboje27, z nichž každou tvoří pět dílů s dohromady 

                                                 
22 Tamtéž, str. 5.  
23 Galandauer, Jan: Vzpomínky. O struktuře české historické paměti. Historie a vojenství 45, 1996, č. 1, str. 
132-136 
24 Tamtéž, str. 134. 
25 Dalo by se jistě polemizovat s tím, zda méně edic nelegionářských autorů skutečně znamená, že psali 
méně, avšak nepoměr počtu textů ve prospěch legionářů je nepopiratelný. 
26 Žipek, Alois: Domov za války (Svědectví účastníků), Praha 1929 – 1931. 
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více než dvěma tisíci stranami. Jedná se především o úryvky deníků a pamětí obyčejných 

lidí a některých významných osobností té doby. V předmluvě k souboru Domov za války 

redaktor zdůraznil politické pojetí války jako boje za svobodu a samostatnost, které 

v tehdejší době převládalo.  Výrazněji je to patrné v souboru Cestami odboje, který se ještě 

důsledněji drží linie soudobého pojetí války a veškeré činy českých vojáků, kteří v souboru 

promlouvají, líčí jako jejich aktivní účast v boji za národní samostatnost. Pak podobné 

edice na dlouhou dobu ustaly. Dále za pozornost stojí až nesmírně zajímavá a pro mě 

zvláště důležitá publikace Zapomenuté hlasy28 z roku 1986, kterou sestavili Marie 

Krulichová a Milan Jankovič. Zapomenuté hlasy jsou bohužel nepoměrně útlejší, než dvě 

dříve zmiňované publikace, přesto představují velice cenný materiál. Obsahují úryvky 

z korespondence a deníků a ručně malované kresby vojáků, sloužících v první světové 

válce. V dobách minulého režimu se první světová válka přílišnému zájmu rozhodně 

netěšila, legionáři pak byli přímo zamlčováni. Obnovení zájmu o vzpomínky účastníků, 

zejména pak legionářů, přinesla až léta devadesátá a další vzpomínky a memoáry vycházejí 

dodnes. Dalším velmi rozsáhlým typem publikací jsou seznamy legionářů jednotlivých 

okresů České republiky, které vznikly z popudu Československé obce legionářské. 

Publikace obsahují podrobné seznamy a většinou i stručný popis osudů několika v nich. 

Nejedná se o jednotnou ediční řadu, ale jednotlivé knihy vycházejí většinou v režii 

místních archivů.29 V roce 2004 se k publikační činnosti k tématu první světové války 

připojilo i médium nejmodernější, totiž internet. Velice obsáhlá internetová stránka 

Památníku čs. legií30 obsahuje nejen velké množství odborných článků a dalších 

podrobných informací, ale i několik osobních deníků, včetně jednoho velkého souboru 

dopisů polní pošty.  

V poslední době se začaly objevovat vědecké práce, zabývající se každodenní 

zkušeností vojáků ve válce, což nepochybně souvisí s tím, že se v celé české historiografii 

                                                                                                                                                    
27 Zeman, Adolf: Cestami odboje (Jak žily a kudy táhly čs. legie), Praha 1926 – 1929. 
28 Krulichová, Marie; Jankovič, Milan: Zapomenuté hlasy, Hradec Králové 1986. 
29 Např. Janků, Radka: Legionáři Jičínska, Pardubice (pro Okresní úřad Jičín a Státní okresní archiv Jičín) 
2000.  Jarmarová, Hana: Můj dědeček byl legionář: českoslovenští legionáři okresu Šumperk 1914-1920, 
Šumperk 2003.  
30 http://www.pamatnik.valka.cz/novy/cz/informace.php (5. 2. 2009). Jsem si vědom skutečnosti, že užití 
tohoto pramene není zcela bez rizika, jelikož se nejedná o oficiální edici ani originál písemnosti. Jsem tedy 
nucen spolehnout se na tvrzení, uvedené na stránce Památníku, že se jedná o doslovný přepis originálu. 
Pokoušel jsem se autory Památníku kontaktovat, abych si toto sdělení mohl ověřit, bohužel neúspěšně. 
Pramen tedy i nadále používám v podobě, v jaké je uveden na stránce Památníku. Je třeba ještě dodat, že 
podobné riziko zkreslení platí i u oficiálních edic, protože tam je text přímo podroben edičním úpravám. 
Dokonce ani v případě archivních materiálů se nemusí vždy jednat o skutečně původní písemnost, ale o 
pozdější přepis autora. Přesto se domnívám, že tyto skutečnosti vypovídací hodnotu pramenů nijak 
nedegradují.  
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dostávají ke slovu směry jako historická antropologie, mikrohistorie, dějiny každodennosti 

a podobně, které upřednostňují individuální lidský prožitek a pohled na dějiny z pohledu 

aktéra před velkými politickými dějinami. Jak velice trefně vyjádřil Oldřich Spálovský, 

„Zkusme tedy protentokrát odbočit od velkých válečných dějin a udělejme si exkurz do 

dějin mentalit, do vnímání času a prostoru v myslích některých našich legionářů.“31 Tento 

typ zkoumání historie si získal na oblibě, Jan Galandauer s nadsázkou uvádí, že vzpomínky 

účastníků jsou dnes v módě, u nás i v zahraničí.32 Proběhlo několik konferencí, na nichž se 

objevily příspěvky na toto téma,33 vznikly dvě diplomové práce: David Pazdera, Češi 

v první světové válce, České Budějovice, 1997, a Jana Tejkalová, Haličská fronta očima 

českých vojáků rakousko-uherské armády, a také se podobně laděné články občas objevují 

na stránkách časopisu Historie a vojenství34.  

Tyto práce se taktéž snaží rekonstruovat každodenní realitu a prožitky českých 

vojáků v první světové válce a užívají k tomu široké spektrum pramenů, avšak já bych se 

chtěl pokusit zařadit do analýzy především pramen, který je v našem prostředí naprosto 

přehlížen, totiž polní korespondenci. To s sebou přináší celou řadu obtíží, teoretických i 

praktických, jichž jsem si samozřejmě vědom, přesto se domnívám, že stojí za to se o to 

pokusit. Dopisy polní pošty se občas objevovaly i v předešlých pracích, vždy však jen jako 

ilustrace, pro zajímavost, moje snaha je tak v českém prostředí poměrně ojedinělá.  

Podobná je situace i na poli teoretického rozboru problému. Až doposud se mi 

podařilo nalézt pouze jediný článek, který se využitím korespondence zabývá teoreticky, 

jedná se o článek Davida Pazdery Korespondence jako jeden z pramenů pro výzkum 

                                                 
31 Spálovský, Oldřich: Vnímání tepla a zimy na matičce Rusi v dýmu vzpomínek českých legionářů, in: 
Petráš, Jiří (ed.), Československé legie a první světová válka, České Budějovice 2001, str. 22-26.  
32 Galandauer, Jan: Vzpomínky. O struktuře české historické paměti, Historie a vojenství 45, 1996, č. 1, str. 
132.  
33 Konkrétně například Česká společnost a první světová válka, v roce 1998, Československé legie a první 
světová válka, v roce 2001, obojí v Českých Budějovicích, dále konference pořádané Jihočeským muzeem 
v Českých Budějovicích: Regiony a první světová válka, rok 1999, Osobnosti a první světová válka, rok 
2000 a Jedna generace, dvě války, v roce 2005, sborníky sestavil Jiří Petráš. 
34 Jsou zde např. otištěny příspěvky ze semináře Velká válka (1914 – 1918) v korespondenci, korespondence 
za války, který se konal v roce 2002 na Prezidiu Akademie věd ČR pod záštitou Masarykova ústavu AV ČR, 
Historie a vojenství 52, 2003. Hlavním tématem byla korespondence mezi T. G. Masarykem a E. Benešem 
v době první světové války, objevily se však i příspěvky, týkající se polní pošty jakožto spojení fronty 
s domovem, např. Zeman, Zbyněk: Válečné dopisy (podle autora došlo během 1. světové války vlivem 
rozvoje komunikačních technologií a vojenské cenzury k úpadku psaní dopisů); Bouček, Jaroslav: Rok 1915 
v dopisech Václava Chaloupeckého (jedná se v podstatě o edici několika jeho dopisů); Taudyová, Hana: 
Válečná milostná korespondence Jaroslava Havlíčka (taktéž edice několika dopisů ze sbírek Literárního 
archivu Památníku národního písemnictví). Ani v jednom případě tedy nelze hovořit o analýze těchto dopisů 
za účelem zkoumání prožité zkušenosti pisatele.  



14 
 

každodennosti českých vojáků rakousko-uherské armády ve Velké válce35, kde se ovšem 

autor k využití tohoto pramene vyjadřuje spíš kriticky. Hlavními druhy pramenů jsou podle 

autora deníkové poznámky a deníky, memoárové poznámky a memoáry, umělecká 

literatura a právě korespondence, přičemž každý má určité charakteristické vlastnosti a 

každý je jinak vhodný pro tento druh výzkumu. Deníkové poznámky a deníky vznikají 

s malým časovým odstupem od popisovaných událostí. Autor je považuje za 

nejvýznamnější druh pramene pro zkoumání prožitku vojáků ve válce. Deníků se 

zachovalo velké množství, ale mnoho se jich nachází v držení soukromých osob, nejsou 

tedy pro badatele přístupné.36 Další limitace využití deníků souvisí s tím, že pocházejí od 

širokého sociálního spektra osob s různými stylistickými dovednostmi, vhodnost 

konkrétních deníků proto úzce souvisí s literárními a stylistickými schopnostmi jejich 

autorů. Memoárové poznámky a memoáry vznikají s větším časovým odstupem od 

popisovaných událostí, často na základě deníkových poznámek, a jsou primárně určeny 

k četbě jinými lidmi, vznikly zejména pro další generace. Podle autora se jedná o 

nejrozšířenější a nejsnáze dostupný typ textu, s čímž musím opět souhlasit: takovéto 

vzpomínky účastníků tvoří podle mého názoru velkou většinu všech textů, představujících 

prožitky českých vojáků ve válce – jedná se o typický literární žánr, kterým účastníci 

zaznamenávají a předávají své osobní zkušenosti. Mnoho jich vyšlo i knižně. Autor ovšem 

varuje, že k těmto textům je třeba při interpretaci přistupovat velmi opatrně, protože 

„prvoválečné vzpomínky vznikaly pod přetrvávajícím dojmem účasti na dějinné události, 

… do hry při jejich tvorbě ovšem začala vstupovat snaha konkrétního jednotlivce o určitou 

formu bilance a komentáře tehdejšího dění a činů, jejich vysvětlení, či nikoli zřídka spíše 

nové vylíčení z perspektivy poválečného vývoje – a případně též ospravedlnění.“37 V úvahu 

je třeba brát i limity lidské paměti. Umělecká literatura je primárně určená pro veřejné 

publikování. Nabízí badatelsky i čtenářsky atraktivní originální pohled na popisované 

události, podávaný kultivovaným jazykem. Podle autora se zatím pro výzkumné účely 

užívají především popisné pasáže literárních děl, srovnatelné s texty deníků nebo 

vzpomínek, zatímco poetické literární obrazy, vypovídající o prožívání daného okamžiku, 

                                                 
35 Pazdera, David: Korespondence jako jeden z pramenů pro výzkum každodennosti českých vojáků 
rakousko-uherské armády ve Velké válce, Historie a vojenství 52, 2003, č. 1, str. 37-43. 
36 Na tento problém narazil i Petr Jelínek. „Mnohé z této pramenné základny již v průběhu let vzalo za své a 
mnohé je právě teď nezadržitelně na cestě ke zkáze v tzv. haraburdí. O to cennější je ta část, která je vědomě 
uchovávána v pozůstalostech u rodinných příslušníků bývalých čs. legionářů, často s výhledem na předání 
některé odborné instituci.“ Jelínek, Petr: Památky na čs. legionáře v soukromých sbírkách – významný zdroj 
obecných informací i svědectví o konkrétních osobních příbězích na příkladu tří čs. legionářů z Jižních Čech, 
in: Petráš, Jiří (ed.), Československé legie a první světová válka, České Budějovice 2001, str. 5-11.  
37 Pazdera, David: Korespondence, 2003, str. 38. 
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se u nás zatím příliš neužívají. Všechny tři výše uvedené typy pramenů, tedy deníky, 

memoáry i uměleckou literaturu, lze podle autora bez problémů využít jako primární zdroj 

informací k rekonstrukci subjektivního vnímání každodenního života českých vojáků 

rakousko-uherské armády ve velké válce a jejich válečného prožitku.38 Korespondence, 

tedy dopisy, korespondenční lístky a pohlednice, které posílali vojáci domů, sloužily jako 

základní prostředek komunikace. Jsou to texty určené v daný okamžik konkrétní osobě 

nebo skupině osob, jejichž účelem je informovat o dění v krátkém časovém úseku a jsou 

určeny výhradně adresátovi.39 Pisatelé nepředpokládali, že by jejich dopisy byly někdy 

publikovány, zároveň ale museli počítat s tím, že tyto dopisy procházejí cenzurou. Podle 

autora měly dopisy, které posílali vojáci domů, především uklidnit jejich příbuzné a 

přesvědčit je o tom, že jsou v pořádku. Vojáci popisovali každodenní maličkosti týkající se 

stravy, ubytování, počasí apod., ale o bojových akcích se zmiňovali minimálně nebo vůbec 

ne. Tuto skutečnost autor přisuzuje tomu, že vojáci nechtěli své příbuzné znepokojovat, 

což dokládají i necenzurované dopisy, posílané například prostřednictvím kamarádů, které 

si ale zachovaly podobný charakter. Dalším rysem je podle autora to, že se vojáci na 

frontách často v korespondenci zaměřovali na domov a rodinu v zázemí, na vzpomínky a 

plány do budoucna. Dopisy se pro ně staly „záchytnými body v jejich hluboké názorové a 

hodnotové dezorientaci bez jasné perspektivy na zlepšení … a pomáhaly jim také proti 

duševnímu útlumu, který s sebou tradičně nese klasicky pojímaná vojenská služba. … 

Korespondence tu pak záhy získává nový rozměr: sehrává jakousi ‚ozdravnou úlohu‘ pro 

psychiku vojáka.“40 Pro výzkum toho, jak čeští vojáci prožívali dění na frontách, se však 

korespondence podle autora příliš nehodí, zároveň ale připouští, že se dopisy pro určité 

otázky využít dají, např. zachycují momentální pocity pisatele nebo dovolují sledovat 

průběh služby konkrétní osobnosti. Válečná korespondence je podle autora nejnáročnějším 

typem z výše zmiňovaných pramenů, a to již ve fázi heuristiky, neboť přestože dopisů 

muselo vzniknout obrovské množství, v běžně dostupných archivech se jich dochovalo 

poměrně málo a ucelených korespondenčních souborů pak ještě méně. V tomto tvrzení 

s Davidem Pazderou naprosto souhlasím, je totiž skutečně nutné projít obrovské množství 

archivního materiálu, než badatel nalezne několik použitelných dopisů. Přesto tuto činnost 

nepovažuji za předem prohraný boj. Na závěr autor dodává, že chybějící jednotný fond 

pramenů k dějinám Velké války je velkým dluhem české historiografie, kvůli kterému 

                                                 
38 Tamtéž, str. 39. 
39 Tamtéž, str. 40. 
40 Tamtéž, str. 42. 
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hrozí reálné nebezpečí, že se „badatelé vyčerpají kompletací přiměřené pramenné 

základny natolik, že jim už nezbude dostatek sil na její odpovídající zpracování. A těch je 

konkrétně při interpretaci válečné korespondence potřeba vskutku požehnaně.“41  

S Davidem Pazderou v některých bodech bezvýhradně souhlasím, v některých 

naopak ne. Souhlasím především s autorovými tvrzeními o dostupnosti pramenů. 

V archivech se nalézá obrovské množství materiálu k období první světové války, avšak 

nalézt několik málo vhodných a k analýze použitelných dopisů představuje velmi 

namáhavou a časově náročnou práci. Větších korespondenčních souborů, které jsou 

k danému účelu pochopitelně nejvhodnější, je k dispozici ještě mnohem méně.  

Naopak nemohu souhlasit s tím, že by dopisy nebyly vhodné jako pramen pro 

zkoumání každodennosti vojáků na frontách první světové války. Jednak obsahují velké 

množství jedinečných informací a rozšiřují pramennou základnu, ale především 

zprostředkovávají aspekty, které jsou jinak badatelsky nedostupné, například momentální 

pocity a myšlenkové stavy pisatelů anebo vztahy mezi pisatelem a adresátem. Velice 

závažná výtka, týkající se využitelnosti korespondence, je existence cenzury a z ní 

vyplývající autocenzury. Pisatelé dobře věděli, že jejich korespondence podléhá cenzuře, a 

tím pádem i to, že nesmějí psát nic závadného. Toho je třeba být si vědom, ale zároveň to 

neznehodnocuje dopisy jakožto pramen bádání. Dopisy polní pošty jsou sice chudé na 

informace vojenského charakteru, které se ovšem dají zjistit z jiných pramenů, avšak 

obsahují pro mě mnohem zajímavější informace o každodenní realitě a maličkostech 

všedního života pisatelů. Soustředím se proto na témata, jako je každodenní zkušenost, 

prožitky účastníků, jejich smýšlení a sociální vztahy mezi vojáky, jinými slovy témata, 

která nejsou cenzurou nijak omezena. Z výše popsaných problémů, ať už teoretických, jako 

využitelnost dopisů k analýze, informační hodnota cenzurovaných dopisů, nebo 

praktických, jako náročnost sběru materiálu, vyplývá, že dopisy je třeba kombinovat 

s jinými prameny subjektivní povahy, jako jsou deníky a vzpomínky, a to vše pak se 

sekundární faktografickou literaturou.  

V neposlední řadě představuje zařazení polní pošty do vědecké analýzy významnou 

metodologickou inovaci. Zatímco v České republice se analýza polní korespondence příliš 

neužívá, například v Německu je velice rozšířená. První prací na toto téma, na kterou se 

všechny pozdější práce odvolávají, je článek Petera Knocha Feldpost – eine unentdeckte 

                                                 
41 Tamtéž, str. 43. 
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historische Quellengattung42 z roku 1986. Od té doby se výzkum polní pošty rozšířil a 

počet příspěvků se značně rozrostl. Mezi nejvýznamnější patří práce Petera Knocha43, 

Geralda Lamprechta44, Bernda Ulricha45, Klause Latzela46, Nikolause Buschmanna47, 

Christy Hämmerle48 a dalších.  

Některé z nich bych rád představil blíže. Začnu tou nejstarší prací, článkem Petera 

Knocha Feldpost – eine unentdeckte historische Quellengattung. Autor popisuje, jaký 

význam má shromažďování a zkoumání dopisů polní pošty (Feldpost) pro výzkum 

obyčejných lidí, kteří byli doposud skryti za strategiemi, statistikami a čísly. Dopisy, 

deníky a další cenné dokumenty představují válečné události v konkrétní mikroperspektivě 

a zachycují vztah mezi obecnou a osobní rovinou, mikro- a makrodějinami. Umožňují 

zkoumat prožitky, jednání a každodennost obyčejných lidí, hodí se k hospodářskému i 

společenskému výzkumu. Z polní pošty je možné získat informace o životním rytmu a 

základních životních potřebách (strava, hygiena, odívání apod.) obyčejných lidí, jejich 

kulturní, sportovní a politické činnosti, lásce a sexualitě, vztazích mezi muži a ženami, 

chápání jejich rolí a jejich proměně, osvojování si nového prostředí, tvoření obrazu 

nepřítele, situaci na frontě a podobně. Ohledně vypovídací hodnoty dopisů o situaci na 

frontě bych byl opatrný, protože informace vojenského charakteru se v dopisech příliš 

často neobjevovaly, jinak s autorem souhlasím, že výzkum polní pošty skýtá mnoho 

možností. Článek autor uzavírá příklady dopisů z období první světové války, na kterých 

ukazuje některé z výše popsaných aspektů.  

Chronologicky následuje souborná práce Kriegsalltag, kterou sestavil Peter Knoch. 

Jedná se o soubor příspěvků několika autorů, z nichž nejzajímavější je Knochův 

                                                 
42 Knoch, Peter: Feldpost – eine unentdeckte historische Quellengattung, Geschichtsdidaktik 11/1986, str. 
154-171.  
43 Knoch, Peter (ed.): Kriegsalltag, die Rekonstruktion des Kriegsalltags als Aufgabe der historischen 
Forschung und der Friedenserziehung, Stuttgart 1989. 
44 Lamprecht, Gerald: Feldpost und Kriegserlebnis, Innsbruck 2001. 
45 Ulrich, Bernd: Die Augenzeugen. Deutsche Feldpostbriefe in Kriegs- und Nachkriegszeit 1914-1933, 
Essen 1997.  
46 Latzel, Klaus: Vom Kriegserlebnis zur Kriegserfahrung, Militärgeschichtliche Mitteilungen 56, 1997, str. 
1-30  
47 Buschmann, Nikolaus: Der verschwiegene Krieg: Kommunikation zwischen Front und Heimatfront, in: 
Kriegserfahrungen. Studien zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte des Ersten Weltkriegs, Essen 1997, str. 
208-224. 
48 Hämmerle, Christa: Die Feldpost eines Paares in der Geschlechter(un)ondnung des Ersten Weltkrieges, 
Historische Anthropologie 6/1998, str. 431-458.  
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teoreticko-metodologický úvod.49 Autor uvádí, že výzkum polní pošty je vhodný 

k rekonstrukci všedního dne (Kriegsalltag), zkušeností, jednání i orientace obyčejných lidí 

ve válce. Zpochybňuje striktní rozdělení na dějiny shora a dějiny zdola, neboli na makro- a 

mikrodějiny. Dlouhou dobu v dějepisectví převládal pohled shora, proto je obrat k dějinám 

zdola pochopitelný, avšak sám o sobě nám znemožní pochopení vzájemných souvislostí 

mezi individuálními biografiemi a celospolečenskými strukturami. Dopisy aktérů poskytují 

mikrohistorické informace, ale jejich způsob psaní a vnímání reality už přinášejí informace 

makrohistorické. Srovnávání těchto úrovní umožní získat přesnější a strukturovanější obraz 

lidí ve válce. Na závěr autor dodává, že je na čase začít s edicemi kompletních sbírek 

dopisů, což je úkol pro celé vědecké týmy.  

Dále za pozornost jistě stojí práce Bernda Ulricha Die Augenzeugen. Deutsche 

Feldpostbriefe in Kriegs- und Nachkriegszeit 1914-1933, která komplexně shrnuje a 

popisuje téma výzkumu polní pošty se zaměřením na první světovou válku a dobu 

meziválečnou. Dopisy polní pošty jsou prostředky výpovědí očitých svědků (Augenzeugen) 

o prožitcích jednotlivců i celé společnosti. Jako pramen mohou sloužit nejen k výzkumu 

vojenské historie, ale především k psychologickému vykreslení prožitků a zkušeností.  

Na závěr uvádím článek Christy Hämmerle Die Feldpost eines Paares in der 

Geschlechter(un)ondnung des Ersten Weltkrieges. Autorka se zabývá vztahy mezi muži a 

ženami v období první světové války na základě výzkumu polní pošty. Hlásí se 

k subjektivně orientovanému a na zkušenost zaměřenému dějepisectví. Běžně se zkoumá 

mužský válečný prožitek; korespondence mezi muži a ženami je redukována na spojení 

fronty s domovem, autorka se však na válečné prožitky dívá z pohledu vzájemného vztahu 

mužů a žen. Tento fenomén zkoumá na příkladu jednoho vídeňského páru, přičemž sleduje 

emocionální dynamiku jejich vzájemné korespondence z let 1914 – 1918. Na závěr uvádí, 

že muži a ženy byli nuceni užívat ideologickým diskursem podněcovanou dichotomii 

„domov“ a „fronta“. Zároveň ale hledali únik mimo válečnou realitu – soukromá 

korespondence je vyjádřením tohoto úniku. Tento zajímavý a inspirativní koncept v mé 

práci bohužel nenachází uplatnění, a to zejména kvůli pramenům, respektive jejich absenci. 

Jelikož válečné prožitky byly – v souladu s autorčiným tvrzením – záležitostí mužů na 

frontě, byly uchovávány, případně editovány výhradně jejich dopisy domů; odpovědi od 

                                                 
49 Knoch, Peter: Einleitung, Knoch, Peter (ed.), Kriegsalltag, die Rekonstruktion des Kriegsalltags als 
Aufgabe der historischen Forschung und der Friedenserziehung, Stuttgart 1989, str. 1-12.  
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žen z domova se v archivech ani rodinných pozůstalostech (oproti původnímu očekávání) 

nenacházejí.  

 

Zvláštní pozornost si zaslouží prameny, které tvoří základnu této práce. Dopisy 

polní pošty a další prameny, jako deníky a paměti, ale také např. záznamy cenzurních 

úřadů, jsou uložené ve sbírkách vojenských institucí, jako jsou Vojenský historický archiv 

a Vojenský historický ústav, a často také ve sbírkách ostatních archivů, zejména Národního 

archivu. Mnoho pramenů se nachází v soukromých sbírkách. Seznam použité literatury je 

uveden na konci práce. Ke specifikům archivních pramenů z období první světové války 

patří to, že nemusejí být vždy přehledně roztříděné a inventarizované, čímž je pak 

způsobeno mnohdy nedokonalé odkazování v mé práci. Přesto jsem se snažil o co 

nejpřesnější odkazování, jaké bylo v daném případě možné. Při výběru pramenů jsem 

postupoval podle několika kritérií. Především jsem zohlednil kvalitu a vypovídací hodnotu 

textu. Ne všechny texty jsou k analýze tohoto typu stejně vhodné, vybíral jsem proto ty 

nejkvalitnější. Zároveň jsem se snažil o jistou heterogenitu „vzorku,“ tedy aspoň v rámci 

mikrohistorického kvalitativního přístupu. Uplatnil jsem teritoriální aspekt, kdy jsem 

popsal prožitky jednak vojáka, který strávil celou válku v rakousko-uherské armádě na 

italské frontě, dále pak několika vojáků, kteří prošli východním bojištěm, z nichž někteří 

byli zajati, a několika těch, kteří později vstoupili do československých legií. S některými 

jsem prošel celou válku, mohu tak diachronně rozlišit jejich subjektivní prožívání služby 

v rakousko-uherské armádě, zajetí i vstupu do československého vojska. Dále jsem 

zohlednil sociální status aktérů. V práci se tak objevuje jednak lékař a důstojník s vysokým 

vzděláním a obrovským kulturním rozhledem, vedle něho pak prostí vojáci, z venkovského 

i městského prostředí. A konečně jsem rozlišoval i prameny samotné. K analýze tak 

používám vedle dopisů a korespondenčních lístků, které tvoří hlavní pramen mé práce, 

také deníky a zpětně psané vzpomínky účastníků. Jednotlivé editované prameny vycházely 

s různým časovým odstupem, od doby meziválečné až po devadesátá léta. Také v případě 

archivních pramenů se často jedná o poválečné autorské přepisy, většinou na základě 

deníkových poznámek. Při analýze je tedy třeba brát v úvahu i tento časový odstup, jak 

ostatně upozorňuje i David Pazdera50, jehož jsem citoval výše v tomto textu. 

                                                 
50 Pazdera, David: Korespondence jako jeden z pramenů pro výzkum každodennosti českých vojáků 
rakousko-uherské armády ve Velké válce, Historie a vojenství 52, 2003, č. 1, str. 37-43. 



20 
 

V textu často uvádím citace z pramenů. Ty jsou pro větší přehlednost vždy 

odděleny uvozovkami a psány kurzivou. Citáty přepisuji vždy doslovně a ponechávám je 

v té podobě, v jaké jsou uvedeny v pramenech. Jazyk počátku 20. století se od současného 

příliš neliší a je dobře srozumitelný, není proto třeba ho nějak upravovat, snad jen 

s výjimkou zjevných chyb.  
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2. „Píšu tajně, obávaje se vojenské censury…“51  

Cenzura v období první světové války 

 

 Cenzura musí být samozřejmě zmíněna ve všech pracích, zabývajících se 

každodenností v první světové válce, téměř vždy se však jedná o pouhé připomenutí tohoto 

faktu, systematický rozbor chybí. Ani já nemám v úmyslu zabývat se systematickým 

zpracováním tohoto nesmírně obsáhlého tématu, ostatně pro účely mé práce to ani není 

třeba. Zajímá mě především otázka, jak přítomnost cenzury vnímali lidé, kteří se s ní denně 

setkávali, jak si ji uvědomovali a jak omezovala nebo definovala jejich spojení 

s domovem.  

Přítomnost cenzury v období první světové války je všeobecně přijímaný fakt, proto 

je s podivem, že se jí zabývá překvapivě málo vědeckých prací. Jednou z mála je článek 

Daniela Kováře Cenzura neperiodických tiskovin na Českobudějovicku v letech první 

světové války52. Autor se zabývá především cenzurou pohlednic, ovšem pouze z hlediska 

motivů na nich vyobrazených, ne z hlediska vlastního písemného sdělení. Toto sice není 

tématem mé práce, avšak v každém případě je užitečné zjistit, jaké motivy byly 

považovány za nevhodné pro zájmy monarchie, protože je – dle mého názoru – velmi 

pravděpodobné, že podobné motivy byly nepřípustné i v písemných textech. Jednalo se 

v prvé řadě o protiválečné motivy a vyjádření tichých protiválečných demonstrací: 

zakázány tak byly například pohlednice zobrazující nechuť k odvodu a válce obecně. Další 

skupinou zakázaných motivů byla zobrazení strategicky důležitých objektů, jako např. 

kasáren, nejrůznějších vojenských skladů, muničních továren, ale např. i mostů, vodovodů, 

a podobně. Panovala totiž obava, že by detailní a zřetelné zobrazení vojenských objektů 

mohlo napomoci nepříteli k jejich identifikaci. S tím souvisí i zákaz prodeje map, které by 

rovněž mohly být zneužity nepřítelem.  

                                                 
51 Payne, Petr: Bohuslav Bouček, Prosím, aby zápisník byl odevzdán mé ženě jako pozůstalost, Praha 1997, 
str. 12. 
52 Kovář, Daniel: Cenzura neperiodických tiskovin na Českobudějovicku v letech první světové války, in: 
Petráš, Jiří (ed.), Regiony a první světová válka, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České 
Budějovice 1999, str. 11-18.  
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 Nesmírně zajímavý a hodnotný příspěvek k otázce cenzury je kratičký článek Jana 

Havránka Rodina jako stále pevná základna společnosti za 1. a 2. světové války53. Článek 

je zajímavý mimo jiné tím, že přináší autentické svědectví člověka, který popisované 

události zažil na vlastní kůži: nejprve postihly jeho nejbližší rodinu a později i jeho 

samého, když byl na sklonku druhé světové války uvězněn. Autor hovoří o období první i 

druhé světové války. Přestože druhá světová válka již není předmětem mého zájmu, 

uvádím zde autorovy vzpomínky i na toto období, zejména kvůli jejich hodnotě, a také 

proto, že autor sám tato dvě období od sebe nijak neodděluje. Podle autora byla 

korespondence v obou válkách jediným prostředkem komunikace odvedených vojáků nebo 

vězňů s jejich rodinami, neboť telefonické spojení nebylo dovolené, a musím dodat, že 

mnohdy ani možné, a telegraficky se doručovaly zejména zprávy o jejich úmrtí. 

Korespondence byla podrobena cenzuře, o níž odesilatelé i příjemci dobře věděli. Účelem 

cenzury nebylo získat tajné informace, které by stát neznal, ale zabránit sdělování všeho, 

co by u příjemců dopisů v civilu mohlo vytvářet negativní obraz života v armádě, resp. ve 

vězení. Autor vzpomíná, jak vypadala cenzurovaná korespondence mezi jeho matkou a 

jejím bratrem, uvězněným v roce 1941 kvůli odboji. Dopisy přicházely v dlouhých 

intervalech a psalo se pouze o osobních a rodinných věcech, s občasnými narážkami na 

společné vzpomínky. Téměř nikdy se nepsalo o třetích osobách, s výjimkou krátkých 

zmínek o nejbližších příbuzných. Pokud chtěli pisatelé sdělit nějakou zprávu, kterou by 

cenzura jinak nepustila, užívali narážky, které cenzura nezachytila, ale adresát je snadno 

pochopil. Autor takto vzpomíná na dopis jeho matce od další uvězněné příbuzné, ve 

kterém stálo: „Begrüssen sie den Onkel Chlebiček“ (Pozdravujte strýce Chlebíčka), 

protože prosté sdělení, že pisatelka strádá hladem, by neprošlo.54 Když pak byl autor také 

uvězněn, podléhaly i jeho dopisy přísnému korespondenčnímu režimu, přesto se mu občas 

podařilo propašovat ven necenzurovaný dopis. Jak sám vzpomíná, i tyto dopisy podroboval 

autocenzuře, protože nechtěl zbytečně děsit své příbuzné. To odpovídá zjištění Davida 

Pazdery, že vojáci v první světové válce záměrně ve svých dopisech vynechávali hrůzy 

bojů, aby neděsili své příbuzné (jak jsem se zmínil výše). Podle mého názoru lze 

zkušenosti s cenzurovanou korespondencí, jak ji popsal Jan Havránek, s úspěchem 

aplikovat i na korespondenci prvoválečnou, ostatně ani on sám v tomto ohledu mezi oběma 

válkami nijak nerozlišuje. Materiály, na které jsem při přípravě práce narazil, dokonce 

                                                 
53 Havránek, Jan: Rodina jako stále pevná základna společnosti za 1. a 2. světové války, Historie a vojenství 
52, 2003, č. 1, str. 71 – 73.  
54 Tamtéž, str. 72.  



23 
 

naznačují, že cenzura v době první světové války ani nemusela být vždy natolik 

důsledná,55 což je pro účely mé práce jedině výhoda.  

 Zcela jiný pohled na cenzuru přináší Zbyněk Zeman v článku Válečné dopisy56. 

Podle jeho názoru byla cenzura jedním z důvodů úpadku psaní dopisů v období první 

světové války (dalším byl rozvoj komunikačních technologií). Přestože gramotnost 

obyvatelstva v té době byla vyšší, než kdykoliv předtím, počet a různorodost myšlenek, 

vyjadřovaných v dopisech, podle autora upadaly. Hlavním úkolem cenzury bylo jednak 

zabránit vyzrazení vojenských tajemství, a za druhé, což je ještě důležitější, dbát na 

udržení bojového ducha a zamezit šíření poraženeckých nebo revolučních nálad. Zadržené 

dopisy mohou být podle autora cenným zdrojem informací o náladách na frontě i o 

mentalitě cenzorů.  

Co je však pro Zemana korespondence? Tento článek také ukazuje, jak ke 

korespondenci přistupuje tradiční dějepisectví. Je to především korespondence mezi 

významnými osobnostmi, oficiální diplomatická korespondence nebo osobní písemný styk 

mezi diplomaty, kteří se znali již z dřívějška. Podle autora byla například v Anglii častá 

korespondence mezi politiky ustáleným zvykem; v Německu si zase velvyslanci často psali 

osobní dopisy přímo s ministrem zahraničí, ve kterých sdělovali vlastní názory na dění 

v zemi jejich působení.57 Tyto dokumenty přinášejí velmi cenné informace, jak autor na 

několika místech článku připomíná. Dále uvažuje o korespondenci jako o prostředku 

úředního styku. Tento typ dopisů skutečně musel být silně ovlivněn rozvojem 

komunikačních technologií i nutností formálního jazyka. Teprve na posledním místě se u 

Zemana nachází korespondence jakožto nejběžnější prostředek komunikace vojáků na 

frontě s jejich rodinami, který je hlavním předmětem mého zájmu. Další moje výtka 

směřuje k Zemanově tezi o úpadku psaní dopisů za první světové války. Bernd Ulrich 

odhaduje, že během první světové války bylo posláno nepředstavitelných 28 miliard dopisů 

polní pošty.58 Jedná se o zahraniční práci, odhad čistě pro české prostředí chybí, dá se ale 

předpokládat, že odvedenci z českých zemí se v psaní dopisů nijak zásadně neodlišovali od 

                                                 
55 Jan Šmatlán v dopise domů napsal, kolik bude fasovat nábojů, což je nepochybně porušení vojenského 
tajemství, přesto cenzura tento údaj buď pustila, anebo ho přehlédla. Pisatel ho uvedl ve výčtu věcí, co 
všechno nafasoval, a postěžoval si, jak je to vše dohromady těžké. Pro jeho rodinu ani pro účely mé práce 
není tak úplně podstatné, že se jednalo o 120 nábojů. Dopis Jana Šmatlána z 15. nebo 16. ledna 1915. 
Krulichová, Marie; Jankovič, Milan: Zapomenuté hlasy, Hradec Králové 1986, str. 23.  
56 Zeman, Zbyněk: Válečné dopisy, Historie a vojenství 52, 2003, č. 1, str. 4 – 8.  
57 Tamtéž, str. 6.  
58 Bernd Ulrich: Die Augenzeugen. Deutsche Feldpostbriefe in Kriegs- und Nachkriegszeit 1914-1933, Essen 
1997, str. 22. 
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ostatních národností. V každém případě je ale zřejmé, že toto obrovské číslo nijak 

nedosvědčuje předpokládaný úpadek psaní dopisů. Něco jiného je otázka myšlenkové 

chudosti a jednotvárnosti těchto dopisů. Bojové zákopy skutečně nejsou nejvhodnějším 

prostředím pro literární činnost, což se na úrovni dopisů nutně musí podepsat. Podle mého 

názoru je však literární kvalita dopisů i jakýchkoliv jiných osobních písemností spíše 

otázkou individuálních literárních schopností pisatele, než obecného úpadku 

korespondence. Ať tak či tak, mně stejně nejde o literární kvalitu dopisů jako takovou, ale 

zajímají mě především jako pramen bádání coby prostředek komunikace, kdy se jejich 

pisatelé nacházejí ve specifické situaci.  

Nejsystematičtější institucionální rozbor cenzury v českém prostředí představuje 

kniha Ivana Šedivého Češi, české země a Velká válka59. Šedivý vychází z práce Gustava 

Spanna Zensur in Österreich während des I. Weltkrieges 1914 – 191860, která je podle 

něho nejlepší prací na toto téma. Centrální institucí řídící válečnou cenzuru byl Válečný 

dohlédací úřad (Kriegsüberwachungsamt). Jeho činnost se dělila do těchto kategorií: 1) 

tisková cenzura – a) politická cenzura, b) vojenská cenzura, 2) dopisní cenzura a 3) 

telegrafní cenzura. Nejvyšším úřadem vojenské tiskové cenzury byl Válečný tiskový stan 

(K. u. K. Kriegspressequartier), civilní politickou tiskovou cenzuru provádělo ministerstvo 

spravedlnosti. Zvláštní cenzuře podléhal zahraniční tisk, přičemž tisk z nepřátelské ciziny 

byl zcela zakázán. V Čechách podléhaly cenzuře české i německé listy, přičemž zásahy 

proti českému tisku převládaly. Cílem cenzury bylo podporovat patriotického ducha a 

potlačovat stranickopolitické, nacionální a sociální rozepře; tabuizována byla témata jako 

válečné neúspěchy, rozvrat hospodářství, problémy v zásobování a podobně. Dopisní 

cenzura zahrnovala zejména zahraniční korespondenci, korespondenci v oblasti armády, 

polní poštu a korespondenci zajatců. Cenzurní dopisní úřady vznikly v mnoha větších 

městech monarchie s centrálou ve Vídni.61 Průvodce fondy Vojenského historického 

archivu uvádí, že cenzurou poštovních zásilek byli pověřeni vojenští zástupci, delegovaní 

k hlavním poštovním úřadům, kde byly roku 1914 zřízeny Teritoriální cenzurní komise pro 

cenzuru listovní a telegrafickou (Teritorial-Telegramm und Briefzensurkommission) a 

Komise cenzury balíkové (Paketzensurstelle). V průběhu roku 1915 byl rozšířen počet 

cenzurních komisí a zintenzivněn byl i cenzurní dohled. K obratu došlo na konci roku 

1916, kdy byly postupně rušeny všechny teritoriální komise a jejich činnost byla 

                                                 
59 Šedivý, Ivan: Češi, české země a Velká válka, Praha 2001.  
60 Spann, Gustav: Zensur in Österreich während des I. Weltkrieges 1914 – 1918, Wien 1972.  
61 Šedivý, Ivan: Češi, str. 50 – 51.  
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soustředěna pouze v komisích ve Vídni, Feldkirchu a Budapešti (pro listovní zásilky), resp. 

ve Vídni, Feldkirchu a Podmoklích (pro balíkové zásilky). Současně byl zmírněn cenzurní 

dohled, byla například zastavena cenzura poštovních zásilek do Německa, Polska, Srbska a 

Černé Hory a nadále se sledoval pouze poštovní styk s „mimoněmeckou“ a nepřátelskou 

cizinou.62 Celkový trend zmírňování dohledu i zvyšování benevolence cenzorů naznačuje 

na příkladu tiskové cenzury i Šedivý: „Cenzura sice [počátkem roku 1918] pracovala dále, 

ale ještě před dvěma lety by to, co bylo propuštěno, stačilo na konfiskaci listu i trestní 

stíhání redaktorů.“63  

Jana Tejkalová64 (velmi stručně) upozorňuje, že cenzura začínala již na úrovni 

velitelů čet nebo jiných poddůstojníků, usuzuje tak na základě vzpomínek aktérů.65 Hlavní 

břemeno cenzury ale leželo na centrálně řízených institucích, speciálně k tomu určených. 

Každý lístek nebo dopis polní pošty čekala dlouhá cesta. Z pole putoval na příslušný 

cenzurní úřad, kde pověřené osoby posuzovaly, zda nějak nepoškozuje zájmy monarchie. 

Pokud byl shledán neškodným, byl odeslán adresátovi. V opačném případě cenzor buď 

začernil nevhodné pasáže, nebo ho zcela zadržel. Pokud se jednalo o dopis sledované nebo 

jinak podezřelé osoby, byl předán na policejní ředitelství; o všem se dělaly úřední zápisy. 

Velice podobná byla situace i v případě balíků. Úředník zkontroloval obsah a udělal soupis 

věcí, ujistil se, že v něm nejsou vloženy žádné písemnosti, a taktéž zhotovil formální zápis. 

Úředních zápisů se dochovalo velké množství, do některých z nich jsem měl možnost 

nahlédnout. Příkladem cenzurní praxe je dopis Jaroslava Piláta z ruského zajetí rodičům.66 

Jedná se o korespondenční lístek z listopadu 1917; z jedné strany je adresa na pana Josefa 

Piláta do obce Lštění, pošta Čerčany, na druhé straně je vlastní text dopisu. Jaroslav píše, 

že se má v Rusku dobře a je zdráv, ptá se na bratry Venu a Pepíka, zajímá se, co je doma 

nového, a nakonec všechny pozdravuje. Dopisu se ujalo velitelství zemského četnictva, 

útvar Benešov (Landesgendarmeriekommando, Abteilung Beneschau), oddělení pro 

válečné zajatce české národnosti, příslušející k ruské armádě (Kriegsgefangene czechischer 

[tschechischer, pozn. autora] nationalität als Angehörige der russischen Armee). Byl 

vypracován protokol v úředním německém jazyce, kde byly uvedeny Jaroslavovy 

nacionále. Víme tak, že se narodil 31. 8. 1889 v obci Lštění Josefovi Pilátovi a Františce 

                                                 
62 Průvodce fondy Vojenského historického archivu, str. 165 – 168.  
63 Šedivý, Ivan: Češi, str. 327.  
64 Tejkalová, Jana: Haličská fronta očima českých vojáků rakousko-uherské armády, Historie a vojenství 50, 
2001, č. 2, str. 332-367.  
65 Tamtéž, str. 364.  
66 Národní archiv Praha, Soupis dokumentů k vnitřnímu vývoji, Policejní presidium, PP-Hst, karton 11.  
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Pilátové, rozené Vrňákové. Absolvoval základní školu v Poříči nad Sázavou a učební obor 

strojní zámečník v Pyšelech. Vystřídal několik zaměstnání, naposledy pracoval v Plzni. 

Roku 1914 byl v Benešově odveden, v lednu 1915 narukoval k pěšímu pluku v Písku, se 

kterým šel do pole, a pak padl do ruského zajetí. Jak vidno, úřady měly o zajatém 

Jaroslavu Pilátovi mnoho informací. Zároveň byl učiněn zápis o tom, že přepis protokolu a 

korespondenčního lístku byl odeslán na Policejní ředitelství v Praze (Polizeidirektion in 

Prag). V tomto případě byl text dopisu naprosto nevinný, důvodem k jeho zadržení a 

zkoumání tak musela být Pilátova příslušnost k dobrovolnické armádě v Rusku, anebo 

aspoň podezření z toho. Bližší údaje bohužel k dispozici nejsou.  

 

Jakkoliv je cenzura z dnešního pohledu nepřípustná, dokonce protiústavní, 

v tehdejší době to bylo něco zcela běžného. Lidé se s ní setkávali na každém kroku: 

cenzurován byl denní tisk, korespondence i beletristická literatura.67 Ze všech primárních i 

sekundárních pramenů, se kterými jsem se setkal, je naprosto zřejmé, že pisatelé o cenzuře 

věděli a vyrovnávali se s ní po svém, jak ostatně krásným příkladem demonstruje 

Havránek a jeho „obcházení“ cenzury pomocí narážek (viz výše). Jiný přístup k cenzuře 

jsem nalezl v dopise, adresovaném správě Svazu československých spolků na Rusi68: „Jest 

to předně otázka českých censorů zajatecké korrespondence. P. Wachsmann nám vylíčil, 

jaké byly poměry v české censuře v Petrohradě. Zní to přímo neuvěřitelně, že za 21 měsíců 

války nepodařilo se nikomu v slovanském Rusku nalézti pro českou řeč aspoň minimální 

počet censorů. Jsme toho mínění, že by česká censura měla býti v Kyjevě, kde je Čechů 

dostatek; dále, že by za censory mohli býti také vybráni zajatci důstojníci, kteří by se jistě 

s porozuměním tomuto úřadu věnovali.“ Z citovaného úryvku jasně vyplývá, že pisatele 

nijak netrápí fakt, že korespondence nejen jeho, ale i ostatních zajatých Čechů, je 

podrobována cenzuře, ale vadí mu pouze to, že je tato cenzura vinou nedostatku cenzorů, 

znalých českého jazyka, velice pomalá a tím pádem je zdlouhavá i korespondence. Jiní se 

cenzury naopak obávali, jako např. Bohuslav Bouček, z jehož deníku pochází věta, kterou 

jsem zvolil jako nadpis této kapitoly. V tomto případě se tedy nejedná o dopisy, ale o 

deník, kam si autor tajně zapisoval své každodenní zážitky z války. Mezi řádky je jasně 

patrná jeho nechuť ke službě v rakousko-uherské armádě i odpor k  monarchii jako takové, 

                                                 
67 Cenzura se zaměřovala na autory, u nichž se objevovaly národní nebo antimilitaristické motivy, např. na 
Karla Havlíčka, J. S. Machara nebo Fráňu Šrámka, viz: Šedivý, Ivan: Češi, str. 281.  
68 Vojenský historický archiv Praha, Čs. spolky na Rusi, inv. č. 111, karton 28.  
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proto se obával, že by vyzrazení deníku mohlo znamenat velké problémy a perzekuci nejen 

pro jeho samého, ale i pro jeho rodinu doma v Čechách. Nejčastější podle mého názoru 

byla ta strategie, kdy pisatelé přistoupili na pravidla hry a nepřípustné informace jednoduše 

vynechávali: „Jsme nyní v ruském městě – jména nemají býti jmenována.“69 Vojáci tedy 

měli jakési povědomí o tom, co přesně se v dopisech nesmí objevit, nutno ovšem 

poznamenat, že jiní pisatelé jména měst často uvádějí. Bylo by iluzorní domnívat se, že 

obyčejní lidé znali byrokratická nařízení a různé jiné předpisy, kterými se cenzura řídila, 

vždyť se mnohdy jednalo o utajované skutečnosti. Přesto všichni věděli, že si musejí dávat 

pozor na to, co píšou, a že se v dopisech nesmí objevit nic, co by cenzura mohla považovat 

za závadné.  

                                                 
69 Dopis Dr. Vladimíra Fleischmanna otci, Krulichová, Marie; Jankovič, Milan: Zapomenuté hlasy, Hradec 
Králové 1986, str. 94.  
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3. Cesta tam … 

Od mobilizace až do odchodu na frontu 

 

 Osudné výstřely z 28. června 1914 přinesly obyvatelům českých zemí mnoho 

starostí. V Sarajevu naposledy vydechl následník rakouského trůnu František Ferdinand 

d’Este s manželkou Žofií Chotkovou a oči všech Čechů se obrátily k Vídni. Nenašel se 

snad nikdo, ke komu by se tato zvěst nedonesla, ostatně mnoho deníků a vzpomínek začíná 

právě touto událostí. Ne snad, že by se obyčejných lidí jeho smrt tolik dotkla a jeho odchod 

pro ně představoval takovou ztrátu70, ale obávali se především následků, které tato událost 

mohla mít. Mysl Čechů svírala zejména obava z možné budoucí války, a to navíc 

v atmosféře národního snažení71 Čechů vůči habsburské monarchii a převládající myšlenky 

slovanské vzájemnosti. Lidé se zkrátka báli dalšího vyostření situace a nikdo neměl 

nejmenší chuť položit život ve válce za nenáviděné mocnářství proti slovanským bratrům. 

To, čeho se všichni obávali, přišlo 28. července 1914 – vyhlášení mobilizace císařským 

manifestem „Mým národům“72 a vypovězení války Srbsku. Následující hromadné 

vyhlašování války jednotlivými mocnostmi, dané spojeneckými smlouvami, vehnalo svět 

v letech 1914 – 1918 do konfliktu, dnes známého jako Velká válka, nebo užívanější první 

světová válka.  

 Pro české země platila v rámci Rakouska-Uherska všeobecná branná povinnost. 

Všichni muži, kteří byli uznáni schopnými, museli vykonat prezenční vojenskou službu 

(její délka se u jednotlivých druhů vojsk lišila), poté byli přesunuti do zálohy a domobrany. 

Záložníci se museli účastnit vojenských cvičení a v případě mobilizace nastoupit znovu do 

                                                 
70 Šedivý charakterizuje situaci po smrti Františka Ferdinanda d’Este tak, že noviny i oficiální a státní 
instituce vyjádřily povinnou soustrast, ale celkově zůstala Praha vůči jeho smrti poměrně chladná. Česká 
zemská šlechta se ve velkém počtu zúčastnila posledního rozloučení se zesnulým, jinak se v Čechách našlo 
jen málo lidí, kteří by jeho smrti upřímně litovali. Šedivý, Ivan: Češi, české země a Velká válka, Praha 2001, 
str. 23.  
71 Na prahu 20. století byli Češi již moderní národní společností a považovali se za autonomní národ v rámci 
habsburské monarchie. Cestu ke státoprávní autonomii však otevřela až první světová válka, kdy se 
habsburská monarchie českému národu definitivně odcizila, Češi naopak sympatizovali se Srbskem a 
Ruskem, proti kterým měli bojovat. Kořalka, Jiří: Češi v habsburské říši a v Evropě 1815 – 1914: 
Sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, Praha 
1996.  
72 Císař František Josef I. podepsal rozkaz o částečné mobilizaci 25. července, veřejnost byla informována 
následující den, na sv. Annu. 25. červenec však připadal na sobotu, proto začala být mobilizace prováděna až 
od pondělka 27. července, za první mobilizační den byl určen 28. červenec 1914. Šedivý, Ivan: Češi, str. 29-
30. 
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armády. Císařským manifestem z 28. července byly mobilizovány ročníky 1890 – 1892, 

právě vykonávající základní vojenskou službu, dále nováčci z ročníku 1893, záložníci 

z ročníků 1882 – 1889 a příslušníci domobrany, ročníky 1872 – 1881.73 Po obdržení 

povolávacího rozkazu se čeští branci spořádaně, přesto s obavami, dostavovali ke svým 

plukům. Bohuslav Bouček (nar. 2. dubna 1886) si do deníku napsal: „V Praze na ulicích 

mrtvé ticho. Železniční most přes Vltavu střežen vojenskými hlídkami. Válka přede dveřmi! 

… Doma byla stísněná nálada. Ještě víc mne dojalo znepokojení tatínkovo. … Vycítil jsem, 

jak mu je těžko. Mužně se přemáhal. Ale tanul jsem mu na mysli jako jeho naděje. Projevil 

hlubokou starost, že nebudu při narození svého dítěte. Bude bída a hlad, říkal. … Z Prahy 

vlastně jsem měl odjet ráno, ale odložil jsem si to až do večera. Poslední den jsem si 

obstarával ještě nějaké nákupy. Neměl jsem představu, co budu potřebovat. Mílu jsem 

utěšoval, že z vojny nic nebude. Připravoval jsem se jak na nějaký výlet. Strašně smutno mi 

bylo, když mne matka s Mílou vyprovázely na Františkovo nádraží. Kolem v parku už bylo 

plno zmatených, ustrašených lidí, a uvnitř hotový babylon. Rozloučil jsem se s Mílou a 

hleděl za ní, když zmizela v zeleni městského sadu. Bože, jak se mi ten den líbila!“74 

Bouček, stejně jako mnoho jiných, hleděl k nejbližší budoucnosti s obavami. Měl starosti o 

svou rodinu a o manželku, která čekala jejich první dítě. Naplňovala ho nejistota, kdy a zda 

vůbec je ještě uvidí. Další věcí bylo, že k rakouské monarchii nepociťoval ani minimum 

sympatií a loajality, naopak smýšlel silně vlastenecky. Představa, že by mohl položit život 

ve službách monarchie, ho tedy ani trochu netěšila. Bohuslav Bouček byl v civilu 

uznávaným pražským lékařem, do armády proto nastoupil jako důstojník a vojenský lékař. 

Nemusel tedy bezprostředně projít hrůzami bojů, přesto byl jejich každodenním očitým 

svědkem a znal je i prostřednictvím raněných a nemocných, které ošetřoval.  

 

 Odvod pro brance znamenal naprosté vytržení z důvěrně známého prostředí, 

z domova a okruhu rodiny, a zasadil je do prostředí zcela nového, do světa armády, kde se 

jejich život řídil zcela jinými pravidly a rytmy. Jejich všední den se skládal zejména z 

fasování výstroje a stále se stupňujících vojenských cvičení; kromě toho pak z odběru 

stravy z vojenských polních kuchyní. O tom všem psal Jan Šmatlán75 (nar. 8. července 

1894) svým rodičům v dopisech, které posílal s až neuvěřitelnou četností. Šmatlán byl 

                                                 
73 Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce, Praha 2006, str. 62-65 a 176-177.  
74 Payne, Petr: Bohuslav Bouček, Prosím, aby zápisník byl odevzdán mé ženě jako pozůstalost, Praha 1997, 
str. 11-12.  
75 Krulichová, Marie; Jankovič, Milan: Zapomenuté hlasy, Hradec Králové 1986.    
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Boučkovým pravým opakem. Zatímco Bouček byl člověk vzdělaný, s ohromným 

kulturním rozhledem, pocházející z rodiny s dlouhou lékařskou tradicí, Šmatlán byl 

venkovský mladík, pocházející z chudých poměrů, syn venkovského zemědělce. Marie 

Krulichová o něm říká, že psal své dopisy rodičům téměř dětským písmem a odchod 

z domova prožíval nejen jako bolestné odloučení, ale zprvu i jako dobrodružství a cestu do 

neznámých krajů, přičemž neznámými kraji pro něho byly už Jaroměř a Hradec Králové. 

Protože pocházel z chudých poměrů, kde ani vlastnictví bot nebylo samozřejmostí, byl u 

vytržení z toho, co všechno vyfasoval z vojenského eráru, a s nadšením o tom psal 

rodičům.76  

 Vojenský výcvik prodělal Šmatlán v Jaroměři, kam byl odveden v říjnu 1914. 

Město Jaroměř bylo v té době přeplněné vojskem za účelem výcviku branců, na to si 

postěžoval i Šmatlán. Domů napsal: „Já jsem zdráv a jinak to dosti uchází. Jen to se nám 

zde nelíbí: jest nás lekrutů zde v Jaroměři velká spousta a nemají nás kam ubytovati. Já 

jsem již byl na kolika místech. Když jsme přijeli z Mýta brzy ráno do Jaroměře, tak jsme 

někteří šli na nocleh do továrny Bondyho, je to přádelna na bavlnu. Tam jich je v kolika 

místnostech navrchu a v podzemních sklepích hromadu. Leží na slámě a na slamnících. 

Potom nás zase dělili na kompanie a cúky, a tak jsme se zase dostali do hostince. Tam jsme 

několikrát spali v maštali. Tam to ještě ušlo. Pak nás zase rozdělili a zase jsme šli do 

továrny. Tam bylo dosti teplo v noci. Líhal jsem s jedním známým od Přelouče pod dekou. 

V pátek navečer nastalo míchání znova … Udělali zase nové kompanie. Sebrali jsme kufry 

a šli přes celé město na druhý konec města do průmyslové školy… Ta jest také nabita, 

takže jsme museli jíti spát na půdu na slámu. Tam nám bylo v noci zima. Dnes v noci, 

v neděli, budem spát v továrně.… Věru, vedem jako cikánský život, každou chvíli jinde, a 

nevím, kolikrát se ještě budem stěhovati.“77 Město muselo v té době vypadat jak 

mraveniště, zaplněné vojáky, ubytovanými po civilních budovách, protože vojenské 

objekty ani zdaleka nedostačovaly. Dalším tématem, o kterém Šmatlán často a s oblibou 

psal, bylo vydávání stravy. Tomuto tématu ve svých dopisech věnoval snad nejvíce 

prostoru, proto máme poměrně jasnou představu, jak vojenská strava v té době vypadala a 

z čeho se skládala. Vařilo se venku ve velikých kotlích, někdy pod improvizovaným 

přístřeškem. „Jídla je zde pomálu. Ráno sbiračka kávy černé bez rumu, v poledne zas tolik 

polévky. Je to mastná voda, v ní zelenina nakrájená neb mrkev a trochu rýže v ní a malý 

                                                 
76 Tamtéž, str. 8.  
77 Tamtéž, str. 11-12.  



31 
 

kousek hovězího masa. Večír zase káva. Chleba je také málo. Za tu dobu jsme dostali 

jednou čtvrt, podruhé půl a potřetí celou štrycli. To stačí pomále na snídaně a večeře.“78 

Se stravou příliš spokojený nebyl, není proto divu, že čas od času domů napsal, aby mu 

poslali něco na přilepšenou. Občas se mu ale přeci jen poštěstilo: „K jídlu teď chodíme ke 

škole. Tam vaří na dvoře pod boudou v kolika kotlích. Tady jest víc jídla v poledne než u 

továrny. Obědval jsem zde již dvakrát. Včera byla po polívce omáčka zasmažená kyselá 

s křenem a dnes omáčka s bramborama.“79 Vlastním důvodem jeho pobytu v Jaroměři byl 

vojenský výcvik. Však o něm také s hrdostí častokrát rodičům psal. Zatímco k ubytování i 

stravě měl jisté výhrady, vojenská cvičení ho zaujala, zejména pak ostré střelby.  „V 

pondělí jsme poprvé stříleli naostro.… Cíl ku střílení jsme měli na dvě stě kroků kupředu. 

Každý mohl vystřelit pouze pět ran. Já jsem z pěti ran měl čtyři trefy, to jest čtyřikrát jsem 

trefil dobře. Někdo netrefil vůbec nic. … Kteří jsme dobře stříleli, máme dovoleno v neděli 

odpoledne sami si vyjíti na vycházku.“80 Podle některých jiných vojáků byla tato cvičení 

velmi fyzicky i psychicky namáhavá, byla pro ně doslova utrpením, pro Šmatlána však 

byla v podstatě dobrodružstvím. Bylo to pro něho něco zcela nového, co doposud nikdy 

nepoznal, a byl hrdý na to, že se mu tolik dařilo. Jindy je zase popisoval, jakoby se jednalo 

pouze o jakousi dobrodružnou hru, která má jasná a pevně daná pravidla: „Ve čtvrtek večer 

jsme dělali ýbuňky. To jsou proti sobě dvě nepřátelské strany, jedna o druhé neví, teprv 

pomocí patrol se o sobě dozvědí a jdou proti sobě. Při tom proti sobě střílejí naslepo.“81 

Co však mají všechny Šmatlánovy dopisy společné je, že své rodiče neustále ujišťuje, že je 

v pořádku, velice upřímně děkuje za každý jejich dopis a vyptává se, jak se mají oni i jeho 

mladší sourozenci.  

 

 František Maxa82 (nar. 7. června 1896) pochází z malé vesničky u Plzně, z dělnické 

rodiny. Nejprve strávil nějaký čas v kasárnách v Plzni a pak byl v roce 1915 poslán na 

výcvik do Rumburku, tehdy převážně německého města. V té době byl již z Plzně zvyklý 

na vojenský způsob života a odjezd do dalšího města nijak těžce neprožíval, přesto občas 

pocítil stesk po domově: „Až mě budeš posílati nějaký balík, řekni Andě, aby ti přinesla 

                                                 
78 Tamtéž, str. 10.  
79 Tamtéž, str. 12.  
80 Tamtéž, str. 16.  
81 Tamtéž, str. 15.  
82 Vynikající a velmi obsáhlý soubor dopisů legionáře Františka Maxy, který sestavil jeho prasynovec 
Jaroslav Krupka, se nachází na internetových stránkách Památníku čs. legií. 
http://www.pamatnik.valka.cz/novy/cz/informace.php (5. 2. 2009)  
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nějaké růže z naší zahrady a dej je k tomu, abych aspoň něco měl od nás, když tam nemohu 

jeti.“83 napsal své starší sestře. Jinak ovšem onen odjezd vylíčil ve svých dopisech velmi 

pozitivně. „Včera v 7 hod. ráno jsme sem přijeli. Cesta nám uběhla rychle. Zpívali jsme 

celou cestu.… Všude bylo plno lidu, mysleli, že jedeme již do pole. V Praze jak nás uvítali 

… V Rumburku na nás čekala hudba rumburská a plno lidu bylo po celé cestě až k náměstí. 

Na náměstí jsme se seřadili, zahráli nám modlitbu a pak měl starosta rumburský řeč. Po 

něm zahráli rak. hymnu a pak měl řeč náš major německy a česky. Pak zahráli nám ‘Kde 

domov můj‘.“84 Značné rozčarování mu přinesl pobyt v cizím, německém prostředí. 

V dopise domů si postěžoval, že zatímco zpočátku se k nim všichni chovali pěkně, teď už 

tomu tak není. Na druhou stranu, teď všichni Češi, zejména Plzeňáci, drží při sobě jako 

nikdy předtím. Také ho velmi vyčerpává neuvěřitelně tvrdý, až nelidský vojenský výcvik. 

Popisuje ho úplně jinak, jako mnohem drsnější, než například Šmatlán, který ho líčí téměř 

jako hru. Maxa mluví o vyčerpávajícím běhání po okolních horách v úmorném vedru, 

celodenních cvičení s odchodem za svítání a krátkých nocích plných cvičných poplachů. 

Není divu, že mnozí uvažují, že se radši dobrovolně přihlásí do boje.85 S jídlem to bylo 

v Rumburku svízelné. Armáda nezajistila dostatečné množství potravin, proto vojáci 

dostávali peníze, aby si nejnutnější potraviny dokoupili sami, bylo jich však zoufale málo. 

Proto Maxa každou chvíli psal sestře i rodičům, aby mu nějaké peníze poslali, což muselo 

být i pro ně velmi náročné. V létě 1915 přišlo to, na co byl po celou dobu, strávenou 

v Rumburku, intenzivně připravován. Nejprve se v emotivních dopisech rozloučil s rodiči a 

sestrou: „Jdeme s těžkým srdcem neb domov ani naposledy neviděti. … Vám, drazí rodiče, 

děkuji aspoň v dopise, když nemohu jinak, za všechno a též sestrám. Jestli snad Vám jsem 

Vám příliš někdy ublížil, tedy prosím Vás mne to odpusťte. … Ještě za vše Vám děkuji a 

srdečně Vás všechny zdraví a líbá Váš věrný syn František. S Bohem!“86 a „Chtěl jsem Ti 

vše někdy vynahraditi, ale nyní nevím. Dala jsi mi již dost. Vím, že jsi se raději sama 

uskrovnila, abys mne mohla dáti. Děkuji Ti za vše, mnohokráte Ti děkuji a též i rodičům a 

všem, snad Bůh dá, že se zase někdy uvidíme. … Srdečně Tě zdraví a líbá a ještě jednou za 

vše děkuje Tvůj upřímný bratr František“87 a nakonec vzal na milost i obyvatele 

                                                 
83 Památník čs. legií. Dopisy Františka Maxy. http://www.pamatnik.valka.cz/novy/cz/informace.php (5. 2. 
2009) 
84 Tamtéž.  
85 Na stránce Památníku to komentují jako jeden z hrozivých vynálezů moderních armád, složených z 
povolaných rekrutů: lámání mladých vojáků do té míry, aby odchod na frontu brali jako vysvobození.  
86 Památník čs. legií. Dopisy Františka Maxy. Na tomto místě je v textu poznámka, že se nejedná o chybu 
v přepisu, ale že toto František Maxa skutečně napsal. To jen dokládá, v jakém citovém vypětí se musel 
nacházet.  
87 Tamtéž.  
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Rumburku, a to dokonce do té míry, že zde navázal vztah: „Několik set lidí se přišlo 

s námi rozloučiti. Slečny nám daly květin, cigaret a cukroví. Jsou zde samí Němci, ale 

hodní. Nezapomenu na Rumburg. Zvláště na toto rozloučení. Ta dívka, co jsem s ní chodil, 

mne dala škatulku egypt. cigaret, cukroví, láhev koňaku a krásnou kytici. Čekala na 

nádraží. Plakala tak, že mne samotnému vyhrkly slzy z očí, když jsem od ní šel. Též její 

maminka plakala. Nezapomenu na pobyt zde nikdy.“88 Poté František Maxa odjel na 

ruskou frontu, bylo mu pouhých 19 let.  

 

 Ani Robertu Mrázovi (nar. 22. března 1893) se neodjíždělo lehce, přestože si zprvu 

nechtěl připustit, jak těžké to pro něho může být. „Těžko jsem se loučil se starými, dobrými 

rodiči, s příbuznými a bratrem Frantíkem, jenž právě dva dny před tím, v sobotu, se vrátil 

z ruské fronty na delší dovolenou. Byl jsem stále dosud dobré mysli, avšak když se s námi 

pohnul vlak a já naposled snad zřel ustaranou, drahou matičku a tak hluboce milovanou 

Herminku, svoji první, nezapomenutelnou lásku, ana mi mává na rozloučenou, plačíc do 

šátku, tu jsem ani já již nemohl zadržeti slzy.“89 Psal se rok 1915 a Rakousko-Uhersko 

potřebovalo stále nové vojáky. Mráz byl povolán k 14. zeměbraneckému pluku90 do Brna, 

odkud byl ihned spolu s dalšími branci odeslán na výcvik do města Schwaz v Tyrolsku, 

alpské oblasti Rakouska, a pak dále do Innsbrucku. Výcvik začal ihned. Vojáci odložili 

civilní oděv a vyfasovali vojenské mundůry, roztrhané a zakrvácené hadry přímo 

z bojiště.91 Cvičilo se v nádherném vysokohorském prostředí, ovšem spíše než krása okolní 

krajiny ho teď zajímal vyčerpávající výcvik, který byl podle jeho slov tak tuhý, že z něho 

odnášeli vojáky v mdlobách na nosítkách. Do deníku si poznamenal: „Velké polní cvičení 

za účasti 3000 mužů. Šlapali jsme po prvé po věčném sněhu alpském ve výši 2500 metrů. … 

Odebrali jsme se střílet ‚feldmesig‘ / velké polní cvičení proti zákopům, osazeným 

figurínami v lidské velikosti. Bylo to poslední a největší cvičení tři dny trvající, při kterém 

jsme prvně pronikli hluboko do hor a poznali divoké krásy těchto.“92 Stejně jako ve dříve 

jmenovaných případech, ani tentokrát neměli vojáci dostatek jídla. Armáda evidentně 

                                                 
88 Tamtéž.  
89 Vojenský historický archiv Praha, Mráz, Robert: Vzpomínky ze světové války, str. 8.  
90 České země spadaly pod 4 armádní sbory, kam se dostavovali čeští odvedenci: VIII. pražský, IX. 
litoměřický, I. krakovský a II. vídeňský. Sbory se dále dělily na divize, brigády a pluky; známý je například 
pražský 28. pěší pluk, tzv. Pražské děti. Šedivý, Ivan: Češi, české země a Velká válka, Praha 2001, str. 32, a 
Jung, Peter: Rakousko-uherská armáda za první světové války, české vydání Brno 2007, zejména str. 39.  
Dále viz Fučík, Josef: Osmadvacátníci, spor o českého vojáka Velké války 1914 – 1918, Praha 2006.   
91 Vojenský historický archiv Praha, Mráz, Robert: Vzpomínky ze světové války, str. 10.  
92 Tamtéž, str. 17.  
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nedokázala nikde zajistit dostatek nejnutnějších zásob ani dalšího materiálu. Zde, v zázemí, 

měli vojáci možnost dokoupit si základní potraviny z civilních zdrojů, většinou za peníze, 

které jim posílaly jejich rodiny, nikdo z nich však nechtěl ani pomyslet, jak bude vypadat 

situace na frontě, daleko od civilního života.  

 Velmi mě zaujal Mrázův zvláštní postoj k rakousko-uherské armádě a k jeho 

vojenské jednotce, kde tvořili většinu Češi. Mráz si do deníku zapsal, že když ho jeho 

velitel pochválil, že dobře cvičí, a nabídl mu, aby se přihlásil do poddůstojnické školy, on 

to odmítl. Své důvody pravděpodobně neřekl nahlas, ale poznamenal si: „necítil jsem 

v sobě dostatek ctižádosti a odvahy státi se rakouským frajtrem, o němž se jen s posměškem 

mluvilo jako o neštěstí a zkáze kompanie.“93 Na jiném místě zase vzpomíná, jak vojáci po 

ukončení výcviku před odjezdem na frontu skládali slavnostní přísahu: „Večer jsme 

přísahali – dva bataliony / 2000 mužů / na louce za Zirlem věrnost rakousko-uherským 

praporům. Byli jsme postaveni do velikého čtverce a uprostřed nám důstojník předčítal 

přísežnou formuli, a sice německy, česky a italsky. My Češi jsme však většinou jeho slova 

neopakovali, nejvýš trochu mručeli, načež on, stále ustávaje a otáčeje se, dával na nás na 

každého bedlivý pozor. Vůbec to přísaha nebyla, již nyní jsme velezrádci.“94 Tato slova 

znějí hodně radikálně, zbytek textu takto radikální není. Dokonce ani on sám nemůže 

popřít, že na něho ceremoniál zapůsobil. Ještě více na něho zapůsobilo slavnostní 

rozloučení a odjezd oddílů do boje za zvuků vojenské hudby a kostelních zvonů, 

všeobecného jásotu přihlížejících obyvatel města a zpěvu vojáků. „A nyní zazněly na 

chrámové věži zvony. … Mocně hlaholí zvony a svými nádhernými, hlubokými tóny splývají 

se vznešenými akordy hymny rakousko-uherských národů v jediný skvostný, mohutný 

chorál. Jest to chvíle úchvatně dojemná, již ani popsati nelze. Takových se jen málo 

v životě člověka přichází, takové se do smrti nezapomenou. Derou se nám všem do očí 

slzy.“95 Tato slova jasně naznačují, jak mocný dojem v něm ceremoniál zanechal. Co je to 

za zvláštní situaci, kdy člověk, který vyjádří svůj postoj ke službě aspoň tím, že zkomolí 

přísahu, najednou zcela podlehne kouzlu okamžiku při takovémto vojenském ceremoniálu? 

Tento rozpor se ještě více projeví v jeho vztahu k jeho vlastní bojové jednotce. V deníku 

Mráz s neskrývanou hrdostí cituje píseň jejich slavného brněnského pluku, kterou všichni 

s nadšením zpívali, neboť vystihovala chrabré činy jeho příslušníků. Jinde zase popisuje 

nadšení, s jakým vojáci cestou z cvičení pochodovali městem a zpívali české písně. 
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Protože Němci byli v menšině, neměli šanci se svým zpěvem prosadit, takže ulicemi 

rakouského města zněly české písně, včetně sokolské „Čtvrtého července na strahovských 

hradbách“ se silně vlasteneckým motivem. Najednou se ztrácí ambivalence mezi službou 

v rakousko-uherské armádě a vlastenectvím a přeměňuje se do pocitu hrdosti a 

sounáležitosti s převážně českým plukem. Domnívám se, že je zcela jasně patrné, že 

zatímco jeho vztah k rakousko-uherské armádě jako takové byl přinejmenším chladný, ke 

své jednotce pociťoval hrdost, loajalitu a pocit sounáležitosti, především s ostatními 

Čechy, kteří byli nad Němci ve velké většině.  
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4. Každodenní realita v zákopech Velké války 

 

 Vlak se pohnul, pomalu opustil nádraží a rozjel se směrem do vzdáleného a 

neznámého Haliče. Nyní již na Bohuslava Boučka čeká jen nejistá budoucnost vojenského 

lékaře. Zatím však byl stále ještě duchem doma v Čechách, u své manželky a 

nenarozeného dítěte. O svém působení si nedělal žádné iluze: „Mnoho nepomůžu – to, co 

já budu dělat, bude vždy velmi nedostatečné. Já dostanu do ruky už rány nosiči raněných 

ošetřené, a tedy tím samo sebou infikované. Dál nemohu nic dělat, než určit lehce a těžce 

raněné. Lehce raněné honit zpět do boje – to přec se nesrovnává s medicínou.“96 Bouček 

byl umístěn do špitálu ve městě Jaroslavi, kde se staral o zraněné a nemocné vojáky. 

Velice ho tížilo, jak špatně se s nimi zachází. Viděl v nich především lidské bytosti, kterým 

by rád pomohl, kdyby to bylo možné. Lékařská péče však byla hned od prvních dnů války 

nedostatečná, nedostávalo se lékařského materiálu ani kvalifikovaného personálu. Léčilo 

se improvizovaně, vším, co bylo momentálně po ruce. Ranění byli buď neustále zbytečně 

převáženi z místa na místo, nebo naopak ponecháni bez dohledu tak dlouho, až jejich 

zranění končila amputacemi. Velmi ironicky se Bouček zmiňuje o příhodě, kdy byl určen 

jako velitel prvního transportu raněných z bojiště do Vídně. Transport hned od samého 

začátku provázely zmatky. Přicházely protichůdné příkazy, dlouho se čekalo a ani se 

přesně nevědělo, kolik lidí v transportu vlastně je, takže pro ně nebyly připraveny 

potraviny. Ve Vídni bylo nachystáno slavnostní přivítání hrdinů, kterého se účastnilo 

mnoho významných osobností a novinářů, transportem však přijeli většinou jen velmi 

lehce nemocní a zranění, mnoho jich navíc cestou uteklo. Bouček si poznamenal, že se 

jako lékař setkával s vojáky i důstojníky, kteří doufali, že jim lehké zranění umožní 

vyhnout se frontě, ale také se skutečnými hrdiny, kteří si přáli vrátit se co nejdříve do boje, 

aby pomstili sebe i své kamarády. Celá akce skončila blamáží, za kterou Bouček dostal 

oficiální důtku. Jediné, co mu působilo radost, ale zároveň i obavy, byly myšlenky na 

domov. Jako dar z nebe přišla zpráva, která ho zastihla hned po návratu do Haliče. Jeho 

žena Míla porodila zdravou dceru.  

 Válka se však brzy připomněla s hrozivou intenzitou. Fronta se přiblížila na několik 

kilometrů, byly slyšet ohlušující výbuchy a obzor zalila záře od požárů. Vojáci, 

přicházející z fronty, byli v zuboženém stavu. Bouček si zapsal: „Všechno je schlíplé, bez 
                                                 
96 Payne, Petr: Bohuslav Bouček, Prosím, aby zápisník byl odevzdán mé ženě jako pozůstalost, Praha 1997, 
str. 13-14.  
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nadšení. Dnes byl u nás ve dvoře 28. pěší pluk – zbylo jich po čertech málo, takřka jen pár. 

Vojáci vypravovali, že byli strašně zdecimováni a mnoho jich zajato. (Později jsem se 

dověděl, že se vzdávali.) V noci byli napadáni, ve zmatku jednak stříleli do vlastních, 

jednak zas klidně nechali si přiblížit Rusy, protože je považovali za ohlášený příchod 

našeho vojska.“97 Nemocnice byla v ohromném zmatku a hlavně pomalu, velmi pomalu 

evakuována. Bouček si poprvé zcela reálně uvědomil, že by mohl být zraněn nebo dokonce 

zabit (proto v rychlosti napsal na první stranu svého zápisníku, aby jej nálezce odevzdal 

jeho ženě na uvedenou adresu jako jeho pozůstalost), anebo vzat do ruského zajetí, 

přičemž tato možnost se mu ani zdaleka nepříčila. Na jiném místě deníku si poznamenal: 

„říkal jsem Jelínkovi, že na Vánoce musíme být buď doma, anebo v Rusku.“98  

 Polní špitál a s ním i Bouček se neustále přesunoval z místa na místo, podle toho, 

jak se pohybovala fronta. Ústupy následovaly úspěšné výpady vpřed, ty se střídaly se 

zběsilým útěkem, a pak zase postup vpřed, jak to tak na frontě bývá. Celkově se válečné 

štěstí začalo otáčet k monarchii zády, což Bouček pozoroval i na náladě vojáků. Množily 

se případy samozranění, dokonce i důstojníci se snažili využít lehkých zranění k tomu, aby 

se vyhnuli službě, někdy i vyloženou simulací. Na druhou stranu se ovšem setkával také se 

strašlivými zraněními od dělostřeleckých granátů, kdy takto zasaženým vojákům nebylo 

možno pomoci. Ještě větší hrůzu budily epidemie cholery a dalších nemocí. V polních 

podmínkách nebylo možné proti epidemiím bojovat v podstatě nijak, jedině nemocné 

izolovat. Bouček si neustále stěžoval na chování rakouských lékařů. Ti se podle něho 

starali především o sebe, o svůj prospěch a výhody, ale životy jejich pacientů pro ně 

neměly žádnou cenu; v deníku jejich postoj parafrázoval: „Das ist die Kriegzeit – jsou 

ranění, tož co divného, že umírají.“99 Také mu vadilo bezohledné chování vojáků a 

důstojníků monarchie k civilnímu obyvatelstvu. Když byl náhodou svědkem jednoho 

zvlášť brutálního případu, musel zakročit s vědomím toho, že i on sám může být prohlášen 

za zrádce.  

 24. listopad se nesl ve znamení nepřátelské ofenzivy a všeobecného ústupu 

rakousko-uherských vojsk. Mužstvo i důstojníci v ohromném zmatku prchali před 

blížícími se Rusy, proto se i Bouček se svým oddílem urychleně vydal na cestu. 

V nastalém zmatku nikdo přesně nevěděl, kam jít, promrzlí a k smrti znavení vojáci se 

                                                 
97 Tamtéž, str. 20.  
98 Tamtéž, str. 44.  
99 Tamtéž, str. 25-26.  
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apaticky potulovali krajinou, jiní se poschovávali v domech a sklepích. Ve vesnici 

Modrzany se Bouček rozhodl přenocovat a pokračovat ráno, přestože se jeho brigáda měla 

nalézat pouhou hodinu cesty daleko. Ráno se ovšem již objevili ruští kozáci. Bouček 

rozkázal vyrovnat zbraně na stůl, navrch položil svou šavli a bez odporu se vzdal. Splnilo 

se mu tak jeho přání a Vánoce roku 1914 skutečně strávil již v ruském zajetí. Byla 

Boučkova kapitulace záměrná, nebo pouze shoda okolností? Zdržel se snad v Modrzanech 

schválně, aby mohl být zajat? Z textu jeho deníku nevyplývá, že by přeběhnutí nebo zajetí 

nějak bezprostředně plánoval, na druhou stranu o něm však velmi silně uvažoval a i z tónu, 

jakým o něm hovořil, je jasné, že mu bylo ruské zajetí milejší, než služba monarchii. Když 

pak přišla tato příležitost, beze zbytku ji využil.  

 

 „Drazí rodiče! Přijměte ode mne poslední srdečný pozdrav a vzpomínku. Dnes 

večer, devatenáctého, jedeme pryč. Mám naspěch. Brzo budu psát. Žijte s Bohem. Sbohem, 

na shledanou!“100 Toto napsal Jan Šmatlán 19. ledna 1915 z Hradce Králové. Sem byl 

poslán na doplnění marškompanie, přidělen byl k praporu polních myslivců. O několik dní 

později, 25. ledna, již psal, že v pořádku dorazil na místo – nic přesnějšího v tuto chvíli 

neuvedl, věděl to vůbec? – a připojil i svou novou adresu: „Jan Šmatlán, Prapor polních 

myslivců čís. 2, 1. Kompanie, 2. Zug, Polní pošta číslo 79.“101 Od tohoto okamžiku se 

zásadně mění charakter jeho dopisů. Mnohem více, než předtím se zajímá o dění doma, 

vyptává se na příbuzné a sousedy ve vesnici, všechny srdečně pozdravuje. Rodiče neustále 

ujišťuje, že je v pořádku, a za každý jejich dopis děkuje, jakoby měl být poslední. Znatelně 

se snižuje i četnost dopisů. Zatímco z Jaroměře psal domů každých pár dní, zde se omezil 

na několik dopisů do měsíce. To je způsobeno jednak tím, že neměl na psaní čas, snažil se 

tedy posílat domů aspoň krátké lístky s ujištěním, že je v pořádku, a jednak i tím, že polní 

pošta nedokázala doručovat zásilky rychleji. Až na konci února o sobě napsal podrobnější 

informace a také kde se vlastně nachází. „Co jsme zde, již jsme hromadu zakusili zimy a 

nevyspání. Ve dne v noci stále ven být, na stráži stát a nespat. Jen někdy sejdem dolů do 

vesnice na jednu nebo dvě noci, kdež se můžeme vyspat v chalupě na půdě. Teď posledně 

jsme přes týden nespali a do vesnice nešli. … Já jsem také v Haliči … My jsme jeli ze 

[Nového] Sadce vlakem ještě jednu stanici, pak několik vesnic pěšky do Novice chodíváme 

na noc. Jest zde velmi chudo a draho. Koupit není možná nic, aneb draho. Půl litru rumu 

                                                 
100 Krulichová, Marie; Jankovič, Milan: Zapomenuté hlasy, Hradec Králové 1986, str. 23.  
101 Tamtéž, str. 24.  
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stojí jeden zlatý třicet krejcarů, půl litru mléka pětadvacet krejcarů. Komisárek jeden od 

druhého by rád koupil a rád zaplatil, kdyby ho bylo. Někdo zaplatí za štrycli až přes zlatku 

a rád by dal šesták za kousek chleba. Chleba máme půl štrycle na den … Jest zde ve 

vesnicích hromadu vojska, a tak není možno nic koupit. Obyvatelstvo je chudé, mouku na 

chléb si dělají sami z ovsa.“102 Podle mého názoru není moc pravděpodobné, že by 

skutečně přes týden nespal (to by snad nebylo ani fyzicky možné), i když žehrání na únavu 

se svorně objevuje i v ostatních pramenech. Spíše se domnívám, že Šmatlán měl na mysli 

to, že nocoval ve vojenském táboře, kde se pro nepohodlí a množství povinností příliš 

nevyspal. Dále se zmiňuje o nedostatku stravy. To, že vojenské příděly nedostačovaly, a 

tak s nimi vojáci museli handlovat mezi sebou i s místními obyvateli, není nic 

překvapivého, zaujalo mě však, co napsal zhruba o měsíc později: poslal domů dvacet 

korun s tím, že pokud je rodiče potřebují, ať je využijí, pokud ne, mají je pro něho 

uschovat. Ostatní si na nedostatek peněz často stěžovali a tu a tam žádali příbuzné, aby jim 

nějaké poslali, a najednou Šmatlán posílá tolik peněz103 domů na přilepšenou. Že by byl 

natolik šetrný, že je dokázal ušetřit ze symbolického žoldu? To je samozřejmě možné, ale 

spíš se domnívám, že je jednoduše neměl v této vyjedené vesnici za co utratit. Nasvědčují 

tomu i další jeho dopisy, kde žádá rodiče, aby mu poslali tu kousek chleba, tu kousek 

másla, případně i jiné drobnosti, např. nůž a rukavice (balíček však směl vážit maximálně 

300g). Pro civilní obyvatele takových vesnic104 to vůbec muselo být těžké i v případě, že se 

přes ně přímo nepřehnala fronta. Těžko obchodovat, když sami mají málo, navíc s nimi 

vojáci nejednali vždy v rukavičkách, jak naznačuje výše Bouček.  

 O bojích se Šmatlán zmiňoval málo, jen okrajově. Konstatoval například, že jeho 

rota je zase na pochodu a pošta nedochází, jindy stručně napsal, že leží na jedné straně 

řeky, Rusové na druhé a střílejí po sobě, vždy ale takové vyprávění zakončil ujištěním, že 

on sám je v naprostém pořádku. Samozřejmě i zde platí, že nechtěl rodiče zbytečně děsit, a 

je třeba brát v úvahu i strašáka v podobě cenzury, ale konkrétně v jeho případě se 

domnívám, že podobné informace ani nepovažoval za důležité. Nic takového ho 

                                                 
102 Tamtéž, str. 26.  
103 Pro ilustraci uvádím, že v Praze stál 1kg chleba zhruba 0,5K, takže 20K  rozhodně nebylo málo, zvláště 
v situaci vojáka, odkázaného na žold a výpomoc rodiny. Ceny se samozřejmě v průběhu války měnily a lišily 
se i lokálně. Šedivý, Ivan: Češi, české země a Velká válka, Praha 2001, str. 397.  
104 Bylo by zajímavé zjistit, jaký měli civilisté vztah k vojákům (a naopak), kteří obývali jejich vesnici. 
Doposud jsem se s takovým výzkum nikde nesetkal. Při psaní této práce jsem narazil na případy od vřelého 
přijetí na straně jedné až po nedůvěru a strach na straně druhé, ale i na hrubé a násilné chování ze strany 
vojáků.  



40 
 

nezajímalo, proto o tom ani nepsal, a rodičům zajisté stačilo ujištění, že se mu daří dobře, 

nic víc vědět nechtěli.  

 „Drazí rodiče! Přijměte ode mne všickni nejsrdečnější pozdrav a stálou vzpomínku 

na Vás. Včera, šestnáctého, jsem obdržel od Vás lístek ze dne jedenáctého. Velmi mě 

potěšil. Těší mě, že mi strýček orouboval stromky. Již kolikrát jsem na ně vzpomínal. 

Vyřiďte mu za to můj srdečný dík. V neděli třináctého jsme přešli přes řeku San a přes 

všechen odpor Rusů se béřem kupředu. Máme na hranice dnes jen jednu hodinu. 

Pozdravujte sousedy a známé. Pište mi zase brzy. Přijměte ještě jednou pozdrav a vroucí 

vzpomínku od svého Jana. Sbohem. Na shledanou.“105 Tento dopis skvěle vypovídá o tom, 

že pro něho byly mnohem důležitější stromky v sadu, než situace na bojišti. Zároveň se 

zmiňuje i o odporu Rusů, muselo jít už skutečně do tuhého. Toto psaní bylo poslední, které 

od něho rodiče obdrželi, Jan Šmatlán dne 19. června 1915 padl. Za pár dní by mu bylo 21 

let.106  

 

 Také František Maxa se pokoušel psát domů co nejčastěji, jak to jen bylo možné. 

První dopisy odeslal ještě po cestě, během zastávek v Kolíně a Olomouci. Za několik 

dní,107 druhého srpna, již byl v Haliči na ruských hranicích. První, čím ho válečná realita 

přivítala, byly transporty ruských zajatců, které míjel cestou – prý jich bylo 5 vlaků, 

celkem asi 40 000 lidí. Tento zážitek ho zaujal natolik, že o něm hned napsal rodičům i své 

sestře. A pak ještě o rozbité krajině, zákopech a hrobech zpola zarostlých trávou, 

zničených lesech, vypálených vesnicích a dalších neklamných znameních hrůzy, která 

tento kraj postihla: „Obilí je zde též dosti, ale málo lidí, kteří by sklízeli.“108  

 Maxův batalion postupoval již pěšky stále dál směrem k frontě. Doposud se mu 

vedlo dobře a byl v pořádku, jak své příbuzné neustále ujišťoval. Dokonce i s jídlem to 

bylo dobré, což rozhodně není pravidlem: každý večer si vojáci vařili brambory, kterých 

byl v tomto kraji dostatek. Po celou dobu ale nedostal žádnou poštu, v každém dopise 

proto rodiče znovu a znovu žádal, aby mu psali. Bylo mu samozřejmě jasné, že na vině je 

                                                 
105 Krulichová, Marie; Jankovič, Milan: Hlasy, str. 31.  
106 Tamtéž, str. 31. 
107 Cesta vlakem z Rumburku na ruské hranice trvala pouhé 4 dny. Památník čs. legií. Dopisy Františka 
Maxy. http://www.pamatnik.valka.cz/novy/cz/informace.php (5. 2. 2009)  
108 Tamtéž.  
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pomalé a nespolehlivé doručování polní pošty109 a ne rodina, která mu psala a podporovala 

ho během výcviku, tak proč by na něho měla zanevřít teď.  

Na konci srpna napsal poněkud znepokojující zprávu: „Drazí rodiče! Přijměte 

srdečný pozdrav ode mne. Dnes je neděle, ale pro nás smutná. Očekáváme dnes první křest 

ohněm. Doposud jsme byli vzadu. Nyní již jsme daleko ve vlastní nepřátelské zemi.“110 Pak 

se na několik dní odmlčel, až od něho přišla zpráva, že byl 2. září společně s mnoha 

dalšími vojáky zajat. František Maxa jistě nemohl tušit, jak krátká bude jeho kariéra vojáka 

rakousko-uherské armády. Anebo snad mohl? 

 

 

Robert Mráz měl o svém umístění poměrně jasnou představu: po výcviku 

v rakouských Alpách ho jistě čeká italské bojiště. Nejprve ho vlak dovezl do města 

Pergine, odkud ho čekal dlouhý pěší pochod do frontových pozic vysoko v horách. 

Kompanie byla rozdělena na doplnění jednotlivých úseků a Mráz si s nostalgií 

poznamenal, že tím byla jejich dobrá parta definitivně roztržena.  

Boje ve vysokohorském terénu měly zcela jiný charakter, než frontální útoky tisíců 

vojáků s nasazenými bajonety, které jsou jinak pro první světovou válku typické. Jednalo 

se spíše o boje o jednotlivé opěrné body, prováděné menšími, speciálně vycvičenými a 

vybavenými skupinami. Mráz v úvodu svých vzpomínek konstatuje, že nebyl svědkem 

velkých bitev, zato zakusil přírodní podmínky alpských velehor v míře vrchovaté. Hlavní 

tíha bojů na italské frontě skutečně ležela někde jinde, v otevřeném terénu mezi Jaderským 

mořem a Alpami, konkrétně na řece Soče a později Piavě111, to ovšem hodnotu Mrázova 

svědectví nijak nesnižuje.  

Služba v této části bojiště se většinou skládala z výzvědných hlídek a střežení 

hlídkových stanovišť. Mráz vzpomíná na jednu z prvních: „Na stráži na čtverce. … hledě 

za hlubokého ticha do černé tmy, zaslechl jsem pojednou slabý zvuk padajícího kamene a 
                                                 
109 Zajímavé je, že Jana Tejkalová uvádí, že pošta do Haliče docházela poměrně rychle, dobu doručení mohla 
prodloužit vzdálenost pluku od železnice, rychlé přesuny vojska nebo situace na bojišti. Tejkalová, Jana: 
Haličská fronta očima českých vojáků rakousko-uherské armády, Historie a vojenství 50, 2001, č. 2, str. 332-
367., str. 363. Ve studovaném materiálu se často objevovaly stížnosti, že pošta dlouho nedochází, a to nejen 
v těchto případech. Pošta musela urazit dlouhou vzdálenost a projít složitým úředním procesem cenzury, to 
vše ji muselo nutně zdržovat. Na druhou stranu, v úvahu je třeba vzít i psychologický faktor, kdy se čekání na 
toužebně očekávaný dopis od nejbližších zdá být subjektivně mnohem delší. Několikadenní čekání tak může 
být nekonečné.  
110 Památník čs. legií. Dopisy Františka Maxy.  
111 Šedivý, Ivan: Češi, str. 125-145.  



42 
 

jakoby chůzi člověka. Jelikož však nechceme naše ideální, skryté místo zde mezi houštinami 

snad zbytečným anebo předčasným výstřelem prozraditi, zburcoval jsem rychle svých deset 

druhů, dřímajících pod stany. V několika okamžicích jsme připraveni důrazně přivítati 

nepřítele, ale zvuky se již neopakovaly, a náš velitel, znalý tohoto místa, prohlásil, že jsem 

byl oklamán jezevci, kterých je zde mnoho.“112 V těchto stanovištích trávili vojáci někdy i 

několik dní a nocí, jindy byli střídáni hned následující den. Byly to většinou více či méně 

útulné úkryty se střílnami, zbudované a ukryté v terénu. Kromě toho se vysoko v horách 

nacházely i skutečné pevnosti, mohutné betonové bunkry, ty Mráz pozoroval jen z dálky a 

přímo v nich nesloužil. Mráz byl posílán střídavě na několik hlídkových stanovišť, z nichž 

každé bylo jiné. Nejraději měl hlídku č. 3, protože byla v údolí, pouze tři čtvrtě hodiny 

vzdálená od vesnice a relativně bezpečná. Naopak čtyřka se nacházela na vysokém kopci a 

služba na ní byla dosti nepříjemná. Kromě hlídání stanovišť vojáci vycházeli na výzvědné 

hlídky do terénu, aby vystopovali nepřítele. Někdy narazili na italské hlídky a rozhořel se 

boj, většinou se napadená nebo početně slabší hlídka rychle stáhla. Občas ale došlo ke 

skutečnému útoku: „V neděli opět na stráži na ‚Cole‘. Tohoto dne a celou noc a až do 

poledne dne následujícího mocná dělostřelba a řehot kulometů na východ od nás asi tři 

hodiny vzdálená. Bylo to úžasné. Země se chvěla až v základech, jako kdyby 

z nadoblačných výšin celé skály na ni padaly. A to hučení po těch ranách jako zvuky 

vzdáleného hromu. Italové útočí.“113 Je zřejmé, že zvuková kulisa dělostřelecké palby, 

odrážející se od štítů velehor s mocnou ozvěnou, musela působit monumentálně a na 

Mráze udělala silný dojem. Ostatně Mráz si takovéto zážitky z bojů zapisoval s téměř 

dokumentární přesností. Do deníku si zaznamenával strategické informace o síle bojů, 

přibližném počtu vojáků na každé z válčících stran, místopisné údaje, popisoval charakter 

terénu i další detaily. O to více mě překvapila následující poznámka, která následovala po 

jednom obzvlášť krutém boji: „Já však nijakých duševních výčitek si připouštět nemusím, 

jelikož zásadně střílím, jak se lidově říká, Pánu Bohu do oken.“114 (sic!) Mráz jako jeden 

z mála mých pramenů nezapře, že se o situaci na frontě zajímal, přinejmenším ji pozoroval 

a pečlivě zapisoval do deníku. Již dříve se přiznal, jak ho ohromil vojenský ceremoniál, a 

teď se vyznává z toho, že střílel vždy jen do vzduchu? Jinak se snažil svoji službu plnit 

svědomitě. Domnívám se, že jeho představa vojenské cti a dobře plněné služby nebyla 

                                                 
112 Vojenský historický archiv Praha, Mráz, Robert: Vzpomínky ze světové války, str. 24.  
113 Tamtéž, str. 27.  
114 Tamtéž, str. 49.  
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v žádném rozporu s tím, že ji vlastně neplnil. Ba naopak, plnil ji v souladu se svým 

svědomím, protože si dokázal i uprostřed válečné vřavy uchovat trochu lidskosti.  

Když vojáci úspěšně absolvovali patrolu – onu výzvědnou hlídku, nebo odsloužili 

službu na stanovišti, byli vystřídáni a odebrali se do tábora. Ten se nalézal také v horách, 

jen kousek za frontou, a byl tvořen buď dřevěnými sruby, které si sami vybudovali, 

obsazenými salašemi nebo jen plátěnými stany. Pod těmito stany si nesmíme představovat 

klasické stany v dnešním slova smyslu. Jednalo se o celty, stanové dílce, přičemž každý 

voják měl jeden dílec; dva vojáci sepnuli celty k sobě a vznikl tak plátěný přístřešek. Mráz 

vzpomíná, že stan bylo třeba obložit drny a vystlat senem, pak v něm bylo možné přečkat i 

chladnou noc. Mezi stany si vojáci rozdělali ohníčky, vařili kávu a konzervy, povídali, 

zpívali si, nebo jen tak odpočívali. S jídlem to zde bylo zpočátku velmi dobré. Jednak 

fungovaly vojenské kuchyně, a kromě toho vojáci čile obchodovali s místními obyvateli. 

Mráz vzpomíná, jak jednomu staříkovi prodal balíček tabáku a na oplátku nakoupil hodně 

vína a nejrůznějšího roztodivného ovoce. Jindy si dokonce poznamenal, že v té době měl 

jídla tolik, že nejenže nic nemusel kupovat, ale i několik konzerv prodal. Ano, natolik se 

bohatá alpská oblast lišila od pustých plání východního bojiště.  

Nutno dodat, že jedním z charakteristických rysů vojenského života je i to, že se 

situace často a bez varování mění. Zatímco někdy dokáže zásobování zajistit stravy 

dostatek, jindy jsou vojáci odkázáni sami na sebe, balíčky od rodiny nebo shánění zásob od 

místních. Tato Mrázova poznámka pochází ze samého konce roku 1915. Píše doslova, že: 

„Nyní máme jídla tolik, že je málokdo sní…“115 To znamená, že si vedl dobře nejen on 

sám, ale dobu blahobytu v této chvíli zažívala celá jednotka. Zmínka o hladu se objevila již 

o několik měsíců později, koncem března; v únoru roku následujícího si přímo napsal, že 

strava je špatná a je jí málo. Jak válka pokračovala a hospodářské síly monarchie ubývaly, 

objevovaly se poznámky o strádání hlady stále častěji. S povděkem přijímal balíčky od 

rodiny a sám si o ně čas od času psal. Jinak ovšem vojáci museli hledat jakékoliv zdroje 

potravy především okolo sebe. Mráz vzpomíná, že se vařilo i maso koní, zabitých 

dělostřeleckými granáty. Ke konci války pak konstatoval, že nyní byl rád i za nesolenou 

polentu, nad kterou dříve ohrnoval nos. Přesto Mráz nepůsobí dojmem, že by si chtěl nějak 

stěžovat, tyto zmínky tak vyznívají spíše jen jako drobná povzdechnutí mezi – z jeho 

pohledu – důležitějšími informacemi.  

                                                 
115 Tamtéž, str. 31.  
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Na rozdíl od výcviku se teď Mráz nacházel u národnostně smíšené jednotky. Češi 

byli tentokrát v menšině, přesto nepociťoval žádné národnostní třenice. Nejvíce se přátelil 

pochopitelně s Čechy, ale celkově panovaly u jednotky přátelské vztahy, možná i proto, že 

se skládala z více národností a vztahy tak nebyly zúženy na ambivalenci Čechů s Němci. 

Kamarádské vztahy se mohly vytvořit i proto, že se jednalo o malou jednotku, kde se mezi 

sebou víceméně všichni znali. Mráz si zapsal, že když jeden z jeho přátel – Čech – padl a 

byl pochován na místním hřbitově, dostal na hrob věnce nejen od Čechů, ale i od Němců a 

obyvatel vesnice. Na jiném místě pak přímo napsal, že u 1. čety jsou kromě něho a jeho 

nejlepšího přítele Arnošta jen samí Němci, ale mají je rádi. Jinde dokonce vzpomíná, že: „v 

baráku hraji na harmoniku … naše oblíbené české písně. Ač nejsem na ni virtuos, přece 

mne Němci, jak patrno se zájmem poslouchají a někteří dokonce volají ‚bravo‘.“116 Zdá se, 

že osobní vztahy v této jednotce kdesi v Alpách pomohly překonat obvyklé národnostní 

rozepře.  

Důstojníci to ale zřejmě viděli jinak. Mráz si zapsal na první pohled nevinnou 

poznámku: „Byl dán rozkaz, aby každý z nás si přišil kousek bílého plátna na zadní stranu 

čepice, abychom v častém zmatku po sobě vzájemně nestříleli.“117 Jenže co se skrývá za 

tímto zdánlivě smysluplným opatřením? Lepší světlo vnáší vzpomínky dalšího českého 

vojáka, legionáře Josefa Glance, který se účastnil bojů v Haliči. Podle něho se jednalo o 

symbol nespolehlivosti českých vojáků a znamení pro ostatní jednotky, že pokud je uvidí 

přebíhat k nepříteli, mají do nich bez milosti střílet.118 Čechy evidentně předcházela pověst 

nespolehlivých a k monarchii neloajálních vojáků, přitom zrovna v bojích s Itálií se 

osvědčili. Zatímco na ruské frontě zrovna aktivitou neoplývali a byli značně náchylní 

k pádům do zajetí (i když rozhodně ne všichni), na italské frontě byli obávanými a 

respektovanými protivníky.119 Na vědomí je třeba vzít ještě jednu důležitou okolnost: Mráz 

se nacházel u smíšené jednotky, jež se skládala z mnoha národností, toto opatření tak 

nemuselo nutně směřovat pouze proti Čechům. Naproti tomu Glanc byl příslušníkem 

převážně českého pluku, podává je proto jako akt namířený výhradně proti Čechům. 

Strategický význam bílých obdélníčků na čepicích nejsem schopen posoudit. Důležité tak 

zůstává především to, jak je vnímali sami aktéři. Zatímco Glanc je chápal jako symbol 

                                                 
116 Tamtéž, str. 37.  
117 Tamtéž, str. 24.  
118 Glanc, Josef: Starý Glanc vypravuje. Vzpomínky ruského legionáře 1914-1920, Mnichovo Hradiště 1999.  
119 Šedivý, Ivan: Češi, str. 146.  
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neloajality Čechů vůči monarchii, pro Mráze nepředstavovaly nic jiného, než neobvyklou 

úpravu výstroje.  

Jedním z nejsilnějších zážitků pro Mráze byly přírodní podmínky a počasí 

v Alpách. Krásou alpských velikánů a neopakovatelnými východy slunce vysoko v horách 

byl přímo uchvácen, však také líčení vznešené, ale zrádné zimní nádhery zabírá největší 

část jeho vzpomínek. Počasí v horách umí být také kruté a nesmlouvavé – Mráz vzpomíná 

na mnohadenní sněžení, hluboké závěje, laviny, všudypřítomný vítr a další podobné 

nástrahy spojené se službou na této části bojiště. Zvlášť tuhá musela být podle jeho 

poznámek zima z roku 1916 na 1917. „Hrozné počasí. Hustě sněží bez přestávky, laviny 

řítí se do údolí. Jdeme nahoru, majíce na obuvi připevněné ‚snéráfky‘ /kola jako menší 

řešeto, propletená šňůrkou proti zaboření se ve sněhu … Jest hrozná sněhová bouře s 

vichřicí, která každou stopu ihned zavěje. Strašlivý život. Nejtěžší žaláře vrahů jsou proti 

tomu pravým rájem. … Kritický den. Neustále sněží a jezdí kol nás laviny. Žijeme od 

dneška do zítřka, nejsouce ani na okamžik jisti svými životy. Hrozně sněží, házíme sníh ve 

dne v noci. … Osamocené balvany, které čněly na štěrkových lavinách až deset metrů 

vysoko, jsou již přikryty sněhem, není po nich ani památky.“120 Takovéto podobné zápisky 

se objevovaly nejen v zimních měsících, ale v podstatě od podzimu do časného jara 

mnohokrát. Letní měsíce pak přinášely požehnaně krásných, slunečných dnů.  

Stejně jako všem ostatním, i Mrázovi přinášela nejvíce radosti pošta od rodiny a 

přátel. Vždy ho spolehlivě dokázala vytrhnout z každodenních strastí na frontě a umožnila 

mu na hrůzy bojů aspoň na chvíli zapomenout. Naštěstí v této oblasti fungovala pošta 

dobře, přinejmenším si na ni nikdy nestěžoval, a tak byl se svými blízkými v kontaktu 

poměrně často. Sám také psal, kdykoliv se k tomu naskytla příležitost. „Drazí rodiče! 

S vroucím pozdravem na Vás, Herminu a celou rodinu. Sděluji Vám, že jsem zdráv a 

spokojen, neboť žiji ještě ze zásob, co jsem si z dovolené sebou přivezl. Jen (…) by 

neškodilo. Berou-li u Vás na poště neb snad ve Slavkově velké balíky, tedy mi zašlete. 

Buďte s bohem a zdrávi. Ruce Vám líbá Váš vděčný syn Robert. (Lístek tento mi vložte do 

alba.)121 Lístek skutečně byl uschován, a proto se stal součástí jeho vzpomínek. Vinou 

cenzury se bohužel nedozvíme, o co vlastně rodiče žádal.  

                                                 
120 Mráz, Robert: Vzpomínky, str. 63 a 68.  
121 Tamtéž, str. 94.  
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5. „Zběhnutí“ Pražských dětí 

 

 Na tomto místě bych rád vzpomenul legendární přechod pražského 28. pěšího 

pluku, tzv. Pražských dětí, do ruského zajetí. Tento čin byl dobově velmi známý, mnoho 

účastníků války ho ve vzpomínkách zmiňuje, proto bych se mu chtěl v krátkosti věnovat i 

já. Zároveň bych ho chtěl použít jako ilustraci, jak to s tolik vyzdvihovanými 

dobrovolnými přechody do zajetí také mohlo být. Tato událost je v literatuře velmi dobře 

zmapovaná, popisuje ji mimo jiné i Šedivý122 a Pichlík123, Josef Fučík124 ji věnuje celou 

velmi rozsáhlou práci, proto ji nastíním jen stručně, pro dokreslení kontextu. Zároveň se 

podívám, jak tuto událost vnímal český voják, který ji zažil na vlastní kůži.  

 Co se vlastně stalo? 3. dubna 1915 na karpatském hřebeni padlo do zajetí velké 

množství příslušníků 28. pěšího pluku, odhadem okolo tisíce vojáků.125 Tolik hovoří fakta. 

Téměř okamžitě však vznikla legenda, podle které přešli Češi do ruského zajetí 

dobrovolně, dokonce za zvuků plukovní hudby. Legendy se chopili političtí agitátoři na 

obou stranách. Češi s její pomocí dokazovali svou loajalitu k Rusku a odpor k monarchii, 

rakouští velitelé v ní spatřovali důkaz nespolehlivosti českých pluků a oporu pro další 

represivní opatření. Císař František Josef I. pluk dokonce na čas rozpustil, brzy jej však 

zase obnovil a tím de facto rehabilitoval. Za první republiky sloužila osmadvacátnická 

legenda jako symbol bourání Rakouska-Uherska, po boku takových událostí, jako jsou 

Zborov a vznik Legií. Vrcholem desinterpretace pak byla 50. léta, která legendu vykládala 

v duchu marxistické ideologie.126 Jak uvádí Fučík, tato legenda zapustila kořeny tak 

hluboko, že se v podobě dobrovolného masového zběhnutí objevila dokonce i ve školní 

učebnici dějepisu ještě v roce 1992. „Její dvoustránková barevná ilustrace je doprovázena 

charakteristickým popiskem:‘Hromadný přechod pražského 28. pluku do ruského zajetí (i 

s vyhrávající kapelou)‘ … [vojáci] kráčí do mírného vršku. Přeběhlíci překračují jakési 

směšné drátěné překážky, které jim nesahají ani po kolena, tehdejší hluboký sníh ilustrátor, 

asi pro ulehčení pochodu, odstranil. Osmadvacátníci si vykračují nalehko, bez plášťů, jen 

                                                 
122 Šedivý, Ivan: Češi, české země a Velká válka, Praha 2001. 
123 Pichlík, Karel: Čeští vojáci proti válce, Praha 1961.  
124 Fučík, Josef: Osmadvacátníci, spor o českého vojáka Velké války 1914 – 1918, Praha 2006. 
125 Vladimír Klecanda, velitel poloroty České družiny v Rusku, která operovala v této oblasti, a jeden 
z tvůrců legendy uvádí 1400 vojáků. Schaumayer (Schaumeier), velitel pluku, uvedl ve své zprávě 1500 
vojáků. Objevily se i další, ještě vyšší údaje. Dnes se většinou jejich počet odhaduje na jeden tisíc. Pichlík, 
Karel: Češi, str. 89, Fučík, Josef: Osmadvacátníci, str. 145.  
126 Fučík, Josef: Osmadvacátníci, str. 10.  
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v blůzách, navzdory tuhé karpatské zimě. Jdou beze zbraní a důstojník, jenž je vede, se na 

karpatském hřebeni stačil k této příležitosti dokonce převléknout do vycházkového 

stejnokroje, který s sebou vezl na frontu. Před sebe poslal parlamentáře, hrdě nesoucího 

bílý prapor na tyči, snad coby vzorný cíl pro palbu okolních jednotek. … Z děsivých 

poměrů karpatské fronty se pro mládež rázem stala dokonalá idyla česko-ruského 

sbratření.“127  

 Všichni výše zmínění autoři se shodují v tom, že situace 28. pluku ani zdaleka tak 

idylická nebyla. Zvláště Fučík ji popisuje velmi detailně. Pluk, zdecimovaný předchozími 

boji, byl stažen z fronty na zotavení, téměř okamžitě byl ale povolán zpět na doplnění 

ohroženého úseku. Celkový počet jeho členů není znám, je však jasné, že ani zdaleka 

nedosahoval předepsaného stavu. Čeští vojáci měli zabezpečit velice ohrožený úsek fronty 

se členitým a značně neschůdným terénem, krajina byla navíc pokryta hlubokým sněhem. 

Podle Pichlíka se jednalo o prakticky neudržitelný úsek bojové linie.128 Obrana byla 

zbudovaná improvizovaně a narychlo, byla slabá a velmi řídká, jednotlivé palebné posty 

byly postaveny nezvykle daleko od sebe, protože obránci museli hájit široký úsek fronty.  

Vojáci pluku byli v zuboženém stavu. Byli unavení z předchozích bojů, 

demoralizovaní a strádali zimou, neboť neměli vhodné zimní vybavení. Velkým 

problémem byly nekvalitní boty, které se působením vlhka a zimy postupně rozpadaly. 

Proti chladu měli vojáci pouze dlouhý plášť. Spát museli pod širým nebem na zmrzlém 

sněhu, ve kterém si se značnou námahou vykopali okopy a vyložili je chvojím. Přes 

hřebeny neustále vál silný vítr a panovaly teploty pod bodem mrazu. Co se týče jídla, byli 

odkázáni jen na to, co měli právě u sebe, protože zásobování vázlo. Jídlo z polních kuchyní 

nebylo možné kvůli neschůdnému terénu a hlubokému sněhu dovážet téměř vůbec. Pokud 

už se podařilo nějaké dovézt, bylo zmrzlé na kost. Velmi silně se na špatném stavu 

jednotky podepisovaly omrzliny a nemoci, kvůli kterým opouštělo bojová postavení 

několik desítek nemocných denně. Podtrženo a sečteno, pluk se nacházel na samé hranici 

bojeschopnosti.  

Když Rusové ve velké přesile zaútočili, zavládl v řadách pluku zmatek, jednak 

vinou nevýhodné situace, jednak i chybných rozhodnutí velitele Schaumeiera. Rozhořely 

se boje, jejichž výsledkem bylo obklíčení a zajetí mnoha osmadvacátníků. Fučík vyvrací 

                                                 
127 Tamtéž, str. 11-13.  
128 Pichlík, Karel: Čeští vojáci, str. 90.  



48 
 

mýtus, že se celá akce obešla bez jediného výstřelu. Naopak, jednalo se o útok jako každý 

jiný, včetně silné podpory dělostřelectva, a části pluku se prokazatelně bránily. „Jisté tedy 

je, že tohoto dne, na Bílou sobotu 1915, padla u Stebnicke Huty část 28. pěšího pluku do 

ruského zajetí a že se v ní nacházeli vojáci, kteří se vzdali bez boje. Nelze však v žádném 

případě tvrdit, že jich byla většina a že je všechny k tomu vedly vlastenecké pohnutky, a 

nikoliv prostá a lidsky pochopitelná snaha využít situace k úniku z tohoto trýznivého 

prostředí… Mnozí z nich se fyzicky zhroutili vyčerpáním, při útěku se zastavili či padli do 

sněhu a ve stavu naprosté lhostejnosti se nechali odvést.“129 Ať tak či tak, popsaná událost 

se ani trochu nepodobá onomu legendárnímu přeběhnutí za zvuků hudby.  

Šedivý ještě dodává, že je těžké, ba přímo nemožné, vynést o celé události 

jednoznačný soud. Vyslovuje tezi, že se musí v jednotlivých případech posuzovat 

především míra odporu, kterou vojáci pluku kladli.130 Nakonec Fučík konstatuje, že zajetí 

v žádném případě nebylo organizováno Českou družinou, jak také tvrdí legenda. Braní 

zajatců bylo plně v režii Rusů, představitelé družiny se s přeběhlíky setkali až v zajateckém 

táboře. Rusové osmadvacátníky považovali za běžné zajatce a tak se k nim i chovali, tj. 

okradli je o poslední zbytky jídla i různé jiné cennosti, co měli u sebe. Ironií osudu většina 

zajatých osmadvacátníků odmítla vstoupit do legií.131  

A jak na tuto dobu vzpomíná legionář Josef Glanc132, přímý účastník a očitý svědek 

onoho přechodu? Především musím poznamenat, že jeho vzpomínky budí dojem, že je 

podává s jistou nostalgií. Není divu, text vznikl až s časovým odstupem,133 svou roli jistě 

mohla sehrát i prostá lidská paměť, nehledě k vědomí účasti na velké, dějinně významné 

události. Přesto se domnívám, že kontury oné události vystupují z jeho vyprávění poměrně 

jasně, nezapadány prachem zapomnění a ideologie.  

Glanc v podstatě potvrzuje Fučíkův popis, také on hovoří o špatném počasí, 

sněhových závějích, nevyhovujícím vybavení a zásobování, slabé obraně, nemocech a 

omrzlinách. Již cesta do Karpat nechávala mnohé tušit: „… pochodovali jsme do Karpat, 

vlastně do jejich části, Východních Beskyd. Hory, lesy, hory, lesy, z kopce do kopce; po 

jižních svazích bylo všude mokro, nahoře sníh tál a po úbočích prýštila všude voda. … Ale 

                                                 
129 Tamtéž, str. 142-143.  
130 Šedivý, Ivan: Češi, str. 84.  
131 Fučík, Josef: Osmadvacátníci, str. 149.  
132 Glanc, Josef: Starý Glanc vypravuje. Vzpomínky ruského legionáře 1914-1920, Mnichovo Hradiště 1999.  
133 V této podobě byl vydán až Glancovou dcerou „z vlastního tatínkova zapsaného vyprávění, zápisků a 
stenografického záznamu spolu s výběrem fotografií z domácího archivu.“  
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v té vodě, která se shora po stráni hrnula, se nedalo spát. Na stráni rostlo mnoho jalovce, 

krásné, vysoké keře. Ten jsme posekali bajonety a sekyrkami, položili na mokrou zem, 

přikryli stanem, práskli sebou a v tu ránu jsme spali. … Ráno jsme byli zaváti sněhem. To 

byla Květná neděle 28. března 1915.“134 Jak stoupali výše do hor, počasí přituhovalo: „Byl 

ostrý vítr, ledový, a padal sníh – ne sníh, ale ledové jehlice.“135 Postupovali stále dál, přes 

holé pláně, zaváté sněhem, vydáni větru, kroupám a hladu napospas. Konečně narazili na 

dlouhý horský hřeben, porostlý lesem, kde byly zbudovány zákopy – tedy zákopy, strouhy 

vyhrabané v hlubokém sněhu, opevnění pak tvořil jeden ostnatý drát, natažený mezi 

stromy. Zákopy byly prázdné, nikdo je nehájil, osmadvacátníci je tedy obsadili. Glanc 

ironicky vzpomíná, že obranná linie byla řídká, ke každému sousedovi měl dvacet kroků, 

jak je možné takovou linii bránit? Na spaní si zhotovili jakési komory ve sněhu, vyložené 

větvemi. Zahřívali se u ohníčků, dřeva bylo naštěstí všude dost, a vařili si kávu z konzerv, 

protože jiné teplé jídlo nedostávali – polní kuchyně byly kdesi v údolí. Vzpomíná, že 

jednou byl on a několik dalších určen, aby došel pro jídlo a jiný materiál. Vrátil se pozdě 

v noci, jídlo pochopitelně studené, i tak bylo hned pryč. Ani ohníčky ale nezabránily 

nemocem a omrzlinám. Glanc si libuje, že měl kvalitní boty (zřejmě jako jeden z mála), 

které si nechal ušít ještě v Praze.  

Na Bílou sobotu ráno ho vzbudil výkřik „Alarm!“ „Vylezl jsem ven z mého 

ledového stanu a s puškou se postavil ke střílně mezi borovicemi. Nikde nic. Ale na levém 

křídle střelba převeliká … pušky, kulomety, Rusové útočí. … Pořád nikoho nevidím, jen 

slyším to jejich ‚urá‘. Ale pak konečně se ukazuje útočící skupina a najednou je jich moc, 

síla. Náš velitel utvořil obranu napříč zákopu, asi dvacet mužů, střílí se ale slabě, kulomety 

nic. Rusové postupují a stále ‚urá‘. Ležíme tři za borovicí – trojákem, nestřílí z nás nikdo. 

Rusi už jsou tady, jeden mi vyrazil pušku z rukou, strhl i tornu, opasek s patronami. … 

Pryč! Naše rakouské dělostřelectvo do nás pálí celými salvami, tak žádné plané zdržování 

… Máme bílý obdélníček nespolehlivosti – tak ať je aspoň zasloužený.“136 I v tomto se 

Glanc shoduje s Fučíkem. Spíš než jako vzorný přechod pluku do zajetí bez jediného 

výstřelu situaci popisuje jako silný útok, během něhož ruská přesila převálcovala obránce 

takovým způsobem, že ti se nezmohli na souvislejší odpor. Na druhou stranu, samotný 

Glanc také neplnil své povinnosti vůči císaři příliš svědomitě, pokud budeme věřit jeho 

vyprávění, že nestřílel záměrně. V jeho vzpomínkách se často objevují narážky na odpor 

                                                 
134 Tamtéž, str. 21-22.  
135 Tamtéž, str. 22.  
136 Tamtéž, str. 26.  
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ke službě, a pak také prohlášení o nechuti Čechů k této rakouské válce, které je ovšem 

evidentně doplněno až později – to ale neznamená, že takto nemohl smýšlet už tehdy. I 

v jeho případě tak platí výše zmiňovaná Šedivého teze o míře odporu. Zajímavá je 

Glancova zmínka o bílém obdélníčku. Na jiném místě textu vysvětluje, že se jednalo 

kousek bílé látky, kterou si Češi museli přišít vzadu na čepici, aby ostatní jednotky věděly, 

že po nich mají střílet, pokud je uvidí přebíhat k nepříteli. Jednalo se tak o znamení 

nespolehlivosti, které Glance samotného hluboce urazilo. V této souvislosti tak ona bílá 

vlajka na ilustraci, jak ji popisoval Fučík, působí téměř komicky.  

V kontextu osmadvacátníků je vhodné nahlížet i na ostatní zajatce. Ani v případě 

Boučka a Maxy není jasné, nakolik se vzdali dobrovolně a nakolik k tomu byli donuceni 

pouhou shodou okolností. Jiní naproti tomu tvrdí, že přeběhli záměrně, příkladem budiž 

další legionář, František Doubek. „Plných 11 měsíců jsem takto sloužil císaři pánu, slavné 

paměti ale za tu celou dobu jsem na ruské frontě ani jednou proti bratrům Rusům 

nevystřelil. V roce 1915 byl jsem zajat na řece Sanu u městečka Syňavy, v Haliči dne 13. 

června. … Při dávno připravovaném námi útěku do ruského zajetí, ke kterému došlo, 

vyprovázela nás střelbou rakouská dělostřelecká baterie a na pomoc jí byla říšskoněmecká 

pěchota.“137 Buďto byl Doubek již tehdy tak ideově uvědomělý, nebo své paměti 

jednoduše později pozměnil (přičemž nechci v žádném případě zpochybňovat, že mohl 

skutečně přeběhnout z vlasteneckých důvodů, i takových bylo jistě mnoho). Pichlík uvádí, 

že 28. pluk byl ostatním jednotkám představován jako odstrašující případ, mělo to však 

zcela opačný výsledek – mnoho dalších jednotek a především jednotlivců jeho čin 

následovalo.138 Musím jen doplnit, že byli vlastně inspirováni spíše tím, jak byla událost 

představována, než tím, jak s největší pravděpodobností proběhla.  

                                                 
137 Státní okresní archiv Jičín, Paměti bratra Františka Doubka, SD, V/6, 405, kartony 30, 31.  
138 Pichlík, Karel: Češi, str. 90.  
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6. Zajetí a legie 

 

 Ještě dříve, než se zaměřím na prožitky aktérů, kteří zajetí a legie zažili na vlastní 

kůži, podívám se stručně na legie samotné. Nejde mi však o vyčerpávající přehled vývoje 

československého zahraničního vojska, ten by ostatně několikanásobně převýšil rozsah této 

práce, ale o stručné nastínění historického kontextu, ve kterém se čeští zajatci pohybovali. 

Nehledě k tomu, že toto téma je již faktograficky velmi dobře probádáno, jedná se o 

vlajkovou loď soudobého českého výzkumu dějin první světové války. Po letech 

povinného mlčení v dobách komunistického režimu začala po listopadu 1989 česká 

historiografie tento dluh postupně splácet a dnes se již příliš bílých míst v mapě výzkumu 

československých legií nenachází. Kde jsou však stále ještě mezery, je výzkum 

subjektivních aktérských prožitků. Proto historický vývoj legií popíšu skutečně jen velmi 

stručně a zaměřím se právě na prožitky českých účastníků. Zbývá ještě dodat, že 

československé dobrovolnické jednotky se formovaly kromě Ruska také v Itálii a ve 

Francii, ty ruské byly ale nejpočetnější a nejvýznamnější. Kromě toho Bouček a další Češi, 

jejichž osudy zde sleduji, prožívali zajetí především v Rusku, proto se budu zabývat právě 

ruskými legiemi.  

 Samotný termín legie vznikl až po válce, konkrétně byl ukotven v zákoně z roku 

1919, který mimo jiné stanovil úřední definici legionáře.139 Oni sami sobě říkali 

dobrovolníci, resp. dobrovolci. První dobrovolnickou jednotkou v Rusku byla Česká 

družina, jež vznikla v Kyjevě již v létě 1914 a jejíž základ tvořili čeští krajané, usazení 

v Rusku už před válkou (tzv. starodružiníci). K nim se postupně přidávali další 

dobrovolníci z řad zajatců (tzv. novodružiníci). Družina nebyla považována za samostatný 

bojový útvar a byla nasazována v řadách ruské armády, především k rozvědné činnosti. V 

rámci ruské armády, kde byl vždy kladen větší důraz spíš na kvantitu, než na kvalitu, měla 

pověst elitní jednotky a vynikala kázní a bojovou morálkou.140 Další organizací byl Svaz 

československých spolků na Rusi, který vznikl roku 1915 v Moskvě. Jeho cílem bylo 

                                                 
139 „Legionářem je každý dobrovolník československé (revoluční – zahraniční) armády, který byl do ní 
zařazen na základě přihlášky, učiněné příslušnému orgánu nebo zástupci Čsl. národní rady v Paříži nebo 
některé z jejích odboček… Vedle toho za legionáře jest pokládati rovněž Čechoslováky…, kteří během války 
dobrovolně vstoupili do některé ze spojeneckých a spřátelených pravidelných (regulérních) armád.“ Citace 
převzata z Cironis, Petr: Čsl. legionáři v Rusku, v Itálii a ve Francii 1914-1919, Rokycany 2000, str. 3-4.  
140 Pichlík, Karel; Klípa, Bohumír; Zabloudilová, Jitka: Českoslovenští legionáři (1914-1920), Praha 1996, 
str. 53.  
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sdružovat jednotlivé české krajanské spolky, rozptýlené po celém Rusku, a organizovat 

vojenské jednotky. Ruskou vládou byl považován za představitele československého 

odboje v Rusku. Nejvyšším orgánem československého odboje byla Čs. národní rada 

v Paříži a její odbočka na Rusi, jíž byl Svaz formálně podřízen. V lednu 1916 byla Česká 

družina rozšířena a vznikl tak 1. československý střelecký pluk, v květnu téhož roku došlo 

k dalšímu rozšíření a vznikla Československá střelecká brigáda. Dalšímu rozvoji jednotek 

zdánlivě nestálo nic v cestě, avšak opak je pravdou. Rozšiřování bránily především dvě 

překážky: zaprvé nechuť českých zajatců ke vstupu do vojska a návratu na frontu a 

zadruhé nedůvěra ze strany Ruska. Přestože se v Rusku nacházelo mnoho českých zajatců, 

jejich celkový počet se odhaduje na 200 000 až 300 000, jen menšina z nich se přihlásila 

do dobrovolnického vojska. Naopak většina spatřovala v zajetí možnost, jak uniknout 

z fronty, a neměla nejmenší chuť se na ní zase vracet. Stejně závažná byla i druhá 

překážka. Carská vláda se stavěla proti dalšímu rozšiřování československého vojska, které 

bylo stále ještě součástí ruské armády, a především pak proti vytvoření samostatné 

československé armády. Celý proces nadále zpomalovaly vnitřní rozpory mezi kyjevským 

a petrohradským centrem i spory ve Svazu samotném.  

 Velkou změnu přinesla ruská revoluce v únoru 1917, kdy byla svržena carská 

vláda. Stejně významným mezníkem bylo nasazení Čs. brigády v bitvě u Zborova 

v červenci 1917. Její účast byla natolik úspěšná, že ruská prozatímní vláda přestala bránit 

jejímu dalšímu rozšiřování a otevřela se cesta k formování samostatné československé 

armády. Zpráva o vítězství Čechoslováků u Zborova vyvolala obrovský ohlas u 

představitelů Dohody a přispěla k mezinárodnímu uznání čs. vojska, kromě toho 

významným způsobem posílila i sebevědomí samotných legionářů. Výsledky na sebe 

nenechaly dlouho čekat: již v červenci 1917 byla čs. brigáda rozšířena na divizi a v září 

vznikl Československý armádní sbor v Rusku, první skutečně samostatná československá 

národní armáda v této zemi. V nastalé euforii pokračoval nábor nových dobrovolníků a 

jednotky se stále rozrůstaly. Zdárný průběh formování vojska narušil bolševický převrat 

v listopadu (říjnu) 1917. Země se propadla do chaosu a občanské války, ve které měli 

legionáři zachovávat přísnou neutralitu. Bolševická vláda navíc začala vyjednávat 

s Německem a Rakouskem-Uherskem o míru, čímž bylo ohroženo samotné poslání čs. 

legií, totiž bojovat na frontě za národní samostatnost. Představitelé odboje proto rozhodli, 

že vojsko má být přesunuto do Francie. Bolševici se čs. legií obávali a všemožně usilovali 

o jejich odzbrojení. Jako jediná možnost se jevila zdlouhavá a strastiplná cesta přes celou 
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Sibiř do Vladivostoku a odtud pak pomocí spojeneckých lodí dále do Francie. Legionáři 

byli po cestě neustále napadáni bolševickými vojsky, až se situace vyostřila do otevřeného 

konfliktu, při kterém Češi ovládli obrovské území podél celé Transsibiřské magistrály. 

Boje na Sibiři trvaly až do evakuace z Vladivostoku roku 1920.  

 Údaje o počtu československých legionářů v Rusku se liší, odhady se zpravidla 

pohybují mezi 60 000 až 70 000 muži. Stejně tak se liší i odhady ztrát, většinou se uvádí 

čtyři až pět tisíc. Mezi nejznámější představitele čs. vojska v Rusku patří Stanislav Čeček, 

Radola Gajda, Josef Jiří Švec, Rudolf Medek, Karel Kutlvašr a mnozí další.141 

 

Zajetí si Bohuslav Bouček zpočátku vysloveně užíval, tedy až poté, co absolvoval 

strastiplný převoz zajatců do města Petropavlovsk na Sibiři. Psal se prosinec roku 1914. Ve 

městě potkával samé milé, pozorné a zajímavé lidi, do Sibiře se přímo zamiloval – jak si 

sám poznamenal do deníku. Převzal nemocniční oddělení, které se staralo o zajatce, a 

dostal ubytování v krásném a útulném pokoji, patřícím také nemocnici. Do deníku si 

zapsal, že teprve teď může psát volně a svobodně a ještě více se vyostřila jeho rétorika vůči 

Rakousku. Tentokrát již přímo uvádí, že se nechal zajmout dobrovolně a svou situaci 

charakterizuje ne jako zajetí, ale v podstatě prázdniny.142 Je nesmírně zajímavé si 

uvědomit, jak je takovýto popis subjektivní a vypovídá o osobě pisatele přinejmenším 

stejně, jako o popisovaných událostech.143 V Rusku samozřejmě na žádných prázdninách 

nebyl, i když připouštím, že se mu v útulné nemocnici žilo a pracovalo lépe, než 

v lazaretech na frontě. A přestože se po městě mohl pohybovat volně, byl stále zajatcem. 

To jen jeho zášť vůči Rakousku a současná idealizace Ruska způsobila, že z jeho 

vyprávění optimismus a nadšení jen čiší.  

8. duben 1915 se pro něho stal mimořádným dnem. Byl úředně osvobozen a ihned 

se přihlásil jako dobrovolník na pomoc bojujícímu Srbsku. Stejně tak v té době učinilo 

                                                 
141 Pichlík, Karel; Klípa, Bohumír; Zabloudilová, Jitka: Českoslovenští legionáři (1914-1920), Praha 1996. 
Jarmarová, Hana: Můj dědeček byl legionář: českoslovenští legionáři okresu Šumperk 1914-1920, Šumperk 
2003. Cironis, Petr: Čsl. legionáři v Rusku, v Itálii a ve Francii, Rokycany 2000. Fic, Victor Miroslav: 
Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa, I. a II. díl, Praha 2006. Honzík, Miroslav: 
Legionáři, Praha 1990. Pichlík, Karel: Místo Zborova v boji za samostatný československý stát, in: Zborov 
1917-1997, Praha 1997, str. 13-20. Šedivý, Ivan: Zborov a rakousko-uherská monarchie, in: tamtéž, str. 38-
47. Galandauer, Jan: Zborovská bitva v české historické paměti, in: tamtéž, str. 48-65.  
142 Payne, Petr: Bohuslav Bouček, Prosím, aby zápisník byl odevzdán mé ženě jako pozůstalost, Praha 1997, 
str. 60-61.  
143 Brouček, Stanislav: Češi v cizině – k interpretaci autobiografických textů, Historica – Sborník prací 
historických 31/2002, str. 351-356.  



54 
 

mnoho Čechů,144 protože ke vzniku českého dobrovolnického vojska v Rusku bylo ještě 

daleko. Bouček byl umístěn do nemocnice v Niši, kde působil v rámci lékařského týmu, 

složeného z mnoha národností. Také Srbsko líčil zprvu v tom nejlepším světle, nadšení a 

idealismus z něho v tuto chvíli přímo sálaly. Jeho práce ho těšila. Do deníku si zapsal 

příhodu, kdy se vydal na vizitu do vesnice, sužované skvrnitým tyfem. „Jakmile se 

roznesla zvěst, že dojel lékař, bylo hned ve škole plno nemocných k prohlídce. A případy 

těžké: srdeční vady, nefritidy, různé nemoci dětské, oční atd. atd. Co by se zde bylo našlo 

práce! A všichni tito chudáci tolik byli vděční za každou radu. Když jsem se vracel, házeli 

mi z jednotlivých domků růže do automobilu. To ve mně zůstavilo neobyčejně silný 

dojem.“145 Když se situace na frontě zhoršila, byl Niš evakuován. Bouček se urychleně 

připravil k odchodu, protože se v žádném případě nesměl dostat zpět do rukou Rakousko-

Uherska – byl by, podle jeho vlastních slov, jako zrádce okamžitě oběšen. Na cestu si vzal 

jen to nejdůležitější, v čemž nesměly chybět album, dopisy a zápisky. To dokládá, jaký 

význam pro něho tyto osobní písemnosti měly, když jim dal přednost před jinými věcmi, 

které na místě zanechal. Po dlouhé cestě přes Prištinu a Podgoricu se mu podařilo dostat se 

do Itálie a odtud v prosinci 1915 dále do Francie. Nějaký čas pobyl v Paříži, kde se mimo 

jiné sešel s E. Benešem, ani zde ale neměl stání, táhlo ho to zpět do Ruska: „Plán můj je 

zatím velmi široký a nejasný: Rusko. … Mám plnou důvěru. Poznal jsem Rusy a zamiloval 

si jich. Je to národ obdivuhodný, který bude jistě hrát brzy enormně důležitou úlohu 

v dějinách světových.“146 Slova vskutku prorocká.  

Na jaře 1916 se přes Anglii, Norsko, Švédsko a Finsko konečně dostal do Ruska. 

Odcestoval do Oděsy, kde se setkal se špatným přijetím ze strany Svazu československých 

spolků. Velice ho unavovaly spory mezi Svazem a srbsko-českou dobrovolnickou divizí. 

Obě organizace si vzájemně komplikovaly práci, obě ve jménu české věci, přičemž ta kvůli 

tomu trpěla nejvíc. Zároveň se velice zklamal i v Srbech. Češi byli podle něho využíváni 

na špinavou práci v nejtěžších bojích, protože se nesměli vzdát a padnout do rukou 

nepřítele, přičemž divize skončila vinou neschopných srbských důstojníků ve strašném 

zmatku a s ohromnými ztrátami. Češi pak nedošli jiného uznání, než urážek a nadávek do 

zrádců a zbabělců. Jeho někdejší iluze o skvělém srbském charakteru byla ta tam. Nelíbila 

                                                 
144 Do I. srbské dobrovolnické divize postupně vstoupilo zhruba 1000 Čechů. MUDr. Bohuslav Bouček se do 
Srbska dostal s prvním transportem dobrovolníků po Dunaji. Divize měla vinou špatné výzbroje a výstroje 
velké ztráty. Draze nabyté bojové zkušenosti pak Češi uplatnili v legiích v Rusku, Francii a Itálii. Pichlík, 
Karel; Klípa, Bohumír; Zabloudilová, Jitka: Českoslovenští legionáři (1914-1920), Praha 1996, str. 66-70.  
145 Payne, Petr: Bouček, str. 75.  
146 Tamtéž, str. 109.  
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se mu ani situace ve Svazu: vše se neúměrně protahovalo, jednání s Ruskem vázla a 

Bouček propadal stále hlubší deziluzi. Jeho nezdolný optimismus a nadšení nenávratně 

vyprchaly. Od této chvíle se na stránkách svého deníku stále více a více věnoval politice na 

úkor své práce i dalších detailů všedního dne. Jaro 1917 přineslo svržení cara a situace se 

stala ještě více nepřehlednou.  „Rozklad ve státní i vojenské organisaci je příšerný! 

Mimovolně cítíš hnus a kal, nečestné jednání, zpronevěření idejím. Stádo beranů – to je 

odporný dojem a pocit s ním spojený. Do toho klesla a znásilněna byla skvělá idea 

svobody, do toho došlo Rusko! Ukázalo celému světu svou slabost, prohnilost.“147 Ze své 

lásky k Rusku byl definitivně vyléčen. Stávající politická situace umožnila, aby Rusko 

navštívil T. G. Masaryk, se kterým se Bouček osobně setkal. Masaryk pro Boučka 

představoval velikou politickou i duchovní autoritu a i při osobním jednání na něho učinil 

skvělý dojem. Bouček s povděkem přijal Masarykův návrh, aby byly československé 

jednotky převezeny do Francie. Teď už měl pro Rusko jen slova pohrdání a odporu: 

„Rusové nás bili, smáli se našemu patriotismu, a když se naši dobrovolně hlásili na práce, 

okrádali je o těch několik kopějek mzdy, týrali, nekrmili a nechali umírat bez pomoci 

v epidemiích. Tak vypadá ruský panslavismus!… Dlouho jsem vší silou zavíral oči nad 

nedostatky zdejšími, omlouval a zamalovával si je, jak to jen šlo. Chtěl jsem násilím si 

konstruovat obraz té Rusi, o které mluví ruská literatura. Ale dnes už dál nemohu – 

pozlomena je silně moje víra a důvěra.“148 Domů do Čech k ženě a dítěti se stále vracel 

aspoň v myšlenkách, když už nemohl fyzicky. Obrovskou radost mu způsobilo, když mu 

do Oděsy doputoval dopis od manželky, odeslaný před dvěma roky.  

Další komplikací bylo, že byl oficiálně stále ještě v srbských službách, se Srby už 

ale nechtěl mít nic společného. Teprve po velmi dlouhém úředním jednání byl uvolněn, 

okamžitě se přihlásil do českého vojska a odjel z Oděsy do Kyjeva. Poznamenal si, že se 

mezi našimi lidmi cítí velmi dobře. Že by se situace konečně začala obracet k lepšímu? 

Vytoužený transport do Francie však stále nepřicházel, až bylo Boučkovi jasné, že české 

jednotky v Rusku zůstanou. V tomto rozpoložení ho zastihla i zpráva o revoluci, která 

dovršila rozklad již tak zubožené ruské armády. Když Rusko uzavřelo mír, možnost 

transportu Čechů do Francie se definitivně uzavřela. Známky morálního rozkladu spatřoval 

i v českém vojsku, množily se případy krádeží, vojsko upadalo do nepořádku. Na druhou 

stranu ale vzpomíná i statečnost a odhodlání českých jednotek; poznamenal si, že poprvé 

                                                 
147 Tamtéž, str. 135.  
148 Tamtéž, str. 138-139 a 141.  
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po 300 letech Češi samostatně bojují s Němci a Němci jim nabízejí příměří.149 Rusové 

ovšem trvali na odzbrojení a rozpuštění českých jednotek, nezbývalo tak, než se za každou 

cenu dostat z Ruska na vlastní pěst – jako jediná možnost se jevila dlouhá cesta přes celou 

Sibiř do Vladivostoku.   

 

Františka Maxu jsme mezitím zanechali v ruském zajetí. Onen první dopis, kterým 

rodiče informoval, že byl zajat a je v pořádku, obsahoval i další sdělení. Uklidňujícím 

tónem napsal, že mu vlastně nic nechybí, snad jen, že mu den ubíhá pomalu. Na stravu si 

nestěžoval, dostával jíst dvakrát denně, polévku a chleba. Jedině ho mrzelo, že stále nemá 

žádné zprávy z domova. Každý den tak znovu a znovu pročítal poslední dopis, který od 

rodičů obdržel. Ještě jednou všechny pozdravoval a dopis zakončil poznámkou, že by toho 

chtěl ještě tolik napsat, ale již nemůže. Další lístek napsal až o více než tři měsíce později, 

na samém sklonku roku 1915. Zprávy z domova stále žádné, ale jinak se měl dobře. 

Pracoval na trati, ale práce ho bavila, byl za ni rád a chápal, že je to nezbytné. V podobném 

duchu se nesly i další dopisy: od rodičů stále žádné zprávy, jen několik lístků od přátel, 

přestože prý psal skoro každý týden (dochovaných dopisů je však mnohem méně, mnoho 

se jich zřejmě poztrácelo). Jinak se mu vedlo dobře, v létě byl převezen na práce na poli, 

ale opět nic náročného. Jenže je evidentní, že je zde něco v nepořádku. Charakter jeho 

dopisů se od těch z výcviku a fronty diametrálně liší, téměř jakoby psal rodičům z letního 

tábora a ne z nepřátelského zajetí.  

Vysvětlení poskytne až další pramen, také umístěný na stránkách Památníku, totiž 

komentované životopisné údaje.150 V době, kdy František Maxa píše, že pracuje na poli a 

času má kvůli žním tak málo, že ani nestíhá psát, je již členem československého vojska, 

kam vstoupil v červnu 1916. Tohle samozřejmě rodičům sdělit nemohl. Chtěl je nejen 

uklidňovat, ale také chránit před případnou perzekucí ze strany rakouských úřadů. Rozumí 

se samo sebou, že tak činil i z důvodu cenzury: zajatcům bylo oběma stranami umožněno 

udržovat písemný styk s rodinami, ale v žádném případě ne zrádcům, za které byli 

legionáři rakouskými úřady považováni. Jeho působení v legiích tak vysvětluje, proč občas 

míval v odesílání dopisů tak dlouhé, klidně i několikaměsíční pauzy a stejně tak proč ho 

                                                 
149 Tamtéž, str. 167.  
150 Jedná se o článek Jaroslava Krupky, Maxova prasynovce, který sem umístil i tento soubor dopisů. 
Památník čs. legií. Dopisy Františka Maxy. http://www.pamatnik.valka.cz/novy/cz/informace.php (5. 2. 
2009) 
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dlouho nemohly žádné dopisy dostihnout, až na několik málo výjimek. Do nebezpečných 

bojových akcí, na jaké bývali Češi nasazováni, zkrátka polní pošta nechodí.   

Ovšem ani situace v zajateckých táborech nebyla tak růžová, jak ji Maxa popisuje. 

Na stránce Památníku je uveden citát jednoho z Maxových kolegů. „Podle dalších 

svědectví totiž takovou idylu, jakou líčí, zdaleka neprožíval: ‚Nedaleko nás umíraly v 

zajateckých táborech tisíce lidí na tyfus, choleru, úplavici. A jestliže nás všechny bolelo, že 

těm nešťastným nemůžeme pomoci, bolelo to tím více bratra Maxu. Přímo tím trpěl,‘ 

vzpomínal po válce jeho spolubojovník a stejně jako František člen Sokola Rudolf 

Průša.“151 Maxovi zkrátka ležel na srdci především klid jeho rodičů a nechtěl je zbytečně 

děsit. I kdyby svěřil dopisnímu papíru vše, co viděl okolo sebe, stejně by tím ničeho 

nedosáhl. O poměrech v zajateckých táborech a na pracích hovoří i další prameny. 

Dochovalo se například velké množství dopisů, adresovaných Svazu československých 

spolků na Rusi, kde čeští zajatci popisují svou situaci. Uvádím několik příkladů za 

všechny. Nadporučík Emil Klepetek152 si stěžuje na špatné poměry v zajateckém táboře a 

žádá Svaz o nápravu. Tábor je prý prolezlý nejrůznějšími infekčními chorobami, snad 

všemi druhy tyfu, hygienické podmínky jsou špatné a není k dispozici pitná voda. 

S důstojníky se tu zachází jako s mužstvem a jsou namačkáni v nevyhovujících stísněných 

místnostech, které jsou tak přeplněné, že se musí spát i na zemi. Když tedy pominu, že si 

Klepetek stěžoval na to, že se s důstojníky zachází téměř jako s obyčejnými vojáky (lepší 

zacházení s důstojníky je ovšem zvykem), vadila mu především zoufalá hygienická situace 

a bál se epidemií infekčních nemocí. Jiný, velmi rozsáhlý a poučný dopis pochází z pera 

Františka Bobka153, jenž pracoval jako důvěrník Svazu a hovořil za místní organizaci. 

Jednal za menší skupinku Čechů, šlo pravděpodobně o zajatce, kteří již byli přiděleni 

k nějakému konkrétnímu podniku. Uvádí, že poměry Čechů v této oblasti jsou poměrně 

uspokojivé, až na několik věcí. „Děláme na železné dráze. Za vše dostáváme v den 50 

kopějek. To jest na jídlo. Při neobyčejně veliké drahotě, která zde panuje, to je ovšem 

málo. Strava naše je bramborová polévka dvakrát denně (brambory stojí míšek [sáček, 

pozn. autora] 5 rublů!). Ráno k snídani je hořký čaj. Cukr nelze zde dostati ani za veliké 

peníze.“154 Mnozí navíc nejsou ani dostatečně ustrojeni a chybí jim například boty. Bobek 

tak tlumočil stížnosti kolegů zejména na materiální zajištění a na nízké mzdy za těžkou 

                                                 
151 Tamtéž.  
152 Vojenský historický archiv Praha, Čs. spolky na Rusi, korespondence zajateckého odboru, ZO KOR., 
karton 27.  
153 Vojenský historický archiv Praha, Čs. spolky na Rusi, inv. č. 111, karton 28.  
154 Tamtéž.  
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práci. Strava podle všeho tak špatná nebyla, když neopomněl poznamenat ani takový 

detail, jakože čaj byl pouze hořký, bez cukru.155 Jinak si Bobek liboval, že se Češi mohli 

po městě pohybovat naprosto svobodně a lépe tak snášet nedůstojný status zajatce. Nutno 

ovšem dodat, že takto pozitivních ohlasů je pomálu, většina ostatních pramenů se shoduje 

ve špatném zacházení a nevyhovujících podmínkách. Dokonce i ti legionáři, kteří si své 

působení v Rusku očividně idealizují, na toto období vzpomínají neradi. František Doubek 

hovoří o těžkém životě a vysilující práci v zajetí a dodává: „celkový stav v zajetí snášel 

jsem klidně, neb jsem statečně doufal, že to utrpení jednou pro nás všechny dobře 

skončí“156 Poněkud střízlivější Glanc vzpomíná, že pracoval na velkostatku a vypadalo to 

tam uboze. K jídlu dostával pouze nepoživatelný chléb a zkažené maso, ze kterého trpěl 

žaludečními potížemi. Pracovní doba byla od tmy do tmy, mzda 3 rubly měsíčně (tedy 

mnohem méně, než kolik uvádí Bobek). Poté Glanc podepsal přihlášku do českého 

vojska.157 Tím naznačil, že ke vstupu do legií ho mohla motivovat vedle jeho 

nepopiratelného idealismu také snaha vymanit se z nesnesitelné situace v zajetí. 

Přinejmenším mu zkušenost z pracovního tábora mohla pomoct při rozhodování.  

 Ale zpět k Maxovi. Ten i nadále posílal domů krátké zprávy, že je vše v nejlepším 

pořádku a jak se mu skvěle daří při práci na poli. Své skutečné pocity a zážitky pak vyjevil 

ve dvou dopisech z května a června 1917 příteli Langovi, který se také nacházel v Rusku. 

A najednou máme před očima zcela jiný obraz života českého zajatce v Rusku, než by se 

z jeho předchozích lístků mohlo zdát. Text je natolik závažný, že ho ocituju ve větším 

rozsahu, než je obvyklé. „Milý příteli! Předem přijmi ode mne srdečný pozdrav! Jsem 

tomu velice rád, že jsem našel opět jednoho ze známých. Jsem již v našem vojsku přes rok a 

nyní jsme právě prodělávali školu praporčíků. … Zítra právě odjíždíme na frontu. Budeme 

státi proti českým plukům (7., 8., 28. a 29 Landwehr). Bude tam jistě mnoho známých. 

Minulý rok to bylo mnohem horší s naší věcí; my jsme ale neztráceli hlavu a čekali jsme. 

Nyní zato vidíme, jak vyvinuta je ‚naše věc‘ a jak daleko jsme nyní s ní vpředu. Zkoušeli 

jsme někdy strašně na pozici. Ti vzadu si ani nedovedou představit, co to je, být českým 

vojákem! Někde nás vítali jako heroe, jinde ale jako podezřelé lidi nás nechali hlídati, 
                                                 
155 Zde je ovšem třeba odolat pokušení hodnotit historickou událost podle dnešních měřítek. Zatímco dnes je 
pití hořkého čaje v podstatě v módě, na počátku 20. století se v Rusku čaj podával velmi silný a hodně 
oslazený, cukr byl považován za nezbytnou přísadu čaje, je proto pochopitelné, že František Bobek 
považoval nemožnost dokoupit si cukr za značnou nepříjemnost. Zajímavostí je, že v ruských zajateckých a 
pracovních táborech byl čaj velmi ceněným artiklem na černém směnném trhu. Thomová, Soňa; Thoma, 
Zdeněk; Thoma, Michal: Příběh čaje, Praha 2002.  
156 Státní okresní archiv Jičín, Paměti bratra Františka Doubka, SD, V/6, 405, kartony 30, 31. 
157 Glanc, Josef: Starý Glanc vypravuje. Vzpomínky ruského legionáře 1914-1920, Mnichovo Hradiště 1999, 
str. 33-37.  
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abychom snad z rozvědky neutekli. … Byli jsme rozedráni, bosi a v naší části nic neměli a 

ruské pluky také nám nechtěly ničeho vydati. Na rozvědky se ale muselo choditi. Jaké 

klacky nám byly na mnoha místech házeny pod nohy! My jsme ale přetrpěli vše. Nálada u 

nás zůstala táž. Obzvláště nyní je nastrojení výborné, když jdeme do zákopů, abychom 

ukázali těm, kteří nám říkali ulejváci, že prý jsme zbabělci a proto, že jsme šli do plenu 

[zajetí, pozn. autora], že jakmile se řekne slovo Čech, již nepřítel musí utíkati. … Co se nás 

týče, jsem přesvědčen, buď zvítězíme, nebo se nevrátí z nás nikdo. … Přijdeš-li snad domů, 

vyřiď tam mým rodičům pozdrav a řekni jim vše, co víš! Kupředu, za českou 

samostatnost!158 Z Maxova dopisu je patrná obrovská hrdost, kterou k české jednotce 

pociťoval, i odhodlání obětoval se v boji za samostatný stát. Jednotka mu teď byla vším a 

zvláště blízkých přátel v jejích řadách si velmi cenil. České legie se sice rodily ve velikých 

bolestech, nyní však stály v plné síle předvést všem, že Češi nejsou žádní zbabělci a jsou 

ochotní si svou národní samostatnost vybojovat se zbraní v ruce. Tak Maxa chápal svůj 

úkol, své poslání. Nyní je možné znovu si položit otázku, zda přeběhl do zajetí dobrovolně. 

Odpověď není ani tentokrát zcela jednoznačná. V jeho dopisech tomu nic ani v nejmenším 

nenasvědčuje, což je pochopitelné, bližší údaje bohužel nejsou známy. Pro dobrovolné 

zběhnutí nebo aspoň nízkou míru odporu by hovořil fakt, že se jednalo v podstatě o první 

kontakt s nepřítelem. Jisté je ovšem jedno: ať už to s jeho zajetím bylo jakkoliv, v tuto 

chvíli měl zcela jasno a přesně věděl, kde je jeho místo. Dobře věděl, že své ideály může 

zaplatit cenou nejvyšší, a byl ochoten tuto oběť podstoupit.  

 František Maxa se jako člen přepadové jednotky zúčastnil 2. července 1917 bitvy u 

Zborova, která se zapsala do dějin jako nejzářivější úspěch československých legií 

v Rusku. Československá střelecká brigáda, jak se jednotka tehdy nazývala, překvapila 

početně silnější a lépe vyzbrojené rakouské obránce neobvyklou taktikou, kdy se v malých 

skupinách přiblížila k jejich zákopům, a dokázala prolomit několik obranných linií 

nepřítele. Akce se neobešla bez obětí, na bojišti zůstalo 185 padlých Čechů, mezi nimi také 

jedenadvacetiletý František Maxa. O jeho úmrtí byli rodiče zpraveni prostřednictvím 

Červeného kříže. Jakkoliv byla česká akce úspěšná, celkově skončila ofenziva, které se 

účastnily tři ruské armády, totálním fiaskem a úprkem ruských vojáků. Český úspěch tak 

zůstal jediným úspěchem ofenzivy a nutno dodat, že v následných obranných bojích zůstali 
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Češi jedinou jednotkou v tomto úseku fronty, která si zachovala disciplínu a bojového 

ducha.159 

 

 Další, kdo prostřednictvím deníkových zápisků promlouvá o svém zajetí, je 

František Lauschmann160. Do srbského zajetí se dostal při rakouském vpádu hned 

na počátku války. Život válečného zajatce byl poměrně jednotvárný: skládal se především 

z práce na opevněních a zákopech. Vojáci byli hned ráno nahnáni k obranné linii a pod 

stálým dohledem museli opravovat staré zákopy, případně budovat nové. Pracovali tam 

celý den až dlouho do noci, jen s kratičkým odpočinkem v poledne. Situace na frontě se 

často měnila a bylo třeba pracovat rychle. „Čtvrtý den začínalo se proslýchati, že prý 

pojedeme dále, neb naši rychle postupovali a měli prý již Mladinovač. Jak hnusila se nám 

tato práce, můžete si představit! Viděli jsme často ‚explosí‘ našich střel ano i rachocení 

‚maschinengewehrů‘ bylo někdy slyšet a my jsme byli nuceni proti svým kamarádům, kteří 

nás přicházeli vysvobodit, tyto smrtelné nástrahy kopati; však nebylo vyhnutí.“161 

Zajímavé je, že Lauschmann hovořil o rakouských jednotkách jako o „našich“ a příčilo se 

mu stavět zákopy, na kterých pak budou jeho kamarádi umírat. Stále ještě čekal, že ho 

kamarádi přijdou vysvobodit, přestože v tuto chvíli byl v zajetí již téměř rok. Tato slova 

nenechávají nikoho na pochybách, že do srbských rukou rozhodně nepřeběhl dobrovolně, 

veden všeslovanskými ideály. Naopak za „naše“ stále ještě – přinejmenším v tuto chvíli – 

považoval rakouská vojska. Evidentně ne všichni čeští vojáci spatřovali v zajetí příležitost, 

jak uniknout z vojsk onoho „žaláře národů“ a aktivně proti němu vystoupit. Nutno ještě 

dodat, že srbští věznitelé nedělali mezi zajatými Čechy a říšskými Němci vůbec žádné 

rozdíly.  

 Když se frontová linie nebezpečně přiblížila, vydali se zajatci na pochod dále do 

zázemí. Cesta byla značně nepříjemná. Lauschmann vzpomíná především na stravu, která 

byla bídná a nedostatečná. V době, kdy pracoval na opevnění, bývala nějaká ta strava ještě 

k dispozici, přestože se mnohdy jednalo jen o vodu z fazolí a kousek chleba, kdežto na 

pochodu se jídlo vydávalo málokdy. Vojáci byli odkázáni na shánění jídla po vesnicích, 

kudy kolona procházela. Vždy navečer se rozprchli mezi domy a sháněli jídlo a nocleh, 

                                                 
159 Pichlík, Karel: Legionáři, str. 94-105.  
160 Lauschmann, František: Ze Srbska – Albánií – na Asinaru, rodinná pozůstalost v držení příbuzných 
Františka Lauschmanna, za zapůjčení děkuji Ivetě Hajdákové.  
161 Tamtéž, str. 2. 
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kvůli čemuž byli ochotni rozprodávat části své výstroje. Nutno dodat, že někdy byli při 

hledání jídla velmi úspěšní. Ráno stráže sehnaly zajatce zpět a šlo se dál. Kolona se 

pohybovala značně chaoticky, Srbové zřejmě nebyli organizačně příliš zdatní. Když se 

míjely dva zástupy zajatců, pomíchaly se tolik, že mnozí nakonec dorazili někam úplně 

jinam, než původně měli. Zástup se pohyboval pomalu a byl roztažen na velkou 

vzdálenost, protože každý šel, jak sám chtěl, nebo spíš jak mohl. Nikdo nemusel pospíchat, 

aby byl u výdeje stravy včas a dostalo se na něho, protože strava se v těchto dnech beztak 

nevydávala.162  

 Namáhavá práce se střídala s ještě více namáhavými pochody, až se Lauschmann 

jednoho dne rozhodl, že dál půjde na vlastní pěst. Po cestě nepozorovaně zahnul do lesíka, 

kde se setkal s podobně uvažujícím kamarádem. Později se ukázalo, že takto se krajem 

potulovalo více zajatců. Je s podivem, jak nedbale srbští strážci vykonávali svou službu, a 

nic na tom nezměnily hrozby, že každý takto přistižený zajatec bude na místě zastřelen. 

Lauschmannův čin ovšem nebyl motivován snahou uprchnout a osvobodit se, jen se 

domníval, že takto lépe zvládne cestu, jejíž cíl mu nebyl zcela přesně znám. A skutečně. 

Když se protloukal sám, respektive jen s několika přáteli, dařilo se mu snáze smlouvat 

s vesničany. Také se mu například podařilo nakoupit od zásobovacího konvoje několik 

konzerv a kilový bochník chleba. Zároveň měl mnohem větší šanci, že nebude nikým 

okraden. Postěžoval si, že v těchto časech se nikdo neštítil ani takových činů, jako okrást 

spícího druha o poslední majetek. Proto vždy nocoval raději kousek stranou a pouze 

s přáteli, kterým důvěřoval. Ale ani jemu se okradení nevyhnulo – přišel o sekerku, 

považovanou za velkou cennost. V těchto situacích byla sekerka velice užitečná součást 

vybavení a byl o ní mezi jeho druhy velký zájem. Pozoruhodné je, že Lauschmann si na 

kriminalitu stěžoval nejvíce ze všech mých aktérů. Byla snad morálka v armádě nebo zajetí 

natolik volná, že se krádeže staly běžným jevem? V tom případě, proč se o nich tolik 

nezmiňují ostatní? Anebo snad byl rozčilen především tím, že byl okraden on sám? Dle 

mého názoru je pravda někde uprostřed. Morálka bezpochyby upadala a v těchto těžkých 

časech lidé neměli daleko k zoufalým činům. V menší míře se o krádežích a jiné 

kriminalitě zmiňují i ostatní. Sám Lauschmann byl například svědkem, jak srbští vojáci 

zbili a oloupili vesničana, který se jim snažil něco prodat. Obchodník byl ještě rád, že 

vyvázl „jen“ s několika ranami pažbou a ne rovnou s kulkou. Nakonec se vojáci o lup 

                                                 
162 Příslib fasování stravy byla podle Lauschmanna oblíbená metoda srbských dozorců, jak udržet zajatce 
pohromadě a zajistit, aby šli dál. Hladoví zajatci se s vidinou jídla v cíli cesty vydávali z posledních sil a 
belhali se, jak nejrychleji mohli. Další možností, jak udržet kázeň, pak byly pažby pušek a obušky.  
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pohádali a poprali mezi sebou, došlo prý i na střílení. Bouček byl zase zhnusen z toho, jak 

ruští vojáci i civilisté rozkradli, zničili a vyloupili doslova vše, co ještě mělo ve zbídačené 

zemi nějakou hodnotu. Mráz zase několikrát konstatoval, že nějaké zásoby byly 

rozkradeny, avšak uváděl to bez jakýchkoliv negativních emocí, téměř jen jako příhodu pro 

zasmání. Ať již u nich tyto příhody vyvolaly opovržení, zhnusení, nebo jen pozdvihnutí 

obočí, pokud se nedotýkaly jich osobně, zůstalo jen u toho. Kdyby se krádež sekerky 

netýkala Lauschmanna osobně, jistě by také zůstalo jen u povzdechnutí, ale za těchto 

okolností byl rozzloben měrou nejvyšší. Ostatně i on sám si občas při fasování stravy 

vypomohl drobnou lstí a výčitkami svědomí kvůli tomu rozhodně netrpěl.   

 Když opustil Srbsko, cesta ho vedla Albánií dále na jih. Albánská krajina byla 

hornatá, cesta obtížná a neschůdná. V těchto krajích panovala veliká bída a místní 

obyvatelstvo bylo chudé, s  radostí proto od vojáků odkupovalo nebo spíš vyměňovalo za 

jídlo jakékoliv části jejich výstroje. Tak se stalo, že někteří zajatí vojáci postupně projedli 

skoro všechno své oblečení. Těm pak v mrazivém počasí hrozilo silné prochladnutí a 

mnozí z nich podle Lauschmannova svědectví zaplatili své obchodnické nadání životem. 

Lauschmann mezitím dostihl svou jednotku a bez nejmenších potíží se zařadil zpět. 

Proslýchalo se, že je převezmou Italové, na což se všichni nesmírně těšili, protože doufali, 

že tím nastanou lepší časy. Ty však stále nepřicházely. Do té doby musel přetrpět ještě 

hodně hladu a překročit mnoho mrtvol zajatců, kteří již nedokázali pokračovat a zůstali jen 

tak ležet v blátě. Na úplné dno si sáhl těsně před převzetím Italy, od té chvíle se situace 

stabilizovala a byla zajištěna i toužebně očekávaná strava. „Ano, vždyť jsme již nebyli lidé, 

byli jsme zvěř, divá zvěř, která se neštítí nejhoršího, neštítí se ani vyrvati poslední sousto 

z rukou slabšího druha svého…“163 Při výdeji jídla se zajatci rvali mezi sebou, hnáni 

hladem a zákonem silnějšího, zadní se tlačili dopředu a vůbec panoval strašlivý nepořádek 

a křik. Těmto jen těžko představitelným scénám nedokázali zabránit ani italští strážci 

s nasazenými bajonety. Na Štědrý den 1915 prodal italskému vojákovi poslední cennost, 

která mu ještě zbyla, totiž krásnou koženou peněženku, a za utržené peníze si koupil trochu 

jídla, jediné, které ten den měl. Smutně vzpomínal, jak šťastně prožíval svátky doma, 

zatímco zde je trávil mezi mrtvolami, sám polomrtvý hlady. Ráno zajatci nastoupili ve 

veliké tlačenici na loď a po několika dnech plavby se vylodili na ostrově Asinara. Zde 

Lauschmannovy zápisky končí. Podle ústního sdělení současné majitelky deníku, které se 

                                                 
163 Lauschmann, František: Ze Srbska, str. 25.  
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traduje v Lauschmannově rodině, nakonec přeci jen změnil na „naše“ názor a na samém 

sklonku války vstoupil do legií.   



64 
 

7. Dlouhá cesta zpátky 

 

 Teď, v průběhu roku 1918, již Bohuslava Boučka v Rusku nic netěšilo, už aby byl 

co nejrychleji pryč. A cesta se pochopitelně vlekla. Celá výprava čítala podle jeho odhadu 

neuvěřitelných 72 vlaků, což by byl úctyhodný logistický výkon i v době míru. Zde se však 

tento kolos přesunoval v zemi vyčerpané válkou a zmítané chaosem a nepořádkem. 

Bolševici se navíc všemožně snažili československé legie odzbrojit a ovládnout, silou 

zbraní i mocí úředních razítek, což situaci dále komplikovalo. Na každém nádraží se 

dlouze čekalo, vyjednávalo a úřadovalo, dny se vlekly. Výsledkem bylo, že se transport 

ještě více zdržoval a byl roztažen na ohromnou vzdálenost – zatímco první vlaky už byly 

ve Vladivostoku, poslední ještě hluboko na Sibiři.  

 Boučkovi připadlo, aby vytvořil a vedl nemocniční vlak. Za stávajících podmínek 

to byl téměř nadlidský úkol, ale přeci jen se mu podařilo těch několik rozbitých vagonů a 

nedisciplinovaný, demoralizovaný personál vytrhnout ze záplavy špíny a zmatků a vytvořit 

fungující jednotku. Postupně se dozvídal o bojových úspěších československého vojska na 

jednotlivých úsecích tratě. Armáda mu teď byla vším, jeho druhou rodinou a domovem. Na 

manželku Mílu a pravý domov, tak vzdálený a zoufale nedosažitelný, však vzpomínal 

neustále. „Co se navzpomínám nyní na domov, ve dne v noci, ráno i večer, vskutku 

vstávaje lehávaje. Dříve to byl náš boj za svobodu, moje hlava byla zaujata myšlenkami o 

našem protiněmeckém164 boji. Cíle naše jsou dosaženy, německá zpupnost se kácí. Žiju jen 

domovu, jen po něm toužím.“165 Rok 1918 se chýlil ke konci, Rakousko-Uhersko a 

následně Německo podepsaly příměří a vojáci ze všech front se pomalu vraceli domů, 

jenže české legionáře čekala ještě dlouhá cesta téměř přes celý svět. V době, kdy byla 

vyhlášena Československá republika, legionáři sváděli tvrdé boje s bolševickými vojsky, 

přičemž ovládli velkou část Sibiře. Bouček ovšem o českých legiích nehovoří tak, jak jsme 

zvyklí o nich slýchat. V žádném případě to není hrdinská sága, ale mluví i o únavě, 

demoralizaci a skleslosti. Vzpomíná, že se setkával se zbabělci i s velkými, ryzími 

charaktery, s vojáky, kteří utíkali z boje, i s těmi, kteří se stále bili jako lvi. On sám 

nechápal, proč Češi museli stále ještě zůstávat v Rusku a krvácet ve vyčerpávajících 

                                                 
164 Zajímavé je, že termín „protiněmecký“ a „protirakouský“ často splývá, a to nejen u Boučka, ale i 
v ostatních pramenech. Často se tak setkáváme s označením „Němci“ nejen pro Němce jako takové, ale i pro 
všechny německy hovořící obyvatele monarchie a pro německý živel ve střední Evropě obecně.  
165 Payne, Petr: Bouček, str. 181-182.  
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bojích, táhlo ho to domů. Znechucovalo ho politikaření okolo evakuace Čechů ze Sibiře, 

unavovala ho těžkopádnost vojenských úřadů. Novou energii do žil mu vlil dopis od Míly 

a rodičů, který ho dostihl v květnu 1919, první po téměř třech letech.  

 V srpnu 1919 byl naposledy převelen do Vladivostoku, kde měl ještě před svým 

odjezdem zřídit vojenskou nemocnici. V listopadu s pocitem úlevy nastoupil na loď, čímž 

vykročil do poslední etapy své předlouhé cesty. V lednu 1920 jeho loď zakotvila v Itálii. 

Ještě si poznamenal, že cesta do Prahy prý trvá čtyři dny, pak deník definitivně odložil. 

Stejně byl myšlenkami někde jinde, u ženy a pětileté dcery.  

 

 Podobně vzpomínají i další legionáři. František Doubek166 také popisuje, že 

v letech 1918 – 1919 museli svádět těžké boje na celé Sibiřské magistrále, on sám měl 

štěstí a zůstal po celou dobu nezraněn. Teprve na jaře roku 1920 mohl ve Vladivostoku 

nastoupit na americkou loď, která ho spolu s ostatními odvezla přes Japonsko nejprve do 

San Franciska, přes Panamský průplav do Norfolku a nakonec v srpnu dorazil do Terstu, 

odkud odcestoval do Kroměříže, kde měl jeho pluk posádku. Když pak byl od pluku 

propuštěn, okamžitě se vydal domů za rodinou, kterou tolik let neviděl. František 

Kynych167 se také plavil z Vladivostoku do Ameriky a pak dále do Evropy do Terstu. 

Odtud okamžitě odjel do Kroměříže, stejně jako kolega, pouze s tím rozdílem, že Kynych 

se rozhodl stát se vojákem z povolání a u pluku sloužil i nadále. V době, kdy vznikaly jeho 

vzpomínky, sloužil jako major u 3. pěšího pluku v Kroměříži. Podobný osud, jak jej 

stručně shrnuje Pichlík168, stihl i ostatní legionáře. Převoz československého vojska ze 

Sibiře do vlasti byl nad síly mladé Československé republiky, proto se stal předmětem 

jednání se spojenci. Na pořadu dne se ocitl již na versailleské mírové konferenci v červenci 

1919, jenže od jednání a slibů k činům bývá dlouhá cesta. Edvard Beneš legionáře 

uklidňoval, že kdyby snad jednání ztroskotala, zajistí převoz samotné Československo, 

přestože hospodářské náklady a lidské úsilí by byly nesmírné. Nakonec spojenci přeci jen 

své sliby splnili a zhruba polovinu legionářů převezly americké lodě, třetinu britské a 

zbytek japonské, francouzské, italské a jedna československá loď Legie. Největší počet 

legionářů byl z Vladivostoku transportován mezi prosincem 1919 a zářím 1920, poslední 

muži se do přístavu dostali až v červnu 1920. Celkem bylo převezeno více než 72 tisíc 

                                                 
166 Státní okresní archiv Jičín, Paměti bratra Františka Doubka, SD, V/6, 405, kartony 30, 31. 
167 Státní okresní archiv Jičín, Kynych, František: Vzpomínky na pěší pluk, SD, V/6, 405, kartony 30, 31. 
168 Pichlík, Karel; Klípa, Bohumír; Zabloudilová, Jitka: Českoslovenští legionáři (1914-1920), Praha 1996.  
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osob. Lodní trasy vedly doslova kolem celého světa, buď Tichým oceánem přes USA nebo 

Kanadu a pak Atlantikem do Evropy, nebo kolem Číny, Indickým oceánem, Rudým a 

Středozemním mořem do jižní Evropy.169 Ani čin Františka Kynycha není ojedinělý. 

Mnoho legionářů, především poddůstojníků a důstojníků, se stalo součástí československé 

armády. Československé legie se staly základem armády Československé republiky a 

legionářští důstojníci vytvořili páteř jejího důstojnického sboru.170  

 Téměř všechna líčení cesty domů jsou dost podobná. Omezují se většinou na 

zeměpisný popis cesty, spíš než na vlastní prožitky.171 Zřejmě se všichni účastníci 

soustředili již jen na domov a cesta pro ně byla, co se týče prožitků, zdlouhavá a 

jednotvárná. Nebo svými vzpomínkami odpovídali na dobovou poptávku, která chtěla 

slyšet právě popis cesty jakožto jednoho z určujících znaků legií. K této domněnce mě 

vede skutečnost, že popis transportu z Vladivostoku a cesty domů se „povinně“ objevuje 

ve většině vzpomínek. Ostatně, této kapitole legionářských dějin je v souboru Cestami 

odboje věnován celý jeden svazek, tedy přibližně stejný prostor, jako například dobově 

glorifikovanému a tím pádem velice důležitému přechodu do zajetí.  

 

 V případě Roberta Mráze se o tak dlouhou cestu domů ani nejednalo. Zatímco 

Bouček musel absolvovat anabázi přes půl světa a Doubek s Kynychem ještě delší, Mráz 

prožil celou válku na italsko-rakouském pomezí a jeho návrat byl mnohem kratší a 

rychlejší. Poslední dny války strávil v Tridentu, kde jeho oddíl hlídal nádraží pro případ 

nepokojů. Některé pluky vypovídaly poslušnost a odmítaly odjet na frontu, jiné z ní 

utíkaly. I v ulicích města bylo cítit napjaté očekávání konce války, vytoužený mír visel ve 

vzduchu. Na počátku listopadu 1918 vzaly události velmi rychlý spád: Italové prolomili 

rakouské obranné postavení a celá oblast se musela urychleně evakuovat. Na nádraží i 

v ulicích panoval nepopsatelný zmatek, všechny cesty byly přeplněné vojskem, prchajícím 

z fronty, nákladními vozy a kolonami dělostřelectva. Železnice byla zablokována vlaky, 

které přivážely z fronty další vojáky. Ti již zahodili zbraně a nadšeně zpívali a radovali se, 

že je to konečně všechno za nimi. Mráz vzpomíná, že velitelství rozkázalo, aby byl sklad 

potravin na nádraží otevřen a každý si mohl odnést, co chtěl, stejně by se to prý nedalo 

                                                 
169 Tamtéž, str. 250-251.  
170 Tamtéž, str. 254-255.  
171 Zeman, Adolf: Cestami odboje (Jak žily a kudy táhly čs. legie), Praha 1926 – 1929. 
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odvézt. I jemu se v nastalé vřavě podařilo něco ukořistit, teď to ale nebylo to hlavní, neboť 

jel domů. 

 Mrázova jednotka konečně také přišla na řadu a jelo se. Všude po cestě viděl veliké 

množství vojska, tonoucího ve všeobecném nadšení, všude nápisy o míru a svobodě, ze 

všech stran jásot a veselí. V Innsbrucku odevzdal zbraně, jen opasek a bajonet si mohl 

ponechat na památku. V českých zemích ho přivítaly probíhající oslavy založení 

československého státu, německé nápisy a symboly monarchie byly odstraněny a 

nahrazeny červenobílými prapory a znaky českých zemí. Ani tomu nemohl uvěřit, že se 

sen konečně stal skutečností. Sedmého listopadu 1918 dorazil domů. „A oddechnul jsem si 

– konečně doma! Jest mír!“172  

                                                 
172 Mráz, Robert: Vzpomínky, str. 143.  
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8. Závěr 

 

 Jak čeští účastníci první světové války vnímali každodenní realitu svého života a 

jaké byly jejich subjektivní zkušenosti a prožitky? Bojišti první světové války postupně 

prošel více než jeden milion českých vojáků,173 na předcházejících stránkách jsem se 

zabýval osudy a prožitky několika z nich. V práci jsem příliš nehýřil daty. Ten, kdo snad 

od historické vědecké práce očekává záplavu letopočtů, musel být nutně zklamán. 

Neoplývá ani detailními popisy vojenských operací a strategickými informacemi z bojišť, 

jak by se jistě od textu, zabývajícím se tématem první světové války dalo očekávat. Přímo 

naopak: válečná historie je zde uvedena pouze pro dokreslení a pochopení kontextu, ve 

kterém se jednotlivci pohybovali. Avšak je vůbec možné hovořit o jednotlivcích 

v prostředí tak uniformním, anonymním a odlidštěném, jako je armáda? Zajisté ano. Na 

těchto stránkách čeští vojáci vystupují jako jednotlivci s vlastními pocity, prožitky, 

zkušenostmi, motivy a jednáním, ne jako anonymní masa. Náhle se ukazuje, že každý 

lidský osud je jedinečný a prožitek individuální.  

 Bohuslav Bouček již od samého počátku nenechává nikoho na pochybách, na čí 

straně leží jeho sympatie: o habsburské monarchii se vyjadřoval s hlubokým despektem, o 

její vojenské mašinerii s ironickým posměchem. Pro své rakouské kolegy, kterým šlo jen o 

kariéru, snadnou službu a různé jiné výhody, neměl nic jiného, než slova pohrdání a 

odporu. On sám se snažil svou práci vykonávat nejlépe, jak mohl, nechápal ji však jako 

službu monarchii, ale především jako pomoc trpícím lidským bytostem, zraněným a 

nemocným vojákům. Od počátku války také smýšlel silně vlastenecky, tuto válku chápal 

jako válku cizí, rakouskou, naopak s protivníky, Srby a Rusy, velmi sympatizoval. Ještě do 

konce roku 1914 stihl padnout do ruského zajetí a velmi brzy se nadchl pro myšlenku 

českého osamostatnění a boje proti Rakousku-Uhersku. Rusko si ho okamžitě získalo. 

Jakmile byl osvobozen od statutu zajatce, přihlásil se jako dobrovolník do srbské divize. 

Srbské dobrodružství však neskončilo podle jeho představ, proto se oklikou přes západní 

Evropu vrátil do Ruska a usiloval o vstup do pomalu vznikajícího československého 

vojska. Jeho zidealizované představy o Rusku a Rusech však začínaly pomalu brát za své, 

až skončily hlubokým zklamáním. Od této chvíle mu leželo na srdci jen československé 

                                                 
173 Šedivý, Ivan: Češi, str. 13 a 66.  



69 
 

vojsko a také vzpomínky na rodinu a domov, které se celým vyprávěním táhly jako 

červená nit. Domů se však dostal po strastiplné cestě přes půl světa až dávno po skončení 

války. Boučkův pohled na válku a události s ní spojené je pohledem vzdělaného člověka 

s velkým rozhledem. Podle toho vypadal i jeho deník: kromě prožitků, kterými 

bezprostředně procházel, se zamýšlel i nad širšími souvislostmi, například nad situací na 

bojišti a politickými událostmi. Vše je samozřejmě pohledem čistě subjektivním, takže je 

možné sledovat, jak se postupně mění jeho „objektivní“ popis událostí v Rusku právě 

podle jeho momentálních nálad a sympatií. Bouček odmítal být pouhou figurkou na velké 

šachovnici dějin a snažil se co nejvíce řídit svůj vlastní osud. Každý den dělal rozhodnutí a 

zamýšlel se o jejich důsledcích. To je samozřejmě umožněno i tím, že jakožto lékař a 

důstojník nemusel být semlet válečným soukolím jako poslední pěšák uprostřed 

gigantických bitev, avšak i tak je jeho snaha řídit se svými rozhodnutími výjimečná. Ve 

svém deníku popisoval a glosoval všechny události, kterými prošel, méně se pak zabýval 

běžnými maličkostmi všedního dne.  

 Zcela jiný pohled nabízí Jan Šmatlán, který pocházel z chudého venkovského 

prostředí, z rodiny drobného zemědělce. Dalo by se říci, že to byl prostý mladík z vesnice, 

přestože jinak se tato práce jakémukoliv zjednodušování důsledně brání. Válka jako taková 

Šmatlána absolutně nezajímala, tím méně pak jakékoliv politické či strategické souvislosti. 

Naopak velmi detailně hovoří o stravě a ubytování. V dopisech rodičům podrobně líčí, co 

má v polních kuchyních k jídlu, čeho se naopak nedostává, co by mu případně mohli 

poslat, kam chodí večer spát, jaké je počasí a podobně. Zcela uchvácen pak byl tím, co 

všechno vyfasoval z vojenské výstroje. O výcviku hovořil, jakoby vůbec nechápal, o co se 

vlastně jedná. Je to pro něho téměř dobrodružství, jakási hra, ve které navíc vcelku vyniká. 

Nejtěžší pro něho bylo odloučení od rodiny a důvěrně známého prostředí, ze kterého byl 

odvodem náhle vytržen. Když byl odeslán na frontu do Haliče, zmiňoval se o bojových 

akcích minimálně. Vývoj na frontě ho zkrátka nezajímal, a když už tam musel být fyzicky, 

myšlenkami byl někde jinde. Mnohem více ho zajímalo vše, co se dělo doma. Vyptával se 

na známé a příbuzné i na všechny maličkosti, co se doma udály. Krásným příkladem za 

všechny je jeho poslední dopis, kde se radoval z toho, že se mu strýc stará o stromky 

v sadu, kdežto o své situaci se zmínil jen tak letmo, jakože jeho jednotka postupuje přes 

řeku San a Rusové kladou odpor.174 Mohu jen dodat, že ve srovnání s ostatními jeho 

dopisy se tentokrát o bojích rozhovořil nebývale. Šmatlán zkrátka neprožíval svůj život 

                                                 
174 Krulichová, Marie; Jankovič, Milan: Hlasy, str. 31.  
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v kontextu Velké války, ale této válce navzdory. Ta si ho však přeci jen našla a domů se již 

nevrátil.  

 Zase úplně jinak válku prožíval František Maxa. Maxa byl poměrně komplikovaná 

osobnost a není zcela snadné mu porozumět. Zpočátku se zdálo, že odloučení z domova 

nebude představovat větší problém, až později se ukázalo, jak špatně snášel těžký výcvik a 

pobyt v cizím, německém prostředí v pohraničním městě Rumburku. Objevil se i stesk po 

domově, jak dokládají jeho dopisy rodičům a starší sestře, které jsou plné smutku, stesku a 

lítosti. Opakovaně si stěžoval na tíživou finanční situaci, špatnou a nedostatečnou stravu a 

fyzicky nepředstavitelně namáhavý výcvik. Konec výcviku a odchod na frontu tak mohl 

brát s trochou nadsázky téměř jako vysvobození, jak o něm ostatně sám uvažoval. S rodiči 

se loučil velmi emotivními dopisy, kde litoval, že je nemohl ještě naposledy vidět, a 

nakonec přiznal, že mu k srdci přirostl i Rumburk. Pak byl odeslán na ruské hranice do 

Haliče, kde se však příliš dlouho nezdržel a při prvním kontaktu s nepřítelem padl do 

zajetí. V Rusku se velmi změnil. Vstoupil jako dobrovolník do československého vojska a 

z nespokojeného stěžovatele se stal velkým idealistou. Nadchl se pro myšlenku národní 

samostatnosti a v boji za ní byl ochoten se plně obětovat. Jeho dopisy rodičům, ve kterých 

předstíral, že je stále v zajateckém táboře a pracuje na poli, byly dost stručné a zavádějící, 

protože musely procházet příliš mnoha úředníma rukama, naproti tomu velmi informačně 

bohaté jsou dva dopisy, které poslal příteli v Rusku. V nich se plně projevilo jeho nadšení 

pro podle jeho názoru „velký“ ideál národní samostatnosti. Válku odteď viděl jako 

možnost, jak tohoto cíle dosáhnout. Situace legionářů ani zdaleka nebyla ideální, avšak ty 

tam jsou jeho nářky na stravu a špatné podmínky z výcviku, všechno teď odhodlaně snášel 

s vědomím, že to, co dělá, má smysl. Jeho zápal a odhodlání se mu staly osudnými, padl 

v červenci 1917 v bitvě u Zborova.  

 Dalším z mých aktérů je Robert Mráz. Ani jeho není snadné pochopit a už vůbec ne 

kamkoliv zařadit. Už jeho vztah k rakousko-uherské armádě je poměrně komplikovaný. 

Výcvik prodělával v převážně české jednotce, ke které pociťoval hrdost a sounáležitost, 

k armádě monarchie jako takové byl však chladný, přestože to nebyl zas takový odpor, 

jaký je možné spatřit u Boučka. Při vojenské přísaze podlehl dojetí a kouzlu okamžiku, ale 

zároveň si zakládal na tom, že přísahu císaři pouze nesrozumitelně zadrmolil. Snad 

největším překvapením pro mě byl jeho postoj k bojům s nepřáteli. Mráz si velmi pečlivě 

zaznamenával i ty nejmenší detaily z bojů, situace na frontě ho zajímala, fascinovaly ho 

vojenské ceremoniály a pak se najednou zmínil, že při střetu s nepřítelem vždy střílel do 
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vzduchu. Jinak se snažil plnit své povinnosti pečlivě a svědomitě, proto se domnívám, že 

za součást vojenské cti považoval i řídit se svým vlastním svědomím. Když byl převelen 

na italskou frontu do alpských velehor, kde strávil celou válku, s nostalgií si povzdechl, že 

dobrá parta z výcviku byla nadobro roztržena, protože vojáci byli rozděleni k doplnění 

jednotlivých úseků. Od té doby pobýval v jednotce, kde byli Češi v menšině, přesto 

s ostatními národnostmi nedocházelo k žádným třenicím, dokonce ani s Němci. Nejlepší 

přátele měl samozřejmě mezi Čechy. Sám se cítil být Čechem a k monarchii rozhodně 

žádnou loajalitu nepociťoval, přesto nikdy ani v nejmenším neuvažoval o tom, že by 

rakousko-uherskou armádu opustil a zběhl k nepříteli. Když se pak vrátil domů do Čech, 

kde ho přivítaly oslavy konce války a vytvoření samostatného státu, prožíval 

osamostatnění jako splnění dlouho toužebně očekávaného snu. Na válku se díval téměř 

očima dokumentaristy. Do nejmenších detailů si do deníku zapisoval vše: maličkosti 

každodenního života, popisoval přírodu i rozmary počasí (krásou alpských velikánů byl 

přímo uchvácen) a psal si i poznámky o bojích a taktické informace o vojenských 

operacích. Od ostatních textů se jeho deník odlišuje především popisností a dokumentární 

hodnotou.  

 Toto jsou hlavní hrdinové mého příběhu, ve vedlejších rolích se pak objevují i 

někteří další. Každý z nich představuje jeden střípek z obrovské mozaiky, znázorňující 

prožitky českých účastníků první světové války. Některé aspekty jejich zkušeností jsou 

podobné, avšak celkově jsou jejich prožitky výlučně individuální a jedinečné. Přestože 

procházeli podobnými situacemi, jejich prožívání a subjektivní vnímání těchto situací je 

vždy odlišné. Přesto je možné vysledovat několik obecných rysů. Sociální status a vzdělání 

aktérů se projevuje na volbě témat i stylu psaní. Nejlépe je to patrné na příkladu Boučka a 

Šmatlána, které na pomyslném sociálním žebříčku dělí největší vzdálenost ze všech mých 

aktérů. Zatímco Bouček, představitel společenské elity, se zabýval abstraktními tématy, 

jako je politika a kultura, zapisoval si své pocity a názory na situace, kterými procházel, 

zajímal se o dění ve společnosti i vývoj konfliktu, zkrátka zabýval se širokým spektrem 

témat, Šmatlán, příslušející k chudé zemědělské třídě, nepřekračoval témata každodenního 

života, jako je strava a ubytování. Důležitou roli hrají samozřejmě i jejich osobní názorové 

postoje: zatímco Bouček byl velkým vlastencem, Šmatlánovi byl tento typ smýšlení 

naprosto cizí. Podobně se liší i styl jejich psaní. Bouček se nad prožívanými událostmi 

zamýšlel mnohem obšírněji a z jeho textu je poznat i to, v jaké náladě se momentálně 

nacházel, naproti tomu Šmatlán psal velmi stručně a prostě, jak mu umožňovalo jeho 
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vzdělání. Většina ostatních aktérů se pak nalézala někde mezi Boučkem a Šmatlánem. 

Převládala témata každodenního života, jako strava, hygiena, ubytování, počasí; 

objevovaly se popisy okolní krajiny, případně situace na bojišti; vojáci si zapisovali 

příhody, odrážející vztahy v jednotce; v případě deníků a zpětně psaných vzpomínek se 

objevoval vztah autorů k rakouské armádě, popř. postoj k zajetí; legionáři pak často 

popisovali své zkušenosti a prožitky z legií. Překvapivě málo psali o svých zraněních a 

nemocech. U dopisů polní pošty to mohlo být způsobeno tím, že vojáci na frontě nechtěli 

zbytečně znepokojovat svou rodinu, ale i v případě deníků a pamětí se o tomto tématu 

hovoří většinou jen na obecné rovině, ne jako o osobním prožitku. Ve výběru témat, která 

reprezentují jejich společně sdílenou zkušenost, spatřuji další obecný rys prožitků českých 

vojáků první světové války. Tomu odpovídá i zjištění Petera Knocha, že způsob psaní a 

vnímání reality jsou makrohistorické informace.175 Zatímco obsah konkrétního sdělení je 

dílem pisatelova individuálního vnímání a chápání, volba témat, způsob vnímání a popisu 

jsou zobecnitelné a přinášejí obecněji platné informace. Dalším rysem je shodné dělení 

prožité zkušenosti na jednotlivá období, podle kterých pak členili své deníky a paměti. 

Všichni tak rozlišují dobu výcviku, příchod na frontu a dobu prožitou v rakousko-uherské 

armádě, případně dobu strávenou v zajetí a případně působení v legiích. Zejména pád do 

zajetí a vstup do československých legií byly akcentovány zvlášť silně. Toto dělení 

považuji za jeden z nejvýraznějších rysů prožitků českých účastníků a obecněji i české 

historické paměti. Zbývá ještě dodat, že bylo předobrazem i struktury této práce.   

 Zcela jasně zde vystupuje ještě jedna skutečnost: psaní pro mé aktéry představovalo 

nejen způsob komunikace nebo uchovávání informací pro dobu pozdější, ale mělo i hlubší 

sebezáchovný význam pro jejich psychiku. Dopisy nesloužily jen k prostému přenosu 

informací, ale především jako prostředek spojení pisatelů s jejich nejbližšími. Každý dopis 

tak pro ně byl kouskem domova, připomínkou důvěrně známého prostředí, ze kterého byli 

násilím vytrženi do prostředí zcela neznámého.176 Stejně tak deníky měly kromě 

zaznamenávání faktografických informací pro pozdější připomenutí ještě další význam: 

pisatelé se na jejich stránkách vyrovnávali s nezvyklou situací, ve které se nalézali a kterou 

nebyli schopni ovlivnit.  

                                                 
175 Knoch, Peter: Einleitung, Knoch, Peter (ed.), Kriegsalltag, die Rekonstruktion des Kriegsalltags als 
Aufgabe der historischen Forschung und der Friedenserziehung, Stuttgart 1989, str. 1-12.  
176 Za pravdu tak dávám Davidu Pazderovi, podle kterého dopisy pro jejich pisatele představovaly záchytné 
body v jejich názorové a hodnotové dezorientaci. Pazdera, David: Korespondence jako jeden z pramenů pro 
výzkum každodennosti českých vojáků rakousko-uherské armády ve Velké válce, Historie a vojenství 52, 
2003, č. 1, str. 37-43.  
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 V pracích, zabývajících se individuálními prožitky aktérů, bývá zvykem ptát se na 

vztah těchto aktérů k celku. Jednou možností je popsat prožitky „typických“ představitelů 

a jejich syntézou pak vyvodit fungování celku. Druhou možností je naopak zkoumat 

jedince na okraji společnosti nebo jakkoliv se z většinové společnosti vymykající a 

prostřednictvím norem, které porušovali, usoudit na normy celé společnosti. Mně však 

nešlo o popis celku, tedy popis prožitků všech českých vojáků v řadách rakousko-uherské 

armády prostřednictvím několika jejích příslušníků, ale právě o životní osudy, prožitky a 

subjektivně vnímanou každodenní realitu těch několika jednotlivců. Jinými slovy, 

nepopisoval jsem dobu prostřednictvím několika aktérů, ale osudy a prožitky těchto aktérů 

v kontextu doby, ve které žili. Moji aktéři nejsou weberovskými ideálními typy, ale jsou to 

jedinečné lidské bytosti, žijící své životy na pozadí pohnuté historické epochy. Stejně tak 

se nejedná o jedince jakkoliv se vymykající celku, naopak všichni byli součástí 

společnosti, v jejímž rámci žili a jednali. Individuální prožitky jednotlivců je vždy třeba 

chápat v kontextu doby, ani moji aktéři tak nežijí ve vakuu, ale jsou příslušníky své doby a 

své generace.  
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9. Vysvětlivky 

 

Batalion – prapor, vojenská jednotka, něm. Bataillon, pův. z franc. 

Cúk – četa, vojenská jednotka, z něm. Zug.  

Frajtr – svobodník, vojenská poddůstojnická hodnost, z něm. Gefreiter.  

Komisárek – vojenský chléb.  

Kompanie – rota, vojenská jednotka, z něm. Kompanie.  

Marškompanie – pochodová rota, určená k doplnění roty na frontě, z něm. 

Marschkompanie.  

Maschinengewehr – kulomet, z něm. Maschinengewehr.  

Menáž, mináž – strava z vojenské kuchyně, z něm. Menage.  

Polní myslivci – druh pěchoty, sestavený z elitních střelců. Název pochází z toho, že se 

tyto jednotky původně skutečně skládaly z myslivců, protože myslivci uměli dobře 

zacházet se zbraněmi a byli skvělými střelci.  

Štrycle – bochník chleba, veka, z něm. Striezel.  

Ýbuňky – cvičení, z něm. Übung.  

Zeměbrana = Landwehr – součást rakousko-uherské armády, organizovaná na teritoriálním 

základě, pro každou zemi zvlášť, původně určená k obraně této země; v Předlitavsku se 

nazývala Zeměbrana, v Uhrách Honvéd. Hlavní část rakousko-uherské armády tvoří 

společná armáda a další částí je domobrana, vše dohromady se pak označuje jako branná 

moc, Wehrmacht. Celkově je organizace rakousko-uherské armády velice složitá a nemá 

smysl se jí detailněji zabývat.  
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