
Zápisky ze zajetí



Předmluva 
 
V letošním roce to bude 100 let, co skončila první světová válka. Kdo 
válku nezažil, nedovede si představit, jaké utrpení a strádání lidem 
války přinášejí. Kolik miliónů nevinných lidí zahyne, kolik jich 
zůstane doživotně postižených a invalidních, kolik rodin je 
poznamenáno na duši po celý další život ztrátou svých nejbližších. 
Co materiální škod války způsobí a co historických a kulturních 
hodnot je zničeno. 
Žijeme v dlouhém období, kdy občané vyspělejší zemí žijí v klidu a 
míru, mají zajištěnou práci, vzdělání, dostatek kvalitních potravin, 
kulturní a sportovní vyžití. 
V návaznosti na příznivou situaci v Evropě a našemu zapojení do 
NATO (vojenský pakt států Evropy a USA) mohla naše vláda s 
platností od 31.12.2004 zrušit pod 146 letech všeobecnou brannou 
povinnost, kterou zavedl v roce 1858 císař rakousko-uherské 
monarchie, František Josef I. Díky tomu nemusejí mladí chlapci 
chodit k “vojenskému odvodu” a posléze nastupovat k výkonu 
vojenské základní služby. Tato byla v různých obdobích průměrně 
dvouletá a nástup se pohyboval po dovršení 19 až 21 roků věku. V 
posledním období to bylo 19 let. 
Určitě je to velmi dobrá zpráva pro mladé muže, kteří neztrácejí 
dlouhý čas “hrou na vojáky” a mohou se plynule věnovat svému 
profesnímu vzdělávání, poznávat svět a získávat odborné a životní 
zkušenosti. Na druhé straně jsou i často pronášená “moudra” že 
vojna dělá z chlapců muže. Toto rčení  něco do sebe má. Vojenská 
služba naučila mladé hochy kázni, pořádku a disciplíně. Také 
posilovala jejich tělesnou zdatnosti. Z dnešních chlapců mnohdy 
vyrůstají tzv. mámánkové. Jejich rodiče, zejména matky, jim 
poskytují dokonalý servis vysoko přes 25 roku věku. Možná by jim 
alespoň několikaměsíční vojenská služba prospěla. 
Pro ilustraci, jak se vojna podepsala na osudech lidí, mohu uvést 
příklady mužů z naší rodiny Černých ze Zduchovic čp. 46. 



Můj tatínek se narodil v roce 1891 za vlády rakousko uherské monarchie. 
Jeho rodiče byli chudí. Měli starou, dřevěnou chaloupku “pod 
došky” (střecha ze slámy). Obdělávali pár kousku polí, většinou 
pronajatých od sedláků. Měli deset dětí, z toho se jich osm dožilo 
dospělého věku.  
Otec tatínka byl zedníkem, přivydělával si hraním na klarinet při taneční 
zábavách, pohřbech i jiných příležitostech. V letním období pracoval na 
stavbách po celých Čechách, hlavně v Sudetech. Maminka s dětmi 
hospodařila na malých políčkách. Rodina si také přispívala na živobytí 
trháním a prodejem ovoce, které získávala výkupem z alejí u silnic a cest 
a zahrad občanů. Natrhané ovoce pak časně ráno, kolem třetí až čtvrté 
hodiny, vozila maminka na ručním vozíčku žebřiňáku do šestnáct 
kilometrů vzdálené Příbrami, kde je na trhu prodávala. Podobným 
způsobem žila většina chudých rodin na venkově. 
 
Do této těžké doby vyhlásilo v červenci roku 1914 Rakousko-Uhersko 
válku Srbsku. Záhy se zapojila řada dalších evropských států. Začala první 
světová válka. Ihned byla v celém rakousko-uherském mocnářství 
vyhlášena všeobecná mobilizace vojáků v záloze. Nejstarší tatínkův bratr 
Václav musel s dalšími do dvaceti čtyř hodin narukovat ke svému pluku. 
Okamžitě byli převeleni na srbské bojiště. Václav byl již za tři měsíce 
prohlášen nezvěstným. Padl v prvních řadách rakouské armády. Doma 
zanechal mladou vdovu a tříletou dcerku Růženku. 
 
Takto postižených rodin byly tisíce. Jen z malé obce Zduchovice s počtem 
400 obyvatel, zahynulo v první světové válce 18 mladých mužů (i otců 
rodin). Nutno poznamenat, že v této válce bojovala především pěchota, 
to je muž proti muži ve frontových liniích proti sobě. Ozbrojeni byli 
puškami s bodáky, ze zálohy je podporovali granátníci, těžké kulomety a 
dělostřelectvo. Těžké zbraně byly taženy koňmi, často po zastřelení koní i 
samotnými vojáky. 

Můj tatínek absolvoval osm tříd obecné školy ve Zduchovicích. V té době 
nikdo, zejména na venkově, neměl vyšší vzdělání. Některé děti neměli ani 
dokončenou základní školu. Často začali předčasně pracovat, buď 
společně s rodiči nebo u jiných zaměstnavatelů za velmi nízkou mzdu. 
Mnoho se jich ani nevyučilo v některém oboru. 
 
Otec se vyučil v tříletém oboru ševcem. Krátkou dobu pracoval jako 
tovaryš obuvnické firmy v Praze. Asi po necelém roce, 1911, se musel 
vrátit domů, protože mu vážně onemocněl jeho tatínek, který brzy na to 
zemřel. Otec poté pracoval se svou matkou a mladšími sourozenci v 
malém hospodářství. Živili se jak se v té těžké době dalo. 
 
Po vypuknutí první světové války byl v druhé vlně také povolán do války 
“za císaře pána a jeho rodinu”. 



Dále bych nechal promluvit jeho samotného.  
 
Své prožitky z války si zapisoval do vojenského 
deníčku a posléze je přepsal do rodinné kroniky. 
Jsou to události neuvěřitelné a otřesné a přece 
autentické a pravdivé.  
 
Sloh i písmo napsané před sto lety, by mohly být 
vzorem i v dnešní uspěchané době. Tenkrát se 
ještě vyučoval ve školách krasopis a psalo se 
ocelovými pery, namáčenými do kalamáře s 
inkoustem, při světle petrolejové lampy.



V roce 1915, 9.března byl jsem odvelen k vojsku a již 
15.dubna 1915 jsem rukoval do Benešova. Druhý den nás 
poslali do Čes. Budějovic k 29. pluku zeměbr. kde jsem byl 
14 dní. Potom nás vybrali několik set a odeslali nás do 
Salzburku k 8. zeměbran. pluku, u kterého sloužil můj starší  
bratr, t.č. již nezvěstný. 



























Tím končí tatínkovy zážitky vojenské a začíná období jiné. Období 
těžké práce drobného zemědělce a otce pěti dětí, z nichž já jsem 
byl ten nejmladší.  
 
V druhé části knihy navazují vzpomínky na mou vojenskou službu, 
kterou jsem vykonával v letech 1955-58.  
 
 
Psáno v zimě 2017, ve Zduchovicích


