
 

Vacíkováci ve velké válce 

1914 - 1918 

Z kroniky Vacíkova: ..........Pak čas tiše plynul dál bez velkých nehod až dospěl rok 1914, který zůstane zapsán v 

paměti lidstva navždy poněvadž rozrušil mysli světa. V Sarajevu na manévrech zavražděn byl náš následník trůnu 

Frant. Ferdinand z Este a to Srbem. A již byla záminka na kterou naši Němci čekali. Rakousko ihned s Německem 

vypověděli válku malému Srbsku dne 26. července v neděli na den sv. Anny. Ihned vyhlášena mobilisace, která došla 

do naší obce v poledne a druhý den ráno měli být, kteří ve vyhlášce jsou uvedeni z obce pryč. Jaký v obci nastal 

poplach ví jen ten kdo toho zažil. Pláč rodičů, dítek, žen k nevypsaní a nikdo nevěděl co dělá. Rodiče nechtěli pustit 

dítky, dítky a ženy otce a jen ti, kteří měli se odebrat s obce konali svou povinnost. Druhý den ráno naloženo vše na 

vůz, každý si musel vzít sebou na tři dny jíst a veškeré prádlo, opustili s velkým pláčem obec. Pak přišly na nás časy 

zlé.......... 

  

   Vacíkováci bojovali v rakouských řadách na všech jejich evropských frontách a to i na moři. Několik se jich po zajetí 

přihlásilo do Ruských a Italských legií ve kterých se účastnili bojů proti Rakousku a Německu. Legionáři v Rusku pak 

absolvovali  slavnou ruskou anabázi. 

 Z různých zdrojů byl sestaven níže uvedený seznam občanů Vacíkova, kteří byli odvedeni do války. Do katastru obce 

Vacíkov v té době spadala osada Nouzov, Nová Luka, a hájenky Liz, Na Dědku, Chytava a hájenka Na zadní - U křížku. 

Do seznamu jsou zařazeni i rodáci pocházející z Vacíkova, kteří před válkou z různých důvodů z Vacíkova odešli  

(zaměstnání, svatba aj.). Dále je v seznamu uvedeno několik vojáků, dle vojenských záznamů údajně narozených či 

žijících ve Vacíkově, ale o kterých není nikde další záznam. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horský myslivec 

Josef Hudeček 

námořník 

Josef Königsmark 

nadporučík 

Jan Žák 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

italský legionář 

Josef Brda 
Jan Königsmark Bedřich Panýrek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dělostřelec 

Josef Nedvěd 

Václav Kašpar Karel Hlaváč 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní odhalení pomníku padlých ve Vacíkově k desátému výročí skončení války dne 11.11.1928  

Muži zleva: 1. J.Hlaváč, 2. V.Kašpar, 3. J.Tuháček, 4. ?, 5. J.Königsmark, 6. V.Sloup, 7. J.Žák, 8. policista, 9. ?, 10. pravděpodobně starosta J.Hudeček, 11. J.Bartoň, 12. F.Krejnický, 13.?, 14. J.Křivánek, 15. F.Škudrna, 16. J.Čadek - Planiny,  

17. F.Sedláček - Mýta, 18. F.Trefný - Mýta, 19. V.Převrátil, 20. V.Herynk, ostatní se nepodařilo identifikovat. Krojované děti z leva: 1. M.Převrátilová, 2. A.Nedvědová, 3. M.Tuháčková, 4. M.Rosová, 5. M.Königsmarková, 6.-9. ?, 10. K.Vondřichová,  

11. A.Panýrková. Krojované děti od středu: 1. M.Převrátilová, 2. J.Hudeček, 3. F.Hlaváčová, 4.A.Zdeňková, 5. J.Königsmark, 6. T. Baťková, 7. J.Vošahlík, 8. A.Baťková, 9. M.Königsmarková, 10. M.Brdová, 11. M.Žáková, 12. A.Tuháčková  

 

Z kroniky Vacíkova: Slavnost byla velmi pěkná, ač byla trochu zima. Z obecního úřadu čp. 21 odebral se průvod s hudbou v čele. Za hudbou 25 družiček, obecní zastupitelstvo, osvětová komise, sbory hasičů 

Vacíkova, Roželova, Leletic a Volenic Pomník byl též vysvěcen. Stál 3.000,- Kč, ohrazení 702,- Kč, ostatní práce 400,- Kč, zhotovil jej Haník František z Hlubyně  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomník padlých ve Vacíkově - současnost 

jména padlých: 

 

František Bradáč, Václav Dubec, Václav Hudeček, Václav Hlaváč, 

František Kapoun, Cyril Kocourek, Václav Panýrek, Václav Rosa, 

Josef Rumplík, Karel Skřivánek, Jan Vošahlík, Alois Viktora, 

Josef Vrtiš, Josef Zdeněk, Jan Zdeněk 

(na pomníku z neznámého důvodu neuvedeno jméno rodáka  

Josefa Habady) 

 

 

Po druhé světové válce přidána jména: 

 

František Königsmark st., František Königsmark ml.,  

Josef Königsmark, František Baťka, Ladislav Šebek 

 

pomník padlých v Roželově na kterém je 

uvedeno jméno padlého rodáka z Vacíkova 

Josefa Převrátila 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomník padlých v Březí se jménem 

Vacíkovského rodáka 

Josefa Dražana 

pomník padlých vojáků ve Volenicích se 

jmény rodáků z Vacíkova 

Františka Muláčka a Jana Kaisra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomník padlých v obci Koupě se jménem 

Karla Schořovského,  

narozeného ve Vacíkově 

hrob italského legionáře  

Františka Baťky,  

který zemřel v roce 1933 

Kalinivka (Ukrajina)  

památník a hřbitov ruských legionářů, 

kteří padli v bitvě U Zborova.  

Mezi nimi je pochován i rodák z Vacíkova  

Josef Zdeněk 

Březnice 

27.7.1914 



                                                                                                                   

VVaaccííkkoovvááccii  vvee  VVeellkkéé  vváállccee  11991144  --  1188  

 

JJmméénnoo  
NNaarroozzeenn  

mmííssttoo  

ZZeemmřřeell  

mmííssttoo  
PPoobbyytt  OOddvveeddeenn  HHooddnnoosstt  ÚÚttvvaarr  NNaassaazzeenníí  

PPoozznnáámmkkaa    

JJmméénnoo  nnaa  ppoommnnííkkuu  
  

BBaarrttooňň            

JJaann  

**44..55..11888844  

VVaaccííkkoovv  

††1199????  

????  
VVaaccííkkoovv  5544  

--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  zzeemměěbbrraanneecckkýý  ppěěššíí  pplluukk  77  --  RRaakkoouusskkoo   ((1100..  rroottaa))  

--  vváállččiill  pprroottii  SSrrbbsskkuu  

--  22  xx  rraanněěnn  --  nneemmooccnniiccee  PPllzzeeňň  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee                                                                                                            

--  vvrrááttiill  ssee  vv  rrooccee  11991188  --  zzddrráávv  
  

BBaarrttooňň  

JJoosseeff  

**2233..33..11889955  

VVaaccííkkoovv  

††11997733  

????  

VVaaccííkkoovv  5544  

VVaaccííkkoovv  3355  
--  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa     

--  ttaažžeenníí  pprroottii    IIttáálliiii  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee  

--  vvrrááttiill  ssee  ((uuvveeddeennoo  ddllee  iinnffoorrmmaaccíí  FFrr..  RReeššee))  
  

BBaaťťkkaa    

FFrraannttiiššeekk  

**2211..1100..11887744  

VVaaccííkkoovv  

††1166..88..11993333  

????  

VVaaccííkkoovv  1155  

PPllzzeeňň  ????  

--  VVoojjíínn  vv  RRaakkoouusskkéé  aarrmmáádděě  

--  VVoojjíínn  ((ssttřřeelleecc))  vv  IIttaallsskkýýcchh  lleeggiiíícchh  

--  1111..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  3322..pp..ppll..  --  IIttaallsskkéé  lleeggiiee   ((22..  rroottaa))  

--  22..1111..11991166  --  zzaajjaatt  nnaa  MMtt--FFaaiittii  ((IIttáálliiee))                                          

--  zzaajjaatteecckkýý  ttáábboorr  AAvveezzzzaannoo,,  RReeppaarrttoo  88  

--  2255..44..11991188  --  vvssttuupp  ddoo  IIttaallsskkýýcchh  lleeggiiíí  

--  1166..66..11992200  --  kkoonneecc  vv  lleeggiiíícchh  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee    

BBaaťťkkaa  

FFrraannttiiššeekk  

**1166..1111..11887788  

VVaaccííkkoovv  

††11996666  

????  
VVaaccííkkoovv  4466  

--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   --  dděělloossttřřeelleecc  

--  ttaažžeenníí  pprroottii  SSrrbbsskkuu,,  RRuusskkuu  aa    IIttáálliiii  

--  ssyynn  tteessaařřee  ((ddoommkkáářřee))  

--  ppřřeedd  vváállkkoouu  ddoommkkáářř                                                                                  

--  vvrrááttiill  ssee  vv  rrooccee  11991188  --  zzddrráávv  

  

BBeerraann  

FFrraannttiiššeekk  

**44..1122..11888877  

NNoouuzzoovv  

††1199????  

????  
NNoouuzzoovv    44  

--  DDeessááttnnííkk  vv  RRaakkoouusskkéé  aarrmmáádděě  

--  SSttrráážžmmiissttrr  vv  IIttaallsskkýýcchh  lleeggiiíícchh  

--  1111..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  88..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  3322..pp..ppll..  --  IIttaallsskkéé  lleeggiiee   ((55..  rroottaa))  

--  22..1111..11991166  --  zzaajjaatt  vv  GGoorriiccee  ((SSlloovviinnsskkoo))  

--  2200..22..11991188  --  ppřřiihhllááššeenníí  ddoo  IIttaallsskkýýcchh  lleeggiiíí  

--  1199..88..11991199  --  kkoonneecc  vv  lleeggiiíícchh  

--  ppoo  pprrooppuuššttěěnníí  zz  lleeggiiíí  ooddeeššeell  kk  ffiinnaannččnníí  ssttrráážžii                                                                                                                                          

--  ddllee  VVHHAA  aa  kknniihhyy  LLeeggiioonnáářřii  zz  PPřřííbbrraammsskkaa  ssee  nnaarrooddiill  aa  

bbyyddlleell  vvee  VVaaccííkkoovvěě..  DDllee  mmaattrriikkyy  ppoocchháázzeell  zz  NNoouuzzoovvaa..  

  

BBrraaddááčč  

FFrraannttiiššeekk          

**2277..44..11889900  

VVoolleenniiccee  

††11991144  

????  

VVoolleenniiccee  55  

VVaaccííkkoovv  ????  --  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   

--  ppaaddll                                                                                                                                              

--  zzeemmřřeell  pprraavvdděěppooddoobbnněě  ppoozzdděějjii..                                        

--  VVHHAA  nneeuuvvááddíí  vv  rrooccee  11991144  žžááddnnééhhoo  ppaaddllééhhoo  ss  ttíímmttoo  

jjmméénneemm  

  

  

  

††  



BBrrddaa              

JJoosseeff  

**1111..1111..11888877  

RRoožžeelloovv  

††2222..11..11995588  

PPřřííbbrraamm  

RRoožžeelloovv  11  

VVaaccííkkoovv  11    

--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  SSvvoobbooddnnííkk  vv  RRaakkoouusskkéé  aarrmmáádděě  

--  VVoojjíínn  ((ssvvoobbooddnnííkk))  vv  IIttaallsskkýýcchh  lleeggiiíícchh  

--  1111..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  7755..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  3355..pp..ppll..  --  IIttaallsskkéé  lleeggiiee ((1100..  rroottaa))  

--  22..77..11991177  --  bbiittvvaa  uu  ZZbboorroovvaa  ((RRaakkoouusskkoo))  --  rraanněěnn  

--  1122..77..11991188  --  zzaajjaatt  vv  BBeerraattuu  ((AAllbbáánniiee))  --  vváállččiill  pprroottii  IIttáálliiii  

--  1177..1100..11991188  --    vvssttuupp  ddoo  IIttaallsskkýýcchh  lleeggiiíí  --  vváállččiill  pprroottii  RRaakkoouusskkuu  

--  2299..1100..11991199  --  kkoonneecc  vv  lleeggiiíícchh  

--  ssyynn  nnáájjeemmnnííkkaa  

--  ppřřeedd  vváállkkoouu  ččeelleeddíínn                                                                                        

--  vvrrááttiill  ssee  ddoommůů  aažž  vv  rrooccee  11991199  jjaakkoo  vváálleeččnnýý  iinnvvaalliiddaa  ((ddllee  

kkrroonniikkyy  VVaaccííkkoovvaa  ssee  vvrrááttiill  zzddrráávv))  

  

CCaaccíínn                

JJaann  

**2233..66..11887788  

VVaaccííkkoovv  

††1199????  

VVaaccííkkoovv  
VVaaccííkkoovv  1188  

--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  zzeemměěbbrraanneecckkýý  ppěěššíí  pplluukk  77  --  RRaakkoouusskkoo   

--  vváállččiill  uu  KKrraassnniikkuu  vv  RRuusskkuu    

--  rraanněěnn  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee  

--  ppřřeedd  vváállkkoouu  ddoommkkáářř                                                                                    

--  vvrrááttiill  ssee  aassii  vv  rrooccee  11991166  jjaakkoo  vváálleeččnnýý  iinnvvaalliiddaa  aa  ppoo  ppáárr  

lleetteecchh  zzeemmřřeell  

  

ČČeerrnnýý  

FFrraannttiiššeekk  

**1122..55..11887711  

RRoožžmmiittááll  

††1199????  

????  

RRoožžmmiittááll  6600          

VVaaccííkkoovv  2277  

--  ooddvveeddeenn  99..99..11991155  

--  vvoozzaattaajjsskkýý  pplluukk  --  RRaakkoouusskkoo   

--  vváállččiill  pprroottii  RRuusskkuu  

--  ssyynn  kkrreejjččííhhoo  

--  ppřřeedd  vváállkkoouu  ččeelleeddíínn                                                                                    

--  vvrrááttiill  ssee  vv  rrooccee  11991188  --  zzddrráávv  

  

DDrraažžaann      

JJoosseeff                    

**1133..66..11889900  

VVaaccííkkoovv  

††55..1122..11991166  

????  

((IIttáálliiee))  

VVaaccííkkoovv  3399  

BBřřeezzíí  6622    
--  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   

  

--  ssyynn  nnáájjeemmnnííkkaa  

--  ppaaddll  ((  zz  kkrroonniikkyy  BBřřeezzíí::  ......nnaa  IIttaallsskkéé  ffrroonnttěě  55..  pprroossiinnccee  11991166  

rraanněěnn  vvee  33  hhooddiinnyy  vv  nnooccii  aa  nnaa  mmííssttěě  zzůůssttaall  nneeooššeettřřeenn  aa  vv  

hhrroozznnýýcchh  bboolleesstteecchh  vv  99..  hhooddiinn  zzeemmřřeell......))                                                      

--  jjmméénnoo  uuvveeddeennoo  nnaa  ppoommnnííkkuu  ppaaddllýýcchh  vv  oobbccii  BBřřeezzíí  
††  

DDuubbeecc    

VVááccllaavv                    

**1100..1100..11889911  

VVaaccííkkoovv  

††11991155  

????  

((SSrrbbsskkoo))  

VVaaccííkkoovv  2266    
--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  zzeemměěbbrraanneecckkýý  ppěěššíí  pplluukk  77  --  RRaakkoouusskkoo   

--  vváállččiill  pprroottii  SSrrbbsskkuu,,  kkddee  bbyyll  zzaajjaatt  

--  ssyynn  kkoovváářřee                                                                                                                    

--  zzeemmřřeell  vv  SSrrbbsskkéémm  zzaajjeettíí  ††  

FFoouuss              

JJoosseeff  

**1155..55..11888833  

VVěěššíínn  

††1199????  

????  

VVěěššíínn  5533  

VVaaccííkkoovv  11  

--  ooddvveeddeenn  3311..1122..11991144  

--  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   

--  vváállččiill  pprroottii  RRuusskkuu  

--  11991155  --  zzaajjaatt,,  vv  zzaajjeettíí  33  aa  ppůůll  rrookkuu  

--  ssyynn  nnááddeennííkkaa  

--  ppřřeedd  vváállkkoouu  kkooččíí                                                                                                

--  vvrrááttiill  ssee  vv  rrooccee  11991188  --  zzddrráávv  

  

HHaabbaaddaa    

JJoosseeff                          

**11888866  

VVaaccííkkoovv  ??  

††1177..1122..11991155  

RRaannzziiaannoo  

((IIttáálliiee))  

BBaallkkoovvyy  99    

VVaaccííkkoovv    
--  1111..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo ((1111..  rroottaa))  

  

--  ssyynn  ssvvěětteemm  jjddoouuccííhhoo  bbrruussiiččee  ppoocchháázzeejjííccííhhoo  zz  VVaaccííkkoovvaa                                                                      

--  nnaarroozzeenn  nnaa  nneezzjjiiššttěěnnéémm  mmííssttěě                                              

--  zzeemmřřeell  zz  nneezznnáámmééhhoo  ddůůvvoodduu  vv  ppoollnníí  nneemmooccnniiccii  RRaannzziiaannoo  

GGoorriiee  ((IIttáálliiee))  --  pprraavvdděěppooddoobbnněě  ssee  jjeeddnnáá  oo  RReennččee  ppoobbllíížž  

GGoorriiccee  vv  ddnneeššnníímm  SSlloovviinnsskkuu                                                                                                                                  

--  ddllee  sseezznnaammuu  ppaaddllýýcchh  VVHHÚÚ  zz  11..22..11991166  ssee  nnaarrooddiill  ččii  

ppoocchháázzeell  VVaaccííkkoovvaa                                                                                                

--  jjmméénnoo  nneenníí  uuvveeddeennoo  nnaa  žžááddnnéémm  ppoommnnííkkuu  vv  ČČRR  
††  

HHeerriinnkk      

JJoosseeff  

**1199..1111..11888833  

HHvvoožžďďaannyy  

((JJaavvoorryy))  

††119911??  

????  

HHvvoožžďďaannyy  7700  

((JJaavvoorryy))  

VVaaccííkkoovv  ????  

--  1111..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo ((88..  rroottaa))  

--  rraanněěnn  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee,,  ootteecc  ppoocchháázzeell  zz  VVaaccííkkoovvaa                                                                                              

--  ppaaddll                                                                                                                                            

--  ddllee  sseezznnaammuu  rraanněěnnýýcchh  VVHHÚÚ  zz  1133..88..11991155  bbyyddlliiššttěěmm  ččii  

nnaarroozzeenn  vvee  VVaaccííkkoovvěě                                                                                                

--  jjmméénnoo  uuvveeddeennoo  nnaa  ppoommnnííkkuu  ppaaddllýýcchh  vvee  HHvvoožžďďaanneecchh  

  

  

††  



HHllaavvááčč  

FFrraannttiiššeekk  
**1144..77..11888866  

VVaaccííkkoovv  

††1199????  

????  
VVaaccííkkoovv  1133  

--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  zzeemměěbbrraanneecckkýý  ppěěššíí  pplluukk  77  --  RRaakkoouusskkoo   

--  vváállččiill  22  rrookkyy  pprroottii  SSrrbbsskkuu  

--  rraanněěnn  

--  ssyynn  cchhaalluuppnnííkkaa                                                                                                      

--  aassii  11991166  pprrooppuuššttěěnn  jjaakkoo  vváálleeččnnýý  iinnvvaalliiddaa  
  

HHllaavvááčč  

FFrraannttiiššeekk  

**1166..1122..11889977  

VVaaccííkkoovv  

††1199????  

????  
VVaaccííkkoovv  2255  

--  ooddvveeddeenn  2288..66..11991155  

--  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   

--  vváállččiill  pprroottii  IIttáálliiii  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee                                                                                                              

--  vvrrááttiill  ssee  vv  rrooccee  11991188  jjaakkoo  vváálleeččnnýý  iinnvvaalliiddaa  
  

HHllaavvááčč        

JJoosseeff  

**1111..11..11886688  

VVaaccííkkoovv  

††11995566  

????  
VVaaccííkkoovv  2255  

--  ooddvveeddeenn  99..99..11991155  

--  22..pp..ppll..mmaaďďaarrsskkýý  ((KKoorrnneeuubbuurrkk))  --  RRaakkoouusskkoo   

--  ssyynn  ddoommiinniikkaalliissttyy  ((ppooddddaannééhhoo))  

--  ddoommkkáářř                                                                                                                                

--  vvrrááttiill  ssee  vv  rrooccee  11991177  --  zzddrráávv  

  

HHllaavvááčč  

JJoosseeff  

**3300..88..11888888  

VVaaccííkkoovv  

††1199????  

????  

((UUSSAA))  

VVaaccííkkoovv  1133  

????  

((UUSSAA))  

--  UUSS  AArrmmyy   

--  zzaarreeggiissttrroovváánn  ((ooddvveeddeenn))  55..66..11991177  

--  ssyynn  cchhaalluuppnnííkkaa  

--  eemmiiggrraanntt  

--  zzddaa  bbyyll  nnaakkoonneecc  ppřřiijjaatt  ddoo  aarrmmááddyy  ččii  nnaassaazzeenn  nnaa  bboojjiiššttii  

nneenníí  zznnáámmoo  

  

HHllaavvááčč        

JJoosseeff  

**1155..44..11889966  

VVaaccííkkoovv  

††11997755  

????  
VVaaccííkkoovv  2255  

--  ooddvveeddeenn  11991155  

--  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   

--  vváállččiill  pprroottii  IIttáálliiii  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee                                                                                                            

--  vvrrááttiill  ssee  1177..1122..11992200  --  zzddrráávv  
  

HHllaavvááčč    

KKaarreell  

**44..1100..11889977  

VVaaccííkkoovv  

††1199????  

????  
VVaaccííkkoovv  1133  

--  ooddvveeddeenn  11991155  

--  1111..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  vváállččiill  pprroottii  RRuusskkuu  

--  ssyynn  cchhaalluuppnnííkkaa                                                                                                      

--  vvrrááttiill  ssee  vv  rrooccee  11991188  --  zzddrráávv  
  

HHllaavvááčč  

VVááccllaavv                    

**2222..99..11888822  

VVaaccííkkoovv  

††1177..1111..11991188  

????  
VVaaccííkkoovv  2233  --  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   

--  ssyynn  ddoommkkáářřee  

--  zzeemmřřeell  66  ddnníí  ppoo  sskkoonnččeenníí  vváállkkyy  ††  

HHllaavvááčč  

VVááccllaavv  

**2255..1111..11889900  

VVaaccííkkoovv  

††2277..99..11995533  

VVaaccííkkoovv  
VVaaccííkkoovv  1133  

--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  1111..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo ((zzddrraavvoottnníí  ooddddííll))  

--  vváállččiill  pprroottii  SSrrbbsskkuu,,  RRuusskkuu  aa  IIttáálliiii  

--  rraanněěnn  --  llééččeenn  nneemmooccnniiccee  čč..  11  KKllaaggeennffuurrtt  

--  ssyynn  cchhaalluuppnnííkkaa                                                                                                      

--  vvrrááttiill  ssee  vv  rrooccee  11991188  --  zzddrráávv  
  

HHoořřeejjšš  

FFrraannttiiššeekk  

**1177..55..11888855  

VVaaccííkkoovv  

††1199????  

????  

VVaaccííkkoovv  11  

PPaaššttiikkyy  

--  SSvvoobbooddnnííkk  vv  RRaakkoouusskkéé  aarrmmáádděě  

--  DDeessááttnnííkk  vv  IIttaallsskkýýcchh  lleeggiiíícchh  

--  1111..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  3344..pp..ppll..  --  IIttaallsskkéé  lleeggiiee   ((11..  rroottaa))  

--  2244..55..11991177  --  zzaajjaatt  vv  SSeelloo  ((SSlloovviinnsskkoo))    

--  1133..55..11991188  --  vvssttuupp  ddoo  IIttaallsskkýýcchh  lleeggiiíí  

--  55..99..11991199  --  kkoonneecc  vv  lleeggiiíícchh  

--  ssyynn  ččeelleeddíínnaa  vvee  ddvvoořřee    

HHuuddeeččeekk  

JJoosseeff  

**1155..1100..11888855  

VVaaccííkkoovv  

††11996699  

PPřřííbbrraamm  
VVaaccííkkoovv  2211  

--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  22..  pplluukk  TTyyrroollsskkýýcchh  ((hhoorrsskkýýcchh))  ccííssaařřsskkýýcchh  mmyysslliivvccůů  --  RRaakkoouusskkoo   

--  HHaalliičč,,  KKaarrppaattyy  ((RRuusskkáá  ffrroonnttaa))  

--  AAllppyy  ((IIttaallsskkáá  ffrroonnttaa))  

--  AAllppyy  ((FFrraanncciiee))  --  22  mměěssííccee  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee                                                                                                    

--  ppřřeedd  vváállkkoouu  zzeeddnnííkk                                                                              

--  ppoo  sskkoonnččeenníí  vváállkkyy  ššeell  zz  AAllpp  ddoommůů  ppěěšškkyy                                                                                                          

--  ddoorraazziill  2288..1111..11991188  --  zzddrráávv                                                              

--  ppoo  vváállccee  ddlloouuhhoolleettýý  ssttaarroossttaa  VVaaccííkkoovvaa  aa  ddrruuhhýý  kkrroonniikkáářř  

  

HHuuddeeččeekk  

VVááccllaavv                    

**22..77..11889900  

VVaaccííkkoovv  

††2222..99..11991144  

VViiššnnjjiiććeevvoo  

((SSrrbbsskkoo))  

VVaaccííkkoovv  2211  

--  pprraavvdděěppooddoobbnněě  vv  ddoobběě  vvyyppuukknnuuttíí  vváállkkyy  vvyykkoonnáávvaall  zzaakkllaaddnníí  

vvoojjeennsskkoouu  sslluužžbbuu  

--  nnááhhrraaddnníí  pprraappoorr  ččss..ppěěššííhhoo  pplluukkuu  1111  FFrraanntt..PPaallaacckkééhhoo  --  RRaakkoouusskkoo

  
--  jjiižžnníí  ffrroonnttaa  ((ssrrbbsskkéé  bboojjiiššttěě))  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee                                                                                                      

--  zzeemmřřeell  zz  nneezznnáámmééhhoo  ddůůvvoodduu  vv  ppoollnníí  nneemmooccnniiccii                                                                                                                          

--  ppoocchhoovváánn  uu  oobbccee    VViiššnnjjiiććeevvoo  ((SSrrbbsskkoo))  ††  



KKaaiisseerr              

JJaann                    

**1188..33..11887722  

VVaaccííkkoovv  

††2200..99..11991166  

????  

((HHaalliičč))  

VVaaccííkkoovv  3377  

VVoolleenniiccee  55  
--  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   

--  vvýýcchhooddnníí  ffrroonnttaa  ((HHaalliičč))  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee  

--  ppaaddll  

--  jjmméénnoo  uuvveeddeennoo  nnaa  ppoommnnííkkuu  vv  oobbccii  VVoolleenniiccee    ((nnaa  

ppoommnnííkkuu  cchhyybbnnéé  ddaattuumm  nnaarroozzeenníí  1155..33..11887722))  ††  

KKaalláátt          

KKaarreell  

**3300..11..11889944  

RRoožžeelloovv  

††1199????  

????  

VVaaccííkkoovv  4488  

((hháájjoovvnnaa  NNaa  

DDěěddkkuu))  

MMeerrkkllíínn  

--  VVoojjíínn  vv  RRaakkoouusskkéé  aarrmmáádděě  

--  ŠŠiikkoovvaatteell  vv  RRuusskkýýcchh  lleeggiiíícchh  

--  1111..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo ((33..  ssppoojjoovvaaccíí  rroottaa))  

--  zzááll..pprr..  --  RRuusskkéé  lleeggiiee   

--  55..ssttřř..ppll..  --  RRuusskkéé  lleeggiiee   

--  ttýýll..iinntt..  --  RRuusskkéé  lleeggiiee   

--  22..  ssttřř..ppll..  --  RRuusskkéé  lleeggiiee ((55..  rroottaa))  

--  1177..22..11991155  --  zzaajjaatt  vvee  SSmmoollnnííkkyy  ((PPoollsskkoo))                                                                                      --  

zzaajjaatteecckkýý  ttáábboorr  KKiijjeevv  ((UUkkrraajjiinnaa))  

--  22..77..11991177  --  vvssttuupp  ddoo  RRuusskkýýcchh  lleeggiiíí  --  BBaarriissppooll  ((UUkkrraajjiinnaa))  

--  88..66..11992200  --  kkoonneecc  vv  lleeggiiíícchh  

--  ssyynn  ppoolleessnnééhhoo  NNaa  DDěěddkkuu  

--  ppoo  vváállccee  sslluužžbbaa  vv  ČČSS  aarrmmáádděě                                                      

--  44..66..11992288  --  ppřřeelloožžeenn  ddoo  vvýýsslluužžbbyy                                        

--  11..99..11992288  --  ssuuppeerraarrbb..  

  

KKaappoouunn  

FFrraannttiiššeekk          

**22..44..11889911  

VVaaccííkkoovv  

††11991155  

????  
VVaaccííkkoovv  3366  --  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   

--  ssyynn  kkrreejjččííhhoo  

--  ppaaddll                                                                                                                                            

--  nnaa  ppoommnnííkkuu  cchhyybbnnýý  rrookk  nnaarroozzeenníí  ††  

KKaaššppaarr  

VVááccllaavv  

**1144..66..11889966  

VVaaccííkkoovv  

††11998833  

????  

VVaaccííkkoovv  99  

VVaaccííkkoovv  5566  

--  ooddvveeddeenn  11991155  

--  1111..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  vváállččiill  pprroottii  RRuusskkuu  

--  11991155  --  zzaajjaatt,,  vv  zzaajjeettíí  33  rrookkyy  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee                                                                                                                  

--  vvrrááttiill  ssee  vv  rrooccee  11991188  --  zzddrráávv    

KKooccoouurreekk  

CCyyrriill                        

**3311..88..11888899  

VVaaccííkkoovv  

††22..--1100..55..  

11991155  

????  

VVaaccííkkoovv  3355    --  1133..pp..ppll  --  RRaakkoouusskkoo ((1155..  rroottaa))  
--  ssyynn  oobbuuvvnnííkkaa  ((ddoommkkáářřee))  

--  ppaaddll  ††  

KKöönniiggssmmaarrkk  

JJaann  

**2200..55..11888888  

????  

††11996699  

????  
VVaaccííkkoovv  2266  

--  ooddvveeddeenn  2211..1122..11991144  

--  zzeemměěbbrraanneecckkýý  ppěěššíí  pplluukk  77  --  RRaakkoouusskkoo   

--  vváállččiill  pprroottii  RRuusskkuu  

--  44..44..11991155  --  zzaajjaatt  --  vv  zzaajjeettíí  33  rrookkyy  

--  ppoo  nnáávvrraattuu  zzee  zzaajjeettíí  vváállččiill  pprroottii  IIttáálliiii  

--  ssyynn  hhaajjnnééhhoo  

--  ddoommkkáářř                                                                              

--  vvrrááttiill  ssee  vv  rrooccee  11991188  --  zzddrráávv                                                

--  ppoo  nnáávvrraattůů  zzee  zzaajjeettíí  jjiižž  nniikkddyy  nneeppoozzřřeell  žžááddnnééhhoo  kkrráállííkkaa  

  

KKöönniiggssmmaarrkk  

JJoosseeff  

      **2211..77..11889922  

VVaaccííkkoovv  

††1199????  

????  

VVaaccííkkoovv  3388    

VVaaccííkkoovv  33  

--  ooddvveeddeenn  2244..1100..11991144  

--  Rakouské námořnictvo  
- válčil proti Itálii 
- účastník vzpoury v Boce Kotorské  

--  ssyynn  hhaajjnnééhhoo                                                                                                                

--  vvrrááttiill  ssee  vv  rrooccee  11991188  --  zzddrráávv  
  

KKrreejjzzaarr  

FFrraannttiiššeekk  

**66..1100..11887777  

VVaaccííkkoovv  

††1199????  

????  
VVaaccííkkoovv  3300  

--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  zzeemměěbbrraanneecckkýý  ppěěššíí  pplluukk  77  --  RRaakkoouusskkoo   

--  rraanněěnn  

--  ssyynn  ddoommiinniikkaalliissttyy  ((ppooddddaannééhhoo))  

--  ppřřeedd  vváállkkoouu  ddoommkkáářř                                                                                  

--  ppoo  33  mměěssííccíícchh  jjaakkoo  iinnvvaalliiddaa  pprrooppuuššttěěnn  

  

KKřřiivváánneekk  

JJoosseeff  

**1199..1122..11888811  

VVaaccííkkoovv  

††55..1122..11995544  

SSttrraakkoonniiccee  
VVaaccííkkoovv  4411  

--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  žžeelleezznniiččnníí  pplluukk  --  RRaakkoouusskkoo   

--  ttaažžeenníí  pprroottii  RRuusskkuu  aa  IIttáálliiii  

--  ssyynn  ddoommoovvnnííkkaa                                                                                                        

--  vvrrááttiill  ssee  vv  rrooccee  11991188  --  zzddrráávv--  
  

KKřřiivváánneekk  

VVááccllaavv  

**55..1111..11889944  

  

VVaaccííkkoovv  

††1199????  

  

????  

VVaaccííkkoovv  4411  
--  ooddvveeddeenn  11991155  

--  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa ((zzáákkooppoovvýý  pprraappoorr))  

--  ttaažžeenníí  nnaa  vvššeecchh  ffrroonnttáácchh,,  22xx  rraanněěnn  

--  ssyynn  ddoommoovvnnííkkaa                                                                                                    

--  vvrrááttiill  ssee  vv  rrooccee  11991188  --  zzddrráávv  
  



LLíívvaanneecc  

VVááccllaavv  

**1111..77..11888811  

RRoožžeelloovv  

††1199????  

????  
VVaaccííkkoovv  ????  

--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  1111..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  vváállččiill  pprroottii  SSrrbbsskkuu,,  RRuusskkuu  aa  IIttáálliiii  

--  ssyynn  ččeelleeddíínnaa  zz  NNoovvýýcchh  LLuukk  

--  ppřřeedd  vváállkkoouu  ččeelleeddíínn                                                                                    

--  11991188  --  vvrrááttiill  ssee  jjaakkoo  vváálleeččnnýý  iinnvvaalliiddaa  

  

MMoouulliiss          

JJoosseeff  

**44..22..11889900  

PPllaanniinnyy  

††1199????  

????  

PPllaanniinnyy  22  

VVaaccííkkoovv  ????  
--  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   

--  vváállččiill  pprroottii  IIttáálliiii  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee  

--  ddoo  VVaaccííkkoovvaa  ssee  ppřřiissttěěhhoovvaall  aažž  ppoo  vváállccee  
  

MMuullááččeekk  

FFrraannttiiššeekk          

**55..1111..11887799  

VVaaccííkkoovv  

††2222..1111..11991144  

LLaazzaarreevvaacc  

((SSrrbbsskkoo))  

VVaaccííkkoovv  3333  

VVoolleenniiccee  ????  
--  zzeemměěbbrraanneecckkýý  ppěěššíí  pplluukk  77  --  RRaakkoouusskkoo   

--  jjiižžnníí  ffrroonnttaa  ((ssrrbbsskkéé  bboojjiiššttěě))  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee  

--  ppaaddll                                                                                                                                            

--  ppoocchhoovváánn  vv  oobbccii  LLaazzaarreevvaacc  ((SSrrbbsskkoo))                                                                                                  

--  jjmméénnoo  uuvveeddeennoo  nnaa  ppoommnnííkkuu  vv  oobbccii  VVoolleenniiccee  ††  

NNeeddvvěědd      

JJoosseeff  

**2255..88..11887700  

VVaaccííkkoovv  

††1199????  

????  

VVaaccííkkoovv  3399  

VVaaccííkkoovv  3366  

--  ooddvveeddeenn  99..99..11991155  

--  1111..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  vváállččiill  pprroottii  RRuusskkuu  

  

  

  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee  

--  ddoommkkáářř                                                                                                                                

--  pprrooppuuššttěěnn  vv  rrooccee  11991166  --  zzddrráávv  
  

NNeeddvvěědd      

JJoosseeff  

**1111..11..11889966  

VVaaccííkkoovv  

††1144..66..11998822  

PPřřeeššttiiccee  

VVaaccííkkoovv  3399  

PPřřeeššttiiccee  2211  

--  ooddvveeddeenn  1122..33..11991155  

--  1111..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  33..  dděělloossttřřeelleecckkýý  ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  vváállččiill  pprroottii  RRuusskkuu  

--  2288..77..11991155  --  zzaajjaatt,,  vv  zzaajjeettíí  33  rrookkyy  

--  1188..77..11991188  --  ssee  vvrrááttiill  zzee  zzaajjeettíí  aa  ppřřiidděělleenn  kk  33..  dděělloossttřřeelleecckkéémmuu  pplluukkuu  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee                                                                                                            

--  vvrrááttiill  ssee  vv  rrooccee  11991188  --  zzddrráávv                                                        

--  ppoo  vváállccee  hhaajjnnýý  
  

NNoovváákk  

FFrraannttiiššeekk  

**2222..1111..11889944  

VVaaccííkkoovv  

††  1199????  

????  

VVaaccííkkoovv  

((NNoovváá  LLuukkaa))  

ČČeesskkéé  

BBuudděějjoovviiccee  

--  VVoojjíínn  vv  RRaakkoouusskkéé  aarrmmáádděě  

--  SSvvoobbooddnnííkk  vv  RRuusskkýýcchh  lleeggiiíícchh    

--  1111..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  66..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  11..ssttřř..ppll..  --  RRuusskkéé  lleeggiiee   ((33..  rroottaa))  

--  1100..99..11991155  --  zzaajjaatt  vv  TTaarrnnooppooll  ((PPoollsskkoo))    

--  2200..66..11991177  --  vvssttuupp  ddoo  RRuusskkýýcchh  lleeggiiíí  --  KKaarrppaattyy  ((KKuuttyy))  

--  2299..77..11992200  --  kkoonneecc  vv  lleeggiiíícchh  

--  ssyynn  ččeelleeddíínnaa  zz  NNoovvýýcchh  LLuukk    

PPaannýýrreekk  

BBeeddřřiicchh  

**1177..33..11889977  

VVaaccííkkoovv  

††1199????  

????  

VVaaccííkkoovv  3388  

VVaaccííkkoovv  3377  

--  ooddvveeddeenn  11991155  

--  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   

--  vváállččiill  pprroottii  IIttáálliiii,,  kkddee  bbyyll  22xx  rraanněěnn  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee                                                                                                            

--  vvrrááttiill  ssee  vv  rrooccee  11991188  --  zzddrráávv    

PPaannýýrreekk    

JJoosseeff                          

**55..55..11888811  

BBřřeezznniiccee  

††1100..1100..11991144  

????  

((SSrrbbsskkoo))  

BBřřeezznniiccee  ????  

BBeerroouunn  ????  --  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   

--  ssyynn  zzeeddnnííkkaa  

--  ppaaddll                                                                                                                                              

--  ddllee  VVHHAA  ssee  nnaarrooddiill  vvee  VVaaccííkkoovvěě                                          

--  ddllee  mmaattrriikkyy  ssee  nnaarrooddiill  vv  BBřřeezznniiccii  aa  jjeehhoo  dděědd  ppoocchháázzeell  zz  

VVaaccííkkoovvaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

--  jjmméénnoo  uuvveeddeennoo  nnaa  ppoommnnííkkuu  ppaaddllýýcchh  vv  BBeerroouunněě  
††  

PPaannýýrreekk  

SSttaanniissllaavv  

**11888800  

VVaaccííkkoovv  ????  

††1199????  

????  
VVaaccííkkoovv  ????  --  zzeemměěbbrraanneecckkýý  ppěěššíí  pplluukk  77  --  RRaakkoouusskkoo   ((99..  rroottaa))  

--  rraanněěnn  

--  ddllee  eevviiddeennccee  rraanněěnnýýcchh  VVHHÚÚ  zz  2255..11..11991166  ssee  nnaarrooddiill  ččii  

ppoocchháázzeell  zz  VVaaccííkkoovvaa..  KKrroomm  ttééttoo  eevviiddeennccee  oo  nněěmm  nneenníí  vv  

oossttaattnníícchh  ddaattaabbáázzíícchh  žžááddnnáá  iinnffoorrmmaaccee  

  



PPaannýýrreekk  

VVááccllaavv                    

**22..1111..11888800  

VVaaccííkkoovv  

††11991188  

????  
VVaaccííkkoovv  2244  --  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   

--  ssyynn  ddoommkkáářřee  

--  ppaaddll  ††  

PPřřeevvrrááttiill  

JJoosseeff                          

**2200..11..11888822  

VVaaccííkkoovv  

††2288..1122..11991144  

????  

((SSrrbbsskkoo))  

VVaaccííkkoovv  1100    

RRoožžeelloovv  1100  
--  1111..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  jjiižžnníí  ffrroonnttaa  ((ssrrbbsskkéé  bboojjiiššttěě))  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee  

--  nneezzvvěěssttnnýý  vv  bboojjii,,  pprroohhllááššeenn  zzaa  mmrrttvvééhhoo  

--  jjmméénnoo  uuvveeddeennoo  nnaa  ppoommnnííccíícchh  vv  oobbccíícchh  RRoožžeelloovv  aa  

HHvvoožžďďaannyy  ††  

PPřřeevvrrááttiill  

VVááccllaavv  

**1144..1111..11888822  

VVaaccííkkoovv  

††11995599  

LLnnáářřee  
VVaaccííkkoovv  22  

--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  1111..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  jjiižžnníí  ffrroonnttaa  ((ssrrbbsskkéé  bboojjiiššttěě))  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee  

--  ppřřeedd  vváállkkoouu  ddoommkkáářř                                                                                  

--  vv  SSrrbbsskkuu  ssee  rroozznneemmoohhll,,  ppoottéé  llééččeenn  vv  PPrraazzee  vv  nneemmooccnniiccii  čč..  

77  nnaa  ttyyffuuss                                                                                                                --  1133..66..11991155  ssee  

vvrrááttiill  jjaakkoo  iinnvvaalliiddaa  

  

RRaašškkaa      

JJaann  

**11888877  

????  

††1199????  

????  
VVaaccííkkoovv  2277  

--  ooddvveeddeenn  3311..1122..11991144  

--  88..dděělloossttřřeelleecckkýý..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  vváállččiill  pprroottii  IIttáálliiii  

--  11991166  --  zzaajjaatt  aa  ppoottéé  33  ppůůll  rrookkuu  vv  zzaajjeettíí  

--  ppřřeedd  vváállkkoouu  ččeelleeddíínn                                                                                    

--  11992200  --  vvrrááttiill  ssee  zzddrráávv    

RRaašškkaa          

JJoosseeff  

**22..33..11888822  

BBřřeezzíí  

††1199????  

????  

BBřřeezzíí  22    

VVaaccííkkoovv  ????  

--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  1111..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo ((77..  rroottaa))  

--  vváállččiill  pprroottii  SSrrbbsskkuu,,  RRuusskkuu  aa  IIttáálliiii  

--  33  xx  rraanněěnn  

--  ppřřeedd  vváállkkoouu  ččeelleeddíínn                                                                                    

--  vvrrááttiill  ssee  vv  rrooccee  11991188  --  zzddrráávv    

RRoossaa        

VVááccllaavv                    

**1166..1100..11888811  

VVaaccííkkoovv  

††11991155  

????  
VVaaccííkkoovv  4477    --  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   

--  ssyynn  ddoommkkáářřee  

--  ppaaddll                                                                                  ††  

RRuummppllííkk    

JJoosseeff                          

**2288..11..11887733  

VVoolleenniiccee  

††11991155  

????  

VVoolleenniiccee  3399      

VVaaccííkkoovv  2222  --  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   
--  ssyynn  nnááddeennííkkaa    

--  ppaaddll  ††  
RRyyjjááččeekk  

JJaarroommíírr                        

**11888811  

PPřřeeššttiiccee  

††1199????  

????  

PPřřeeššttiiccee  ????    

VVaaccííkkoovv  ????  

--  nnaaddppoorruuččííkk  vv  RRuusskkýýcchh  lleeggiiíícchh  

--  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa                                                                                 

--  88..  ssttřř..ppll..  --  RRuusskkéé  lleeggiiee   ((tteecchhnniicckkáá  rroottaa))  

--  ddoo  VVaaccííkkoovvaa  ssee  pprraavvdděěppooddoobbnněě  ppřřiissttěěhhoovvaall  aažž  ppoo  vváállccee    

SScchhnneeiiddeerr  

OOsskkaarr  PPaauull      

**11887799  

VVaaccííkkoovv????  

††1177..99..11991144  

ppoolloooossttrroovv  

PPaarraaššnniiccaa  

((SSrrbbsskkoo))  

VVaaccííkkoovv  ????  --  zzeemměěbbrraanneecckkýý  ppěěššíí  pplluukk  77  --  RRaakkoouusskkoo   

--  jjiižžnníí  ffrroonnttaa  ((ssrrbbsskkéé  bboojjiiššttěě))  

--  ppaaddll                                                                                                                                            

--  ppoocchhoovváánn  nnaa  ppoolloooossttrroovvěě  PPaarraaššnniiccaa  ((SSrrbbsskkoo))                                                                                                                                

--  ddllee  úúddaajjůů  VVHHAA  aa  VVHHÚÚ  zz  3311..33..11991177  ppoocchháázzeell  zz  VVaaccííkkoovvaa  aa  ii  

ttaamm  bbyyddlleell,,  aallee  kkrroomměě  ttoohhoottoo  oo  nněěmm  nniikkddee  vvee  VVaaccííkkoovvěě  

nneenníí  žžááddnnáá  zzpprráávvaa    
††  

SScchhoořřoovvsskkýý  

KKaarreell                        

**2200..99..11888866  

VVaaccííkkoovv  

††2255..88..11991144  

????  

VVaaccííkkoovv  2244  

KKoouuppěě  ????  --  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   

--  ssyynn  ppaannsskkééhhoo  ppookkllaassnnééhhoo  

--  ppaaddll                                                                                                                                            

--  jjmméénnoo  uuvveeddeennoo  nnaa  ppoommnnííkkuu  ppaaddllýýcchh  vv  oobbccii  KKoouuppěě  ††  



SSkkřřiivváánneekk  

KKaarreell                        

**11889999  

????  

††11991166  

????  
VVaaccííkkoovv  ????    --  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   --  ppaaddll  ††  

SSkkřřiivváánneekk  

TToommáášš  

**1166..55..11889922  

VVííddeeňň  

((RRaakkoouusskkoo))  

††1199????  

????  

VVííddeeňň  

CChhrráásstt  ????  

((MMiilleevvsskkoo))  

VVaaccííkkoovv  ????  

--  VVoojjíínn  vv  RRaakkoouusskkéé  aarrmmáádděě  

--  VVoojjíínn  ((ssttřřeelleecc))  vv  RRuusskkýýcchh  lleeggiiíícchh  

--  2288..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  55..  ssttřř..ppll..  --  RRuusskkéé  lleeggiiee   

--  1122..  ssttřř..  ppll..  RRuusskkéé  lleeggiiee   

--  2233..66..11991155  --  zzaajjaatt  --  DDnněěssttrr  ((UUkkrraajjiinnaa))  

--  2266..1100..11991155  --  ppřřiihhllááššeenn  ddoo  lleeggiiíí  --  JJeekkaattěěrriinnoossllaavv  ((UUkkrraajjiinnaa))    

--  1199..22..11992200  --  kkoonneecc  vv  lleeggiiíícchh  

    

ŠŠeebbeekk      

HHyynneekk  

**11889977  

????  

††1199????  

????  
VVaaccííkkoovv  99  

--  ooddvveeddeenn  11991155  

--  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   

--  vváállččiill  pprroottii  SSrrbbsskkuu  

--  ssyynn  oobbuuvvnnííkkaa                                                                                                              

--  11991166  --  pprrooppuuššttěěnn  jjaakkoo  vváálleeččnnýý  iinnvvaalliiddaa  
  

TToollaarr            

JJoosseeff  

**1100..44..11887788  

VVaaccííkkoovv  

††1199????  

????  

VVaaccííkkoovv  

((ppaannsskkýý  

ddvvůůrr))  

--  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   

--  RRuusskkéé  lleeggiiee   

--  2288..44..11991199  --  kkoonneecc  vv  lleeggiiíícchh  

--  ssyynn  ččeelleeddíínnaa  nnaa  ppaannsskkéémm  ddvvoořřee    

TTuuhhááččeekk      

JJaann  

**1111..1111..11888877  

VVaaccííkkoovv  

††66..88..11997733  

VVoolleenniiccee  

VVaaccííkkoovv  3333  

VVoolleenniiccee  3300  

--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  zzeemměěbbrraanneecckkýý  ppěěššíí  pplluukk  77  --  RRaakkoouusskkoo   ((1122..  rroottaa))  

--  vváállččiill  pprroottii  SSrrbbsskkuu  

--  1166..1100..11991144  --  zzaajjaatt  SSrrbbyy  

--  ppoo  1155--ttii  mměěssííccíícchh  uupprrcchhll  zzee  zzaajjeettíí  

--  11991166  --  vváállččiill  ddeevvěětt  mměěssííccůů  pprroottii  RRuusskkuu    

--  rraanněěnn  vv  SSrrbbsskkuu  aa  ddeevvěětt  mměěssííccůů  ppoobbyytt  vv  nneemmooccnniiccii  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee  

--  ppřřeedd  vváállkkoouu  zzeemměědděělleecc,,  ddoommkkáářř                                      

--  vvrrááttiill  ssee  vv  rrooccee  11991188  jjaakkoo  vváálleeččnnýý  iinnvvaalliiddaa,,  ppřřiiššeell  oo  nnoohhuu,,    

ddoossttaall  ttaakk  zzvvaanněě  ttrraaffiikkuu,,  kktteerroouu  sskkuutteeččnněě  ootteevvřřeell  vv  ddoomměě  

ččpp..  3333,,  kkddee  pprrooddáávvaall  ttaabbáákk  aa  cciiggaarreettyy..  PPrroottoo  ssee  mmuu  řřííkkaalloo  

ttrraaffiikkaanntt  

  

TTuuhhááččeekk  

JJoosseeff  

**2244..88..11889911  

VVaaccííkkoovv  

††1199????  

????  

((UUSSAA))  

VVaaccííkkoovv  3333  

????  

((UUSSAA))  

--  UUSS  AArrmmyy   

--  zzaarreeggiissttrroovváánn  ((ooddvveeddeenn))  55..66..11991177  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee  

--  eemmiiggrraanntt  

--  zzddaa  bbyyll  nnaakkoonneecc  ppřřiijjaatt  ddoo  aarrmmááddyy  ččii  nnaassaazzeenn  nnaa  bboojjiiššttii  

nneenníí  zznnáámmoo  

  

VViikkttoorraa    

AAllooiiss                          

**44..88..11889977  

VVaaccííkkoovv  

††55..1111..11991177  

VVaaccííkkoovv  
VVaaccííkkoovv  2288  --  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   

--  ssyynn  ppookkllaassnnééhhoo                                                                                                    

--  zzeemmřřeell  nnaa  ttuubbeerrkkuullóózzuu  ddoommaa  ppoo  pprrooppuuššttěěnníí    

  

  
††  

VVoonnddřřiicchh  

JJoosseeff  

**2277..1111..11889966  

VVaaccííkkoovv  

††1199????  

????  
    VVaaccííkkoovv  88  

--  ooddvveeddeenn  11991177  

--  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   

--  ssyynn  rroollnnííkkaa                                                                                                                    

--  vvrrááttiill  ssee  vv  rrooccee  11991188  --  zzddrráávv  
  

  VVoonnddřřiicchh  

VVááccllaavv  

**1100..66..11886666  

VVaaccííkkoovv  

††1199????  

????  
VVaaccííkkoovv  88  

--  ooddvveeddeenn  99..99..11991155  

--  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa                                                                                                     

--  22..77..11991177  --  bbiittvvaa  uu  ZZbboorroovvaa  ((RRaakkoouusskkoo))  

--  ssyynn  cchhaalluuoonnííkkaa  

--  rroollnnííkk                                                                                                                                        

--  11991177  --  ppoo  1177  mměěssííccíícchh  pprrooppuuššttěěnn  --  zzddrráávv  

  



VVooššaahhllííkk      

JJaann                          

**1155..1100..11888800  

VVaaccííkkoovv  

††11991188  

????  

VVaaccííkkoovv  33  

VVaaccííkkoovv  1111  --  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   
--  ssyynn  ddoommkkáářřee  

--  ppaaddll  ††  
VVooššaahhllííkk  

VVááccllaavv  

**66..1111..11887777  

VVaaccííkkoovv  

††  11995566  

????  

VVaaccííkkoovv  33  

VVaaccííkkoovv  1111  

--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  RRaakkoouusskkáá  aarrmmááddaa   --  dděělloossttřřeelleecc  

--  zzaajjaatt  --  22  rrookkyy  ppoobbyyll  vv  KKrraakkoowwěě  --  ppoottéé  oossvvoobboozzeenn  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee  

--  ppřřeedd  vváállkkoouu  hhoossttiinnsskkýý  
  

VVrrttiišš              

JJoosseeff                          

**2255..1122..11888822  

VVaaccííkkoovv  

††2266..22..11991155  

KKooššiiccee  

((SSlloovveennsskkoo))  

VVaaccííkkoovv  3388    

VVaaccííkkoovv  4455  

--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  1111..pp..ppll..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  vváállččiill  pprroottii  SSrrbbsskkuu,,  RRuusskkuu  

--  rraanněěnn  vv  KKaarrppaatteecchh  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee  

--  zzeemmřřeell  vv  nnaa  zzrraanněěnníí  zz  bboojjee  vv  ppoossááddkkoovvéé  nneemmooccnniiccii  čč..  2200  vv  

KKooššiiccíícchh    

--  nnaa  ppoommnnííkkuu  uuvveeddeenn  cchhyybbnnýý  rrookk  ssmmrrttii  
††  

ZZddeenněěkk          

JJaann                    

**1199..55..11888888  

VVaaccííkkoovv  

††44..88..11991144    

????  

((SSrrbbsskkoo))  

VVaaccííkkoovv  44    

--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  SSvvoobbooddnnííkk  vv  RRaakkoouusskkéé  aarrmmáádděě  

--  zzeemměěbbrraanneecckkýý  ppěěššíí  pplluukk  77  --  RRaakkoouusskkoo ((1111..  rroottaa))  

--  jjiižžnníí  ffrroonnttaa  ((ssrrbbsskkéé  bboojjiiššttěě))    

--  ((ddllee  kkrroonniikkyy  VVaaccííkkoovvaa  vváállččiill  pprroottii  SSrrbbsskkuu  aa  RRuusskkuu,,  kkddee  bbyyll  úúddaajjnněě  

zzaajjaatt  aa  ssttaall  ssee  nneezzvvěěssttnnýýmm))  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee  

--  nneezzvvěěssttnnýý  vv  bboojjii,,  pprroohhllááššeenn  zzaa  mmrrttvvééhhoo            

--  nnaa  ppoommnnííkkuu  uuvveeddeenn  cchhyybbnnýý  rrookk  ssmmrrttii  ††  

ZZddeenněěkk      

JJoosseeff  

**2233..55..11889911  

VVaaccííkkoovv  

††22..77..11991177  

ZZbboorroovv  

((UUkkrraajjiinnaa))  

VVaaccííkkoovv  44    

--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  VVoojjíínn  vv  RRaakkoouusskkéé  aarrmmáádděě  

--  VVoojjíínn  ((ssttřřeelleecc))  vv  RRuusskkýýcchh  lleeggiiíícchh  ((ooss..  čč..::  44446699))  

--  66..mmyyssll..pprr..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  33..ssttřř..ppll..  --  RRuusskkéé  lleeggiiee   

--  99..99..11991144  --  zzaajjaatt  vv  RRuusskkáá  RRaavvaa  ((UUkkrraajjiinnaa))  

--  11..11..11991177  --  vvssttuupp  ddoo  RRuusskkýýcchh  lleeggiiíí  --  BBaarriissppooll  ((UUkkrraajjiinnaa))  

--  22..77..11991177  --  bbiittvvaa  uu  ZZbboorroovvaa  ((RRuusskkéé  lleeggiiee))  

--  ssyynn  ddoommkkáářřee  

--  ppřřeedd  vváállkkoouu  pprraaccoovvaall  jjaakkoo  dděěllnnííkk                                        

--  ppaaddll  vv  bbiittvvěě  uu  ZZbboorroovvaa                                                                          

--  ppoocchhoovváánn  vv  CCeeccoovvéé  ddnneess  KKaalliinniivvkkaa  nnaa  UUkkrraajjiinněě  ††  

ŽŽáákk  

JJaann  

**11888800  

VVýýttuuňň  

  

††11996655  

ČČeesskkáá  

KKaammeenniiccee  

  

VVýýttuuňň  

SSkkrraadd  

((CChhoorrvvaattsskkoo))  

VVaaccííkkoovv  

ČČeesskkáá  

KKaammeenniiccee  

--  mmoobbiilliizzoovváánn  vv  pprrvvnníí  vvllnněě  2266..77..11991144  

--  NNaaddppoorruuččííkk  vv  RRaakkoouusskkéé  aarrmmáádděě  

--  zzeemměěbbrraanneecckkýý  ppěěššíí  pplluukk  2288  --  RRaakkoouusskkoo   

--  CChhoorrvvaattsskkoo  --  ppoobbřřeežžnníí  oobbrraannaa  

--  IIttaallsskkáá  ffrroonnttaa  

--  HHaalliičč  ((nneebboojjoovvaall))  

--  ddoo  VVaaccííkkoovvaa  ppřřiiššeell  aažž  ppoo  vváállccee,,  žžiill  zzddee  vv  lleetteecchh  11992222  --  

11994455  

--  lleessnníí  rraaddaa  

--  22001155  --  vvyyddáánnyy  vvzzppoommíínnkkyy  vv  kknniizzee  ppoo  nnáázzvveemm  

""ZZ  DDaallmmáácciiee  ddoo  HHaalliiččee""  

  

ŽŽiidd                    

JJoosseeff  

**2244..33..11887711  

VVaaccííkkoovv  

††  1199????  

????  

VVaaccííkkoovv  2255    

KKoouuppěě  1188  

--  VVoojjíínn  vv  RRaakkoouusskkéé  aarrmmáádděě  

--  VVoojjíínn  vv  IIttaallsskkýýcchh  lleeggiiíícchh  

--  pprraacc..oodddd..  --  RRaakkoouusskkoo   

--  77..zzddrraavv..oodddd..  --  IIttaallsskkéé  lleeggiiee   

--  2233..55..11991166  --  zzaajjaatt  vv  SSeelloo  ((SSlloovviinnsskkoo))    

--  2299..44..11991188  --  vvssttuupp  ddoo  IIttaallsskkýýcchh  lleeggiiíí  

--  1100..33..11991199  --  kkoonneecc  vv  lleeggiiíícchh  

--  ssyynn  ppaannsskkééhhoo  oovvččáákkaa    



Vacíkováci v Rakouské armádě 
Název a číslo jednotky Stručná historie a nasazeni Jména vojáků 

Rakousko - Uhersko

 

František Bartoň, František Baťka, František Baťka, František Beran, František Bradáč, Josef Brda, Jan Cacín, 
František Černý, Josef Dražan, Václav Dubec, Josef Fous, Josef Habada, Josef Herink, František Hlaváč, 

František Hlaváč, Josef Hlaváč, Josef Hlaváč, Karel Hlaváč, Václav Hlaváč, Václav Hlaváč, František Hořejš,  
Josef Hudeček, Václav Hudeček, Jan Kaiser, Karel Kalát, František Kapoun, Václav Kašpar, Cyril Kocourek,  

Jan Königsmark, Josef Königsmark, František Krejzar, Josef Křivánek, Václav Křivánek, Václav Lívanec,  
Jan Moulis, František Muláček, Josef Nedvěd, Josef Nedvěd, František Novák, Bedřich Panýrek, Josef Panýrek, 

Stanislav Panýrek, Václav Panýrek, Josef Převrátil, Václav Převrátil, Václav Rosa, Josef Rumplík, Jan Raška, 
Josef Raška, Jaromír Ryjáček, Oskar Paul Schneider, Karel Schořovský, Karel Skřivánek, Tomáš Skřivánek, 

Hynek Šebek, Josef Tolar, Jan Tuháček, Alois Viktora, Josef Vondřich, Václav Vondřich, Jan Vošahlík,  
Václav Vošahlík,  Josef Vrtiš, Jan Zdeněk, Josef Zdeněk, Jan Žák, Josef Žid 

6. myslivecký prapor 
(Feldjägerbataillon Nr. 6) 

Sídlo: Sillian Josef Zdeněk 

VVoozzaattaajjsskkýý  pplluukk                                                                    

((Trainregiment)  
 František Černý 

ŽŽeelleezznniiččnníí  pplluukk                                                                              

((Eisenbahn- und Telegraphregiment) 
 Josef Křivánek 

22..  pplluukk  TTyyrroollsskkýýcchh  ccííssaařřsskkýýcchh  mmyysslliivvccůů                                                                        

((2. Regiment der Tiroler Kaiserjäger) 
Sídlo: Brixen 
Východní fronta - Halič, Karpaty, Italská fronta - Alpy, Francie - Alpy Josef Hudeček 

zzeemměěbbrraanneecckkýý  ppěěššíí  pplluukk  77  

((Landwehrinfanterieregiment „Pilsen“ 
Nr. 7)  

Doplňovací obvod Písek, Beroun, Plzeň 
1914 - pluk určený pro frontu v Bosně a Hercegovině proti Srbsku 

František Bartoň, Jan Cacín, Václav Dubec, 
František Hlaváč, Jan Königsmark, 

František Krejzar, Stanislav Panýrek, 
Oskar Paul Schneider, Jan Tuháček, 

Jan Zdeněk 

zzeemměěbbrraanneecckkýý  ppěěššíí  pplluukk  2288  

((Landwehrinfanterieregiment Nr. 28)  
Doplňovací obvod Písek, Beroun, Plzeň 
1914 - pluk určený pro frontu v Bosně a Hercegovině proti Srbsku Jan Žák 

3. dělostřelecký pluk 
(Divisions-Artillerie-Regiment Nr. 3) 

 Josef Nedvěd 

8. dělostřelecký pluk 
(Divisions-Artillerie-Regiment Nr. 8) 

 Jan Raška 

2. pěší pluk                                
(Infanterieregiment Nr. 2) 

doplňovací obvod : Brassó (Brasov v Rumunsku) 
1914 - pluk určený pro frontu v Haliči proti Rusku Josef Hlaváč 

6. pěší pluk                                 
(Infanterieregiment Nr. 6) 

Doplňovací obvod Novy Sad v Srbsku 
1914 - pluk vyslaný do Slavonska proti Srbsku a následně přesunutý na 
frontu v Haliči proti Rusku 

František Novák 

8. pěší pluk                                    
(Infanterieregiment Nr.8) 

Doplňovací obvod Brno 
1914 - pluk určený pro frontu v Haliči proti Rusku 
 
 

František Beran 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. pěší pluk                           
(Infanterieregiment Nr. 11) 

Doplňovací obvod Písek 
1914 - pluk určený pro frontu v Bosně a Hercegovině proti Srbsku 

Jižní fronta - Srbsko, Italská fronta 

František Baťka, František Beran, Josef Brda, 
Josef Habada, Josef Herink, Karel Hlaváč, 

Václav Hlaváč, František Hořejš, 
Václav Hudeček, Karel Kalát,   Václav Kašpar, 
Václav Lívanec, Josef Nedvěd, Josef Nedvěd, 

František Novák, Josef Převrátil, 
Václav Převrátil, Josef Raška, Josef Vrtiš 

13. pěší pluk                          
(Infanterieregiment Nr. 13) 

Doplňovací obvod Krakow (Polsko) 
1914 - pluk určený pro frontu v Haliči proti Rusku 

 
Cyril Kocourek 

 

28. pěší pluk                          
(Infanterieregiment Nr. 28) 

Doplňovací obvod Praha 
1914 - pluk určený pro frontu v Haliči proti Rusku, část pluku určený pro 
frontu v Bosně a Hercegovině proti Srbsku 

Tomáš Skřivánek 

75. pěší pluk                          
(Infanterieregiment Nr. 75) 

Doplňovací obvod Jindřichův Hradec 
1914 - pluk určený pro frontu v Haliči proti Rusku, 2.7.1917 stál u Zborova 
proti postavením útočící československé brigády. Po prolomení obrany padlo 
mnoho jeho príslušníků do ruského zajetí 

Josef Brda 

Rakouské námořnictvo                                        
(K. u. k. Kriegsmarine) 

Jaderské moře Josef Königsmark 



Vacíkováci v legiích 

Název a číslo jednotky Stručná historie a nasazeni Jména vojáků 

legie ruské  
Karel Kalát, František Novák, Jaromír Ryjáček, Tomáš Skřivánek, Josef Tolar, Josef Zdeněk 

1. československý střelecký pluk  
- Mistra Jana Husi 

Vznikl 18.5.1916 z 1. až 4. roty Čs.střeleckého pluku. Od vzniku až do léta 1917 rozdělen na roty v rámci ruských 
divizí k výzvědné službě, 27.3.1917 z jeho III.praporu vznikl 3.čs.střelecký pluk Jana Žižky z Trocnova. Součástí 
Čs.střelecké brigády, od září 1917 1.střelecké divize Husitské. Zúčastnil se bitvy u Zborova, Tarnopolského 
ústupu, při vystoupení rozdělen, jeho štáb byl v Čeljabinské skupině, pluk v Penzenské skupině, po spojení obou 
částí odjezd a boj na Povolžské frontě, odchod z fronty 19.11.1918, od jara 1919 ochrana magistrály v oblasti 
Krasnojarsk, Kansk, Irkutsk, na podzim 1919 se stáhnul do Vladivostoku, v prosinci 1919 odjel do Československa. 

František Novák 

3. československý střelecký pluk  
- Jana Žižky z Trocnova 

Vznikl v Treskyni 15.3.1917 rozšířením III.praporu 1.čs.střeleckého pluku Mistra Jana Husi. Po skončení výcviku 
byl zařazen do Čs.střelecké brigády, od září 1917 1.střelecké divize Husitské. Zúčastnil se bitvy u Zborova, 
Tarnopolského ústupu (boje u Domamoryčů), při přesunu do Francie zastaven v Čeljabinsku koncem dubna 1918, 
čeljabinský incident?, při vystoupení v Čeljabinské, později v Západní, Uralské a Jekatěrinburské skupině, dobyl 
Čeljabinsk, Trijick, Zlatoust, Jekatěrinburg, bojoval na uralské frontě, odchod z fronty 27.11.1918, od jara 1919 
ochrana magistrály v oblasti Irkutska, v březnu 1920 odjel do Československa. 

Josef Zdeněk 

5. československý střelecký pluk  
- "Pražský" T.G.Masaryka 

Vznikl v Borispolu 30.5.1917 jako 1.záložní prapor Pražský, od 31.7.1917 5.čs.střelecký pluk Pražský, od 
30.10.1917 pojmenován T.G.Masaryka. Od vzniku součást 2.střelecké divize, při cestě do Francie jako jeden 
z prvních ve Vladivostoku, od června 1918 ve Vladivostocké skupině, účastnil se bojů o Vladivostok, Nikolsk 
Ussurijský, Spassk, Kaul, Kungur, odchod z fronty 20.1.1919, od jara 1919 ochrana magistrály v oblasti Barnaul  - 
Tomsk, na jaře 1920 evakuován do Vladivostoku, 23.4.1920 odjel do Československa. 

Karel Kalát,  
Tomáš Skřivánek 

8. československý střelecký pluk  
- Slezský 

Vznikl v Borispolu 26.6.1917 jako 4.náhradní prapor, od 28.7.1917 pluk. Od vzniku součást 2.střelecké divize, při 
vystoupení ve Vladivostocké skupině, účastnil se bojů u Vladivostoku, Nikolska Ussurijského, Nižného Tagilu, 
Kunguru, odchod z fronty, od jara 1919 ochrana magistrály v oblasti Mariinska a Irkutska, na jaře 1920 odjel do 
Vladivostoku, 6.6.1920 odjel do Československa. 

Jaromír Ryjáček 

12. československý střelecký pluk  
- Generála M. R. Štefánika 

Vznikl v Tomsku 15.7.1918 z dobrovolníků, kteří přišli během léta 1918, v létě 1919 doplněn Slováky ze 
zrušeného irkutského výcvikového tábora, pojmenován generála M.R.Štefánika. Po vzniku konal strážní službu, 
cvičil doplňky pro čs.pluky na uralské frontě, od února 1919 zařazen do 3.čs.střelecké divize, ochrana magistrály 
v oblasti Nižněudinska, na jaře 1920 zabezpečoval evakuaci do Vladivostoku, v červenci 1920 odjel jako poslední 
čs.pluk do Československa. 

Tomáš Skřivánek 

legie italské  
František Baťka, František Beran, Josef Brda, František Hořejš, Josef Žid 

32. československý střelecký pluk 
Vznik: 24.4.1918 - Assissi  
Účast v bitvách: Doss Alto. Po přesunu do vlasti boje na Slovensku. 

František Baťka,  
František Beran 

34. československý střelecký pluk 
Vnik: 24.4.1918 - Spoleto   
účast v bitvách: Martello, Doss Alto. Po přesunu do vlasti boje na Slovensku. František Hořejš 

35. československý střelecký pluk 
Vznik: 16.9.1918  
účast v bitvách: Po přesunu do vlasti boje na Slovensku. Josef Brda 



Vacíkováci v americké armádě 

Název jednotky Jména vojáků 

USA  

Josef Hlaváč, Josef Tuháček 

 

 

 

 

 

Vacíkováci v zajetí 

Země zajetí Jména vojáků 

Srbsko  

Václav Dubec, Jan Tuháček, Jan Zdeněk 

Rusko  

Josef Fous, Karel Kalát, Václav Kašpar, Jan Königsmark, Josef Nedvěd, František Novák, 
Jaromír Ryjáček, Tomáš Skřivánek, Josef Tolar, Václav Vošahlík, Josef Zdeněk 

Italie  

František Baťka, František Beran, Josef Brda, František Hořejš, Jan Raška, Josef Žid 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sestavil: Vladimír Hudeček 

 

informace a fotky:  Vladimír Hudeček st., Hana Vyčítalová a František Reš 

 

Zdroje:  

 

Kronika Vacíkova (Pamětní kniha obce Vacíkov) - uložena v archivu v Příbrami 

kniha: Legionáři z Příbramska - Josef Velfl 

kniha: Z Dalmácie do Haliče - Jan Žák 

Vojenský historický archiv: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase 

Vojenský historický ústav: http://www.vhu.cz/kde-patrat-po-svych-predcich-padlych-zemrelych-nezvestnych-ranenych-ci-zajatych-v-prvni-svetove-valce/ 
Databáze familysearch: https://familysearch.org/search 

Válečné hroby: http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/hledani-osoby-v-cr 
Památník Zborov: http://www.zborov1917.cz/index.php%3Foption=com_content%26view=article%26id=9%26Itemid=11%26lang=cs 

Spolek pro vojenská pietní místa: http://www.vets.cz 

Legie: http://www.pamatnik.valka.cz/ 

Válka.cz: http://www.valka.cz/ 

Středočeské matriky: http://ebadatelna.soapraha.cz/pages/IndexPage;jsessionid=E2F4913982F57ECCC60BA757AF81FDC1?0 

Jihočeské matriky: https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs 

Západočeské matriky: http://www.portafontium.cz   

sestavování rodokmenů: http://www.myheritage.com     

http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase
http://www.vhu.cz/kde-patrat-po-svych-predcich-padlych-zemrelych-nezvestnych-ranenych-ci-zajatych-v-prvni-svetove-valce/
http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/hledani-osoby-v-cr
http://www.zborov1917.cz/index.php%3Foption=com_content%26view=article%26id=9%26Itemid=11%26lang=cs
http://www.pamatnik.valka.cz/
http://www.valka.cz/
http://ebadatelna.soapraha.cz/pages/IndexPage;jsessionid=E2F4913982F57ECCC60BA757AF81FDC1?0
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs
http://www.portafontium.cz/
http://www.portafontium.cz/
http://www.myheritage.com/

