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Anotace 

Tato práce analyzuje válečný deník českého vojáka Jiřího Vopařila z let 1915 až 

1918. Jejím cílem je zhodnotit Vopařilovy zážitky a zasadit je do obecného kontextu 

dějin I. světové války. 

V úvodu práce jsou představeny základní prameny a literatura s dosavadními 

výsledky bádání k tématu I. světové války a role českých vojáků v ní. V následující 

kapitole je zhodnocen deník, jenž sloužil jako základní pramen při vzniku této práce. Poté 

následují kapitoly tematicky zaměřené na vyhlášení I. světové války, situaci v regionu 

Vysokomýtska, historii posádkového města Vysokého Mýta a stručné dějiny pěšího 

pluku 98. Další kapitoly jsou věnovány zejména životu Jiřího Vopařila ve výcviku a 

během jeho nasazení na ruské frontě v letech 1916 až 1917 a posléze i na frontě italské 

v roce 1918, konec války a Vopařilův návrat do vznikající republiky. Nechybí rovněž 

kapitola věnovaná frontové každodennosti, která otevírá mnoho aspektů života vojáka na 

frontách I. světové války. V závěru práce jsou shrnuty poznatky bádání. 

Klíčová slova 

Jiří Vopařil – I. světová válka – 1914-1918 – válečný deník – Pěší pluk 98 

 

  



Annotation  

This work is based on the analysis of war diary from years 1915 – 1918, which 

was written by czech soldier Jiří Vopařil. The purpose of this work is to assess Vopařil’s 

front experiences and set them in general context of the history of  World War I. 

In the beginning, I describe basic sources and literature and present results of 

research on World War I and czech soldier’s role in this conflict. In the next chapter, I 

review the diary -- the most basic source for this work. In following chapters, I explore 

topics like general history of World War I, history and status of garrison town Vysoké 

Mýto, and a brief history of Infantry Regiment 98. I dedicate subsequent chapters to 

Vopařil’s life during military training and his experiences at the russian front from 1916 

until 1917, the italian front in 1918 before the end of World War I and, finally, his return 

to his nascent country. I also dedicate a chapter  to the daily life of soldiers at fronts of 

World War I. I summarize these findings in the final chapter. 
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1. Úvod 

 Volba daného tématu byla logickým vyústěním mého zájmu o vojenskou historii 

moderních dějin a pak také vztahu k regionu, který je mně i Jiřímu Vopařilu společný. 

Jeho deník se stal základním a nejdůležitějším pramenem, ze kterého jsem mohl pro svou 

práci čerpat. Na 400 stranách textu o formátu A5 je formou dobře čitelného rukopisu 

popsáno jeho životní období v letech 1914 až 1920. Svým obsahem vypovídá nejenom o 

každodenním životě českého vojáka na frontě I. světové války, ale dotýká se i důsledků 

válečného běsnění na život doma. Neméně zajímavé je pak líčení událostí těsně 

poválečných. 

 Při psaní této práce bylo nutné čerpat z písemných pramenů i literatury různé 

úrovně i povahy. Za jakýsi vzor při zpracovávání tohoto tématu pro mne byly bakalářské 

práce, které byly vydány v rámci Univerzity Pardubice v minulých letech. Jmenovitě pak 

Deník československého legionáře Josefa Málka od Josefa Zemana a Zápisky ruského 

legionáře Jana Bernáška od Sylvie Černé.1 Při zpracovávání textu osobní povahy, jakým 

je Vopařilův deník, jsem se snažil o porovnávání osobních zážitků, jakož i způsobům, jak 

se s nimi dotyční vyrovnávali, dalších vojáků, kteří je zpracovali formou deníkových 

vzpomínek. Mimo jiné to byly například nepublikované deníky českých vojáků Františka 

Huryty z Horek na Litomyšlsku, Kamila Raichla nebo třeba doktora Jena Arató ze 

zalitavské části monarchie a Wincentyho Solka z Polska, jež byly všechny částečně nebo 

úplně uveřejněny na internetu, eventuelně vyšly v tištěné podobě.2 Za užitečné jsem 

považoval i náhled na frontový život z druhé strany, ať už šlo o vzpomínky 

československých legionářů nebo ruských vojáků.3 

                                                             
1 ZEMAN, Josef. Deník československého legionáře Josefa Málka, Bakalářská práce, Univerzita Pardubice 
2006; ČERNÁ, Sylvie. Zápisky ruského legionáře Jana Bernáška, Bakalářská práce, Univerzita Pardubice 
2004. 
2 Válečný deník Františka Huryty z Horek čp. 8 z let 1914 – 1915, s. 1. [cit. 2009-12-01]. Dostupný z 
WWW: <http://obec.horky.sweb.cz/zpravodaj/200112.htm>; RAICHL, Kamil. Deník ze Světové války 
1914-18. [cit. 2010-02-11]. Dostupný z WWW: <http://home.tiscali.cz/raichland/kamil/valka/valka.html>; 
ARATÓ, Jenő. Háborús napló 1914-16. [cit. 2010-02-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.freeweb.hu/aratojeno/index3.htm>; SOLEK, Wincenty. Pamiętnik legionisty, Warszawa 1988. 
3 LAUSEGER, Emanuel. Pod slavnými prapory Starodružiníků: Kniha I. Praha 1927; ВЕВЕРН, Б. В. 6-я 
батарея. 1914-1917 г.г. Повесть о времени великого служения Родине, Париж 1938. 
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 Zájemcům o toto téma je pak možné doporučit třeba vzpomínky Egona Erwina 

Kische, které vyšly pod názvem Vojákem pražského sboru,4 nebo Paměti lékaře 1910 – 

1920 od Václava Fleischmanna.5 

 Širší perspektivu na danou problematiku nabízejí kroniky rakousko-uherských 

jednotek Infanterie Regiment 94 im Weltkriege,6 Die Deutschböhmische 29. Infanterie-

Truppendivision im ersten Kriegsjahre 1914-19157 od Eduarda Zanantoni nebo Die 

Deutschmeister: Taten und Schicksale des Infanterieregiments Hoch- und Deutschmeister 

Nr. 4 insbesondere im Weltkriege.8 Obecné souvislosti potom doplňují zejména práce 

Johna Keegana a Zdeňka Jindry pod shodným názvem První světová válka,9 nebo 

rozsáhlá německojazyčná kronika Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918,10 která 

poměrně detailně mapuje válečné události z pohledu rakousko-uherské armády. Obecný 

přehled nabízí také poměrně nová publikace Petera Junga Rakousko-uherská armáda za 

první světové války,11 která rovněž přináší pohled na vývoj výstroje a výzbroje rakousko-

uherského vojáka v průběhu celého konfliktu. Pro hlubší bádání problematiky uniforem 

je možné doporučit práci Dagmar Kutílkové Vojenské odívání.12 

 K pochopení české otázky v rakousko-uherské armádě jsem využil především 

publikaci Ivana Šedivého Češi, české země a Velká válka,13 dále pak trilogii Libora 

Nedorosta Češi v I. světové válce,14 která rovněž nabízí velké množství osobních 

vzpomínek. K situaci v regionu mi velmi pomohla práce Jana Hnáta Vysoké Mýto v boji 

za národní samostatnost15 a poměrně nové práce Radovana Dvořáka Vysoké Mýto: 

                                                             
4 KISCH, Egon Erwin. Vojákem pražského sboru, Praha 1965. 
5 FLEISCHMANN, Václav. Paměti lékaře 1910 – 1920, Praha 2002. ISBN 80-7220-125-5. 
6 Infanterie-Regiment 94 im Weltkriege, Reichenberg 1929. 
7 ZANANTONI, Eduard. Die Deutschböhmische 29. Infanterie-Truppendivision im ersten Kriegsjahre 
1914-1915, Reichenberg 1926. 
8 HOEN, M. – WALDSTÄTTEN-ZIPPERER,  J. -  SEIFERT, J. Die Deutschmeister. Taten und Schicksale 
des Infanterieregiments Hoch- und Deutschmeister Nr. 4 insbesondere im Weltkriege, Wien 1928. 
9 KEEGAN, John. The First World War, Vintage Canada 2000. ISBN 0-676-97224-1; JINDRA, Zdeněk. 
První světová válka, Praha 1987. 
10 Österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914-18, Band 2: Das Kriegsjahr 1915, Erster Teil: Vom Ausklang 
der Schlacht bei Limanowa-Łapanów bis zur Einahme von Brest-Litowsk, Wien 1931; Österreich-Ungarns 
Letzter Krieg, 1914-18, Band 4: Das Kriegsjahr 1916, Erster Teil: Die Ereignisse vom Janner bis Ende 
Juli. Wien 1933;  
11 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda za první světové války, Brno 2007. ISBN 978-80-251-1520-6 
12 KUTÍLKOVÁ, Dagmar. Vojenské odívání, Praha 2008. ISBN 80-7106-934-5. 
13 ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a velká válka, Praha 2001 ISBN 80-7106-274-X. 
14 NEDOROST, Libor. Češi v 1. světové válce 1. díl: Mým národům, Praha 2006. ISBN 80-7277-321-6; 
NEDOROST, Libor. Češi v 1. světové válce 2. díl: Na frontách Velké války, Praha 2006. ISBN 80-7277-
322-4; NEDOROST, Libor. Češi v 1. světové válce 3. díl: Do hořkého konce, Praha 2007. ISBN 978-80-
7277-327-5. 
15 HNÁT, Jan. Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost, Vysoké Mýto 1934. 
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Stručné dějiny města16 a Choceň: Patnáct kapitol z dějin města,17 popřípadě kompilace 

Vysoké Mýto: Tradice a současnost.18 

 Dalo by se konstatovat, že téma I. světové války je v odborné literatuře 

neprávem opomíjené, nicméně v posledních letech vyšla celá řada zajímavých publikací, 

které hodnotí roli českého vojáka na frontách I. světové války z objektivnějšího hlediska 

než tomu bylo v minulosti. Mezi klíčové autory dnes patří například Josef Fučík,19 jenž je 

mimo jiné autorem práce Osmadvacátníci: Spor o českého vojáka Velké války 1914-1918, 

která zpracovává onen známý fenomén dezercí mnohdy celých jednotek na asi 

nejznámějším příkladu pěšího pluku 28. Současně jde nejenom o rehabilitaci tohoto 

pluku, ale i pověsti českého vojáka. Mezi jeho další hodnotné práce patří Piava 1918 

nebo Sočská fronta 1915 – 1917. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 DVOŘÁK, Radovan. Vysoké Mýto: Stručné dějiny města, Ústí nad Orlicí 2003. ISBN 80-86042-88-X. 
17 DVOŘÁK, Radovan. Choceň: Patnáct kapitol z dějin města, Ústí nad Orlicí 2000. ISBN 80-86042-22-7. 
18 Vysoké Mýto: Tradice a současnost, Vysoké Mýto 2004. ISBN 80-239-3071-0. 
19 FUČÍK, Josef. Osmadvacátníci: Spor o českého vojáka Velké války 1914-1918,  Praha 2006. ISBN 80-
204-1376-6; FUČÍK, Josef. Piava 1918, Praha 2001. ISBN 80-86515-05-2; FUČÍK, J. – PAVLÍK M. 
Sočská fronta 1915 – 1917,  Praha 2009. ISBN 978-80-87057-04-9.  
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2. Kritika pramene 

 Speciální pozornost je nutné věnovat samotnému deníku, který se stal základem 

pro tuto práci. Předem je nutné uvést, že jsem po celou dobu pracoval s fotokopií 

původního deníku, který je v soukromém archivu rodinných potomků. Ke kopii jsem se 

dostal přes Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. 

 Rukopis je napsán v rozsahu rovných 400 stran textu o formátu A5. Obálka je 

opatřená fotografií samotného autora deníku Jiřího Vopařila. Stránky jsou vlastnoručně 

očíslované. Text je dělen do několika kapitol, které autor považoval za stěžejní. Zejména 

v první polovině deníku je text často proložen vlastními básněmi. 

 Jak je uvedeno na samém konci deníku, text vznikl mezi roky 1926 a 1927 

v Horním Újezdu v dnešním okrese Svitavy. Poslední zaznamenané zážitky se týkají 

Vánoc roku 1920, což znamená, že od prvních zaznamenaných událostí, tedy vyhlášení 

války uběhlo zhruba 12 let, od posledních událostí 6 let. Autor si evidentně v průběhu 

války dělal nějaké záznamy, což koneckonců sám nepřímo přiznal na několika místech,20 

kdy si zapisoval vlakové stanice nebo básně, které s jiným vojínem skládal ve volných 

chvílích.21 To vysvětluje skutečnost, že deník je opatřen konkrétními chronologickými 

údaji i geografickými názvy. Lze totiž pochybovat, že by si Jiří Vopařil zapamatoval 

všechny údaje po takové době bez pomoci poznámek. Je rovněž pravděpodobné, že mu 

ke tvorbě deníku po takové době pomáhala vlastní korespondence odesílaná z výcviku 

nebo fronty vlastní rodině.  

 Celý rukopis považuji za věrohodný, i co se týče faktografické stránky celého 

textu. Pokud opět vezmeme v potaz skutečnost, že deník vznikl relativně dlouho po válce, 

nebudou se zdát některé lehké nesrovnalosti zásadní. U některých bitev uvedl Jiří Vopařil 

datum, které se od některých zdrojů lišilo o jediný den. Lze si položit otázku, zda není 

naopak mylný údaj jinde. Jestliže je rozdíl pouze v jednom dni, považoval jsem to u 

události lokálního významu v kontextu těch obecnějších za méně významné a z hlediska 

věrohodnosti deníku za dostatečné. Rovněž je pravděpodobné, že některá oficiální hlášení 

z bojiště byla vydávána s datem následujícího dne a tak jde jen o způsob, jak autorovy 

vzpomínky zasadit do obecnějšího kontextu. 

                                                             
20 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob: Památník v upomínku na světovou válku r. 1914 – 1918, [1926-27] 
(uloženo v soukromém archivu; kopie je v soukromé sbírce autora práce), s. 58. 
21 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob ..., s. 84-88. 
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 Podobný problém vznikal u geografických názvů. Jiří Vopařil si v drtivé většině 

případu zaznamenal nebo zapamatoval názvy měst, vesnic, řek nebo hor ve zkomolené, 

často počeštěné formě. U německých názvů, případně názvů s ukrajinským či polským 

základem se mi tento problém podařilo řešit poměrně efektivně s pomocí současných 

map a seznamem lokalit obsahujícím i původní názvy užívané v období před i za I. 

světové války. U názvů italských, zejména pak u hor to byl složitější problém. Zde mi 

velmi pomohla znalkyně dané oblasti, paní Roberta Strazzabosco z italského Asiaga. Lze 

tedy konstatovat, že v drtivé většině případů se podařilo všechna místa úspěšně 

lokalizovat, aniž by výsledek narušoval logiku Vopařilova putování, což opět potvrzuje 

věrohodnost jeho deníku.  

 Vzpomínky lidí na takto hektické doby bývají s odstupem času ovlivněné 

samotnou psychikou i charakterovými vlastnostmi daného pamětníka. Obecně platí, že na 

zlé se zapomíná. Jinde se dostavuje jistá dávka nostalgie a výsledný efekt bývá zkreslený. 

Domnívám se, že výpověď Jiřího Vopařila je velmi vyvážená a dokonce onen 

několikaletý odstup jí nevzal nic na bezprostřednosti a emocích, které jsou v textu skryté. 

Dnešnímu člověku má tato výpověď stále co říct.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3. Vypuknutí I. světové války 

3.1 Cesta k válce 

 Příčiny tohoto světového konfliktu je nutné hledat v průběhu celého 19. století. I. 

světová válka byla vyústěním dlouhodobě trvajících lokálních sporů, jež vzápětí přerostly 

do obrovských rozměrů. Klíčovým bylo pro nadcházející události předválečné rozdělení 

sil v Evropě na dva bloky, tzv. Trojspolek22 (Rakousko-Uhersko, Německo a Itálie) a 

Trojdohodu23 (Anglie, Francie, Rusko). Jejich význam byl ve vzájemné podpoře uvnitř 

uskupení v případě ozbrojeného konfliktu.24 A tak mohl sebemenší konflikt znamenat 

katastrofu. Velice neklidná situace panovala především na Balkáně. Srbsko zde mělo 

velké ambice na sjednocení všech Slovanů, to ale bylo v rozporu se zájmy Rakousko-

Uherska, kterému patřila Bosna a Hercegovina.25 

 V roce 1914 dostaly události rychlý spád. Dlouhodobá srbská agitace se stala již 

neúnosnou. Na pozadí těchto událostí podnikl dne 25. června 1914 rakousko-uherský 

následník trůnu arcivévoda František Ferdinand d’Este se svou ženou Žofii několikadenní 

návštěvu Bosny a Hercegoviny. O tři dny později, dne 28. června byli během projížďky 

v Sarajevu zavražděni bosenským studentem Gavrilo Principem.26 

 Zatímco byl svět zděšen sarajevským atentátem, rakousko-uherská monarchie 

nepřistoupila k žádným odvetným opatřením. V této souvislosti byl císař Franišek Josef I. 

ujištěn, že Německo mu bude i nadále spojencem. V případě vojenské akce hrozila 

intervence Ruska, které srbské zájmy na Balkáně podporovalo.27 Diplomatické kroky 

vyvrcholily tzv. Vídeňským ultimátem, které však Srbsko nepřijalo. Dne 25. července 

proto vydal císař František Josef I. rozkaz k částečné mobilizaci, po kterém dne 28. 

července následovalo vyhlášení války Srbsku. Všeobecná mobilizace z 31. července pak 

                                                             
22 Itálie zachovala v roce 1914 neutrální postoj a v květnu 1915 obrátila zbraně proti Rakousko-Uhersku; 
Osmanská říše tak učinila již na počátku války a roku 1915 se na stranu tohoto bloku přidalo ještě 
Bulharsko. Tyto změny přinesly i nové označení pod pojmem „Centrální mocnosti.“ 
23 Připojením Itálie v roce 1915 a Rumunska v roce 1916 se tomuto velmocenskému bloku začalo říkat 
„Dohoda.“ O tom více Ivan Šedivý v knize Češi, české země a Velká válka na s. 17 (Praha 2001, ISBN 80-
7106-274-X). 
24 KEEGAN, John. The First World War, Vintage Canada 2000, s. 170. ISBN 0-676-97224-1. 
25 ANDRIESSEN, Hans. I. světová válka v dokumentární fotografii, Praha 2008, s. 44. ISBN 978-80-255-
0009-5. 
26 Tamtéž, s. 55-56. 
27 Tamtéž, s. 60-61. 
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znamenala de facto vyhlášení války i Rusku, což mělo za přímý následek mobilizaci 

německou.28 Mír v Evropě se tak měl ve velmi krátké době zhroutit jako domek z karet. 

3.2 Rakousko-uherská armáda na frontách Velké války 

 Není mým cílem mapovat obecné dějiny I. světové války, nicméně nebude na 

škodu stručně shrnout následující události z pohledu rakousko-uherské armády. Průběh 

tohoto konfliktu lze dělit mnoha způsoby, pro tento účel bych se ale rád podíval na úlohu 

armády habsburské monarchie v jednotlivých letech tak, jak to vojenská, ale i politická 

situace diktovala. 

 Vyhlášení války roku 1914 zastihlo rakousko-uherské pluky na frontě ruské i 

srbské. Na zhruba 400 km dlouhé ruské frontě došlo po menších úspěších k všeobecnému 

ústupu rakouských jednotek až za řeku Dunajec. Carská armáda tehdy obsadila 

podstatnou část Haliče a ovládla i karpatské průsmyky.29 Koncem listopadu 1914 

dokonce Rusové pronikli přes Karpaty na území dnešního Slovenska a obsadili města 

Humenné a Medzilaborce. Hrozilo tak reálné nebezpečí jejich postupu do uherské 

nížiny.30 Za zmínění stojí i fakt, že ve stejné době se ruské jednotky probojovaly až ke 

Krakovu, což lze z geografického hlediska považovat za nejbližší místo vůči českým 

zemím, kam se carská armáda za celou válku dostala.31 Tyto události měly bezprostřední 

vliv i na frontu srbskou. Přes krátkodobé dobytí Bělehradu však na tomto bojišti 

k významným změnám nedošlo.32 

 Rok 1915 přinesl další pokus Rusů o vniknutí do uherské nížiny přes Karpaty, 

jejich snaha však byla o Velikonocích i díky pomoci německého spojence zmařena.33 

V květnu 1915 pak spojená německo-rakouská vojska podnikla útok na široké frontě a 

v prostoru Gorlice a Tarnowa došlo k zásadnímu průlomu fronty. Ruské armády 

ustupovaly na celé frontě a zastavily se až východně od Lucka, kde se jim podařilo frontu 

stabilizovat.34 Zásadní událostí tohoto roku byl rovněž květnový vstup Itálie do války, 

což znamenalo pro Rakousko-Uhersko otevření nové fronty. Zde se vedly boje především 

                                                             
28 Tamtéž, s. 64-66. 
29 JINDRA, Zdeněk. První světová válka, Praha 1987, s. 86. 
30 DROBŇÁK, M. – KORBA, M. – TURIK, R. Mementá prvej svetovej vojny. Diel I.: Cintoríny 
v okresoch Humenné a Medzilaborce, Humenné 2008, s. 8. ISBN 978-80-969233-8-0. 
31 BRZOSZKWINIA, W. – WIELGUS, K. Spojrzenie na twierdzę Kraków, Kraków 1991, s. 11. 
32 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda za první světové války, Brno 2007, s. 11. ISBN 978-80-251-
1520-6. 
33 BATOR, Juliusz. Wojna Galicyjska, Kraków 2008, s. 207. ISBN 978-83-7396-747-2. 
34 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda..., s. 13. 
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na řece Soči (Isonzo). V průběhu roku byly na této řece svedeny hned čtyři velké bitvy, 

při kterých se však Italům nepodařilo dosáhnout významnějších úspěchu. Na podzim 

roku 1915 rovněž došlo útoku na srbské frontě, jehož výsledkem bylo obsazení celého 

území Srbska.35 

 Začátek válečného roku 1916 přinesl rakousko-uherské armádě úspěchy na 

balkánském bojišti. Byla dobyta Černá Hora a do dubna padla i celá Albánie. Po těchto 

úspěších byla iniciativa zaměřena na italskou frontu. Květnový nástup v Tyrolech však i 

přes dílčí úspěchy značně zbrzdilo dění na východě, kde byla 4. června zahájena tzv. 

Brusilovova ofenzíva.36 Ta byla ve svých počátcích mimořádně úspěšná po celé délce 

operačního prostoru ruské fronty a na některých místech znamenala pro Rusy postup až o 

40 kilometrů na západ. Z politického hlediska také měla vliv na připojení Rumunska na 

stranu dohodových států.37 Mezi březnem až listopadem došlo k dalším pěti bitvám na 

řece Soči. Teprve listopadová, v pořadí již devátá bitva přinesla Italům jisté úspěchy ve 

snaze dobýt město Terst. Obrovské ztráty však italskou armádu na dlouhý čas 

paralizovaly.38 Za významnou událost pro rakousko-uherskou monarchii pak byla smrt 

císaře Františka Josefa I. dne 22. listopadu 1916. Následníkem se stal Karel I.39 

 Nový rok 1917 přinesl další operace na italské frontě. V květnu a v srpnu tohoto 

roku došlo k posledním dvěma bitvám na řece Soči. Všech jedenáct italských pokusů na 

Soči o dobytí Terstu bylo neúspěšných a vyžádaly si nenahraditelné ztráty na obou 

stranách.40 Dění na ruské frontě značně ovlivňovala ruská revoluce z března 1917. Rusko 

však i s novou vládou slíbilo pokračovat ve válce a začátkem července došlo k poslední 

mohutné ofenzivě, které však přes jisté úspěchy došel brzo dech. Jednak to bylo 

způsobené zahájením silné protiofenzívy spojených rakousko-německých vojsk, dalším 

faktorem ruského neúspěchu byl vnitřní rozklad způsobený revolucí. Toho rychle využily 

armády centrálních mocností a zahnaly carskou armádu až na původní hranice 

monarchie, kde ještě docházelo k četným střetům, nicméně aktivita ruských jednotek 

pomalu ustávala.41 To až do konce listopadu, kdy bylo vyhlášeno příměří a ruská fronta 

                                                             
35 Tamtéž, s. 13-14. 
36 Tamtéž, s. 15-16. 
37 CZEREP, Stanisław. Operacje wołyńskie ofensywy Brusiłowa: 4 czerwca - 10 sierpnia 1916, Białystok 
1999, s. 160. ISBN 83-87881-04-X. 
38 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda..., s. 55-56. 
39 Tamtéž, s. 17. 
40 Tamtéž, s. 56-57. 
41 ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a Velká válka... s. 122. 
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přestala být de facto hrozbou.42 Na italské frontě však zdaleka ke klidu nedocházelo. 

V říjnu byla v prostoru Soči zahájena nová ofenzíva, tentokrát však spojenými rakousko-

uherskými a německými jednotkami. Jejich drtivý postup se zastavil až na řece Piavě.43 

 Rok 1918, jenž měl být v této válce i tím posledním, však stále nepřinášel znaky 

blížícího se míru. Z vojenského hlediska bylo pro rakousko-uherskou armádu aktuální 

hlavně dění na italské frontě. Červnová ofenzíva ale velmi rychle ztratila efekt. Úspěšná 

obrana britských, francouzských a italských jednotek však nebyla náležitě využita a 

strategickou iniciativu převzaly armády dohodových států až v druhé polovině října, když 

prolomily obrannou linii na řece Piavě a do příměří podepsaného dne 3. listopadu 1918 

získaly značná území s velkým množstvím zajatců. Rok 1918 přinesl nejenom vytoužený 

mír, ale z druhé strany také znamenal zánik rakousko-uherské armády.44 

 V následujících kapitolách se s Jiřím Vopařilem vrátíme k dílčím událostem, 

jichž byl přímým účastníkem. Jmenovitě půjde o Brusilovovu ofenzívu v roce 1916, 

Kerenského ofenzívu v roce 1917 a rakousko-uherský nástup na tyrolské frontě roku 

1918. 

3.3 Situace v regionu 

 Teď se ale vraťme zpět do července roku 1914. Zatímco v diplomatických 

kruzích celého světa nastala krize, mezi lidmi v regionech Litomyšlska a Vysokomýtska 

probíhal normální život. Vše měla teprve změnit mobilizace: „Byla červencová neděle na 

den sv. Anny r. 1914. Příroda byla jakási zachmuřená. Na obloze létaly divé mraky a 

chvílemi přišel prudký lijavec. Slunéčko se chvílemi prodralo černými mraky a svítilo na 

tu boží přírodu. Na polích všudy vlnil se zlatý klas dozrávajících obilí. Ze zahrad se 

rozlévala líbezná vůně růží i kvítí. Všude ticho, hrobové ticho, jen chvílemi zavál vítr 

krajinou ... Tu mnohá matka cestou myslí na blaho svých dětí, přemýšlí o zaopatření 

svých dorostlých synů a dcer. A co ji tak tyto myšlenky tíží hlavu, je jednou náhle 

vyrušena hlukem lidů, kteří čtou na rohů domů jakousi velikou vyhlášku. I jde mezi 

ostatní a co to? Slyší a čte neuvěřitelná hrozná slova, že je vypovězena válka. Každý se 

ulekl této smutné noviny a zbledl jako mramor. Válka vypovězena Rakousko-Uherskem 

proti Srbsku. Všudy velký hluk a shon a jak by ne, vždyť všichni junáci kteří byli vojáky, 

                                                             
42 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 289. 
43 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda..., s. 58-59. 
44 Tamtéž, s. 62-63. 
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mají ve 24. hod. se rozloučiti se svými drahými a opustiti svoji rodnou vesničku a odejíti 

tam do vzdálených končin, do vřavy válečných končin, do vřavy válečné.“ 45 

 Velká část branců z východních a severovýchodních Čech byla vázána na 

posádkové město Vysoké Mýto, kde byl dislokovaný pěší pluk 98, zeměbranecký46 pěší 

pluk 30 a zeměbranecký jízdní hulánský pluk 2. Je třeba ale podotknout, že částečná 

mobilizace se vztahovala zatím pouze na peší pluk 98 (na zbylé dva pluky se tato 

povinnost vztahovala až po mobilizaci všeobecné).47 Již dne 28. července se první branci 

odebrali ke své posádce. Mezi nimi byl i František Huryta z Horek u Litomyšle: „I já s 

požehnáním otcovským a mateřským, rozloučiv se s manželkou, sedaje na povozy pro nás 

uchystané, které společně nás vezly do Vysokého Mýta, ještě jednou, a to naposled, líbám 

ty drahé mi tváře, loučiv se se sousedy a známými, kteří nám kynuli a šťastného 

navrácení přáli. Ve Vysokém Mýtě nás rozdělili - každý ke svému pluku...“ 48 Podobně 

jako Huryta musel odjet do Vysokého Mýta i Vopařilův bratr Jan, který se vzápětí dostal 

na ruské bojiště, ze kterého se již ale nevrátil.49 

 Mobilizace zpočátku působila městu značné problémy. Na jejím počátku 

oznámila vojenská správa městskému úřadu, že v prvních mobilizačních dnech očekává 

nejméně 8 000 mužů, 220 důstojníků a 630 koní a žádala, aby bylo učiněno vše pro 

ubytování vojska. Již po 24 hodinách ale do města dorazil takřka dvojnásobný počet 

mužstva. Situace byla natolik kritická, že se mnozí odvedenci museli po 4 dny živit sami 

bez možnosti nějakého nouzového ubytování. Aniž by byla provedena registrace 

odvedenců z částečné mobilizace, byla již vyhlášena mobilizace všeobecná a ve 

Vysokém Mýtě a okolí se tak nacházelo na 50 000 mužů všech tří pluků.50 Situace se 

zlepšila teprve s odjezdem jednotlivých částí do pole. Zeměbranecký pěší pluk 30 odjel 

na ruskou frontu dne 7. srpna 1914 pod velením plukovníka Rudolfa Kasala. Na ruskou 

frontu v tentýž den vyjel i pěší pluk 98 pod velením plukovníka Karla Alschera. 

                                                             
45 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob: Památník v upomínku na světovou válku r. 1914 – 1918, 1926-27 
(nepublikováno), s. 4-5. 
46 Zeměbranecké oddíly (z něm. die Landwehr; v Zalitavské části monarchie Honvédség) byly založeny 
roku 1744 za vlády Marie Terezie. Účelem zeměbrany byla původně obrana vlastní hranice monarchie a 
udržování jejích pluků bylo levnější než těch řadových. S postupem času, zejména pak vlivem I. světové 
války její význam stoupal až se nakonec rozdíly mezi zeměbraneckými a řadovými pluky setřely nejenom 
v otázce jejich využití, ale i výcvikem, výstrojí a výzbrojí. 
47 HNÁT, Jan. Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost, Vysoké Mýto 1934, s.91. 
48 Válečný deník Františka Huryty z Horek čp. 8 z let 1914 – 1915, s. 1, [cit. 2009-12-01]. Dostupný z 
WWW: <http://obec.horky.sweb.cz/zpravodaj/200112.htm>. 
49 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 7-9. 
50 HNÁT, Jan. Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost, Vysoké Mýto 1934, s. 91. 
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Počátkem srpna odjel do Haliče i zeměbranecký hulánský pluk 2.51 Město si však 

nevydechlo, neboť proces odvodů pokračoval i nadále. Navíc se měli ve městě brzy 

objevit první ranění... 

 Jiří Vopařil měl v době vyhlášení války 17 let a tak se ho prozatím vojenská 

povinnost netýkala, ale již 26. dubna 1915 přišla řada i na něho: „Když žádná naděje na 

mír nebyla, byli jsme i my 18 letí jinoši předvoláni k odvodům. Dne 22. června t. r. jsme 

se dostavili do hotelu „Hvězda“ v Litomyšli k odvodu ...“52 Teprve však dne 15. října 

1915 odjel v doprovodu bratra Karla do vysokomýtských kasáren, kde byl posléze 

přidělen ke 4. četě 4. roty pěšího pluku 98.53 O dva dny později začala jeho skutečná 

anabáze, když s praporem odjel do uherského Kapošváru.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

51 Tamtéž, s. 93-94. 
52 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 12. 
53 Tamtéž, s. 14-16. 
54 Tamtéž, s. 19-22. 
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4. Posádkové město Vysoké Mýto 

4.1 Vznik vojenské tradice 

 Ještě než se s Jiřím Vopařilem přesuneme do Kapošváru, rád bych se krátce 

vrátil k samotnému posádkovému městu Vysokému Mýtu a především pak k pěšímu 

pluku 98. Posádková tradice tohoto královského věnného města se datuje již od počátku 

18. století. První kasárny však byly postaveny až v letech 1830-1834, zejména pro 

jezdecké oddíly. Po prusko-rakouské válce v roce 1866 docházelo k velké reorganizaci 

rakouské armády.55 

 V tomto období byly vytvářeny jednotky, které tvořily vysokomýtskou posádku 

až do I. světové války. V roce 1869 byl založen zeměbranecký pěší prapor 30, který byl 

roku 1898 povýšen na pluk. Od roku 1901 tento pluk sídlil v kasárenském komplexu 

mezi ulicemi Žižkovou, Jiráskovou a Prokopa Velikého.56 

 Roku 1886 byl ve Vysokém Mýtě dislokován zeměbranecký hulánský pluk 2, 

jenž od roku 1890 sídlil v dnešní Husově ulici. Od roku 1910 sem byla přemístěna 

zeměbranecká pěší brigáda a od července 1913 byla otevřena i posádková nemocnice. 

4.2 K.u.K. Infanterieregiment Nr. 98 

 Pro nás je však nejpodstatnější jiný oddíl, který do Vysokého Mýta přijel již 

roku 1882. Byl jím původně v Praze dislokovaný prapor myslivců 39, jenž byl záhy 

přeměněn na prapor pěchoty a představoval základ pro nově vznikající pěší pluk 98. Svůj 

domov našel o 6 let později v kasárnách při dnešní Husově ulici.57 Pluk byl doplňován 

odvedenci z oblasti doplňovacích obvodů pěších pluků 18 (Hradec Králové), 21 (Čáslav) 

a 74 (Jičín). Pokud jde o národnostní zastoupení, převládali Češi s 68% následovaní 

sudetskými Němci s 28%. Zbylé 4% tvořily další národy habsburské monarchie. 

Majitelem pluku se stal od roku 1910 generálporučík Adolf Rummer Freiherr von 

Rummershof. Pluk je tak někdy uváděn s přídomkem „von Rummer.“58  

                                                             
55 Vysoké Mýto: Tradice a současnost, Vysoké Mýto 2004, s. 56. ISBN 80-239-3071-0. 
56 Tamtéž, s. 56. 
57 Tamtéž, s. 56-57. 
58 MUCHA, Vladimír. Historie pluku: k. u. k. Infanterie-Regiment Nr. 98 „Ritter von Rummer,“ KPVH 
Pardubicko. Dostupný z WWW: <http://www.kpvh-pardubicko.cz/1sv.htm> [cit. 2011-03-10]. 
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 Rakousko-uherské pluky bylo možné identifikovat podle barvy výložek. U 

pěšího pluku 98 to byly výložky světlehnědé barvy, německy zvané „lichtdrapp.“ Stejné 

výložky měl ještě těšínský pěší pluk 100, proto se v těchto případech shody rozlišila i 

barva knoflíků na bílou a žlutou (někdy uváděná jako stříbrná a zlatá). U pěšího pluku 98 

šlo o knoflíky bílé.59 

 Již od začátku I. světové války nebojoval pluk jako jeden celek a jeho osudy jsou 

tak značně nepřehledné. Jeho I. prapor byl od prvních dní války nasazen na srbské frontě 

na černohorských hranicích.60 V Srbsku vydržel do července 1915, kdy byl přesunut na 

italskou frontu. Zde tvořil I. prapor zálohu na sočské frontě. Koncem roku 1915 se 

přesunul zpět na balkánské bojiště, kde sváděl boje proti černohorské armádě, až do její 

kapitulace v lednu 1916. Ještě v lednu téhož roku se prapor účastnil postupu proti Albánii 

a na přelomu let 1916/1917 držel pozice na srbsko-řeckých hranicích. Rok 1917 strávil I. 

prapor na makedonské frontě v okolí Ochridského jezera. Na přelomu let 1917/1918 byl 

oddíl přesunut k Jaderskému moři a zde zasáhl do ústupových bojů z Albánie. Kapitulace 

rakousko-uherské armády ho zastihla na hranicích monarchie.61 

 Zbylé tři prapory (II., III. a IV.) byly odeslány na ruskou frontu, kde se již 

v srpnu 1914 zapojily do bojů ve východní Haliči ve směru na Lublin a Chełm. 8. září se 

pluk zapojil do bojů o Lvov. Později se v rámci ústupu celé fronty dostal pluk až do okolí 

Krakowa. Po přeskupení sil se jednotka dostala do Karpat v oblasti Dukelského 

průsmyku, kde došlo v prosinci 1914 k prvnímu pokusu ruských armád o vpád do 

uherské nížiny. Gorlický průlom z května 1915 ho zastihl v samotné oblasti města 

Gorlice. Následovalo osvobození pevnosti Přemyšl a boje u Kraśniku. V zářijových 

bojích u Lucku přešla část pluku do ruského zajetí, což byl patrně i důvod následného 

přesunu posádky do uherského Kapošváru.62 

 Na jaře roku 1916 byla celá 10. pěší divize, pod kterou pěší pluk 98 spadal, 

přesunuta na italskou frontu. Zde nejprve tvořila v oblasti Soči zálohu. K ostrému 

nasazení pluku došlo v takzvané 9. bitvě na Soči, jež proběhla na přelomu října a 

listopadu 1916. V průběhu 10. bitvy tvořil pluk zálohu a v následující, 11. bitvy se opět 

                                                             
59 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda za první světové války, Brno 2007, s. 24. ISBN 978-80-251-
1520-6. 
60 KREJSA, Josef. Válečné paměti 1914-1918, (přepis deníku pořídil Michal Řeháček s Vladimírem 
Muchou a jeho kopie je v soukromé sbírce autora práce). 
61 MUCHA, Vladimír. Historie pluku: k. u. k. Infanterie-Regiment Nr. 98 ... [cit. 2011-03-10]. 
62 Tamtéž. 
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aktivně zúčastnil. Dne 24. října se pluk účastnil ofenzívy u Caporetta, která posunula 

frontu až řekám Tagliamento a Piava. V následujícím období sváděl pluk úspěšné boje 

právě na Piavě. S blížícím se koncem války se rakousko-uherská armáda stahovala 

k hranicím monarchie a to včetně pěšího pluku 98.63 

 Takové byly obecné osudy kmenových praporů pěšího pluku 98, nás však 

paradoxně více zajímají příběhy pochodových praporů a rot, jež byly pod hlavičkou 

pěšího pluku 98 postupně sestavovány odvedenci z okresů východních i 

severovýchodních Čech. Ačkoliv tyto pochodové jednotky většinou doplňovaly stav 

svého domovského pluku, často je válečná nouze odeslala úplně jinam. Jen do konce 

roku 1915 bylo na různé fronty vysláno 15 pochodových praporu k doplnění vlastního 

pěšího pluku 98, ale i jiných regimentů.64 V roce 1916 to byl případ i pochodového 

praporu, ve kterém sloužil Jiří Vopařil. Jak se v této práci ukáže, jeho jednotka byla na 

poslední chvíli přidělena k olomouckému pěšímu pluku 54. Navzdory skutečnosti, že 

osudy Jiřího Vopařila jsou tak spjaté právě s tímto hanáckým regimentem až do konce 

války, pořád šlo formálně o pochodový prapor pěšího pluku 98. 

 Ona rozdrobenost praporů a rot pěšího pluku 98 po evropských bojištích a 

především nezájem ze strany československé meziválečné (koneckonců i pozdější) 

historiografie zapříčinil, že k pěšímu pluku 98 i mnohým jiným nevznikla žádná 

komplexní práce mapující jeho osudy během I. světové války.65 Není tak překvapením, 

že drtivá většina meziválečných kronik rakousko-uherských pluků byla vydána právě 

v Rakousku a Maďarsku. Pokud již na území Československa taková práce vznikla, pak 

právě iniciativou sudetských Němců a jde tak přirozeně o texty německojazyčné.66 

4.3 Další osudy posádkového města 

 Se vznikem republiky se Vysoké Mýto opět stalo domovem pro navrátivší se 30. 

pěší pluk, do jehož stavu byly začleněny i části se zpožděním vracejícího se pěšího pluku 

98. Svému číslu tak zůstali „Třicátníci“ věrní i se vznikem nové československé armády. 

Místní posádka získávala stále větší prestiž. Její nezbytnou součástí bylo mimo jiné 
                                                             

63 Tamtéž; Podle práce Jana Hnáta (Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost, Vysoké Mýto 1934) byl 
celý pluk na konci války zničen, resp. zajat. Potvrdit tuto skutečnost nebo zjistit podrobnosti o tomto faktu 
se mi nepodařilo. 
64 Vysoké Mýto: Tradice a současnost... s. 56. 
65 Dějinami pěšího pluku 98 se dnes podrobně zabývá Ing. Vladimír Mucha z KPVH Pardubicko. 
66 Příkladem mohu uvést například kroniku pěšího pluku 94, která vyšla mezi válkami v Reichenbergu, 
dnešním Liberci a ze které jsem v této práci citoval některé fragmenty (Infanterie-Regiment 94 im 
Weltkriege, Reichenberg 1929). 
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okresní vojenské velitelství, velitelství 8. pěší brigády (počátkem 30. let stál v čele této 

brigády tehdy brigádní generál Rudolf Viest, pozdější člen londýnské exilové vlády a 

roku 1944 též velitel Slovenského národního povstání67), brigádní soud i posádková 

nemocnice.68 

 Každodenní život československé armády ve městě skončil příjezdem 

německých okupačních sil dne 16. března 1939. Rozsáhlé vojenské objekty sloužily 

potřebám Wehrmachtu a oddílu Hitlerjugend stejně jako letiště, jež se stalo domovem pro 

výcvikové a na samém konci války také transportní a bitevní eskadry Luftwaffe.69 Krátce 

po osvobození se do města opět vrátila československá armáda. To až do sovětské 

okupace v roce 1968. S odchodem sovětské armády roku 1990 zanikla i bohatá vojenská 

tradice Vysokého Mýta. Většina vojenských objektů postavených na přelomu 19. a 20. 

století pro rakousko-uherskou armádu dodnes stojí a slouží městu i soukromým firmám 

pro různé účely. Jiné budovy dodnes chátrají nepoužívané a s nejistou budoucností plní 

funkci jakéhosi mementa vojenské historie svázané nejenom s tímto městem.70 

 My se však nyní vraťme zpět. Časově do roku 1916 a geograficky do uherského 

Kapošváru. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 Vysoké Mýto: Tradice a současnost... s. 63. 
68 DVOŘÁK, Radovan. Vysoké Mýto: Stručné dějiny města, Ústí nad Orlicí 2003, s. 82. ISBN 80-86042-
88-X. 
69 O vysokomýtském letišti včetně jeho historie více v publikaci Naše křídla od Mračna a Lejska (Vysoké 
Mýto 2006, ISBN ); Výcvik mladých pilotů mi v osobní korespondenci ze dne 14. června 2007 potvrdil i 
pamětník Werner Griesberg z Hamburgu, který ve Vysokém Mýtě strávil zhruba 3 červnové týdny roku 
1944 výcvikem na bezmotorovém kluzáku. Vzhledem k věku 16 let všech účastníků lze předpokládat, že 
šlo právě o oddíl Hitlerjugend. 
70 Vysoké Mýto: Tradice a současnost... s. 66-67. 
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5. Ve výcviku 

5.1 Kapošvár 

 Kapošvár je historické město na jihozápadě území dnešního Maďarska, jehož 

vojenská posádka byla již před válkou centrem doplňovacího obvodu rakousko-uherské 

armády.71 Od roku 1915 se město stalo domovem i pro náhradní prapor vysokomýtského 

pěšího pluku 98.72 

 Dne 11. dubna 1916 do Kapošváru dorazil i transport z Vysokého Mýta 

s novými branci včetně Jiřího Vopařila. Pro vojíny bez rozdílu věku tak nastal úplně jiný 

život. „Někdy jsme nebyli ještě ani oblečeni a již celým barákem se ozýval hřímavý hlas: 

„Ales heraus“, t. j. všecko ven. A ještě ani paprsky sluneční neozářily kraj a již jsme 

museli být před barákem jako přikovaní ... Nastal trpký život vojenský. Těžký byl ten 

začátek, než se každý do všeho vpravil. Mnohý si často hořce zaplakal, než si zvykl na ten 

tyranský život. Velitelem naší čtvrté setniny byl nadporučík jménem Bratránek. Byl to 

hrubý důstojník, rodem Maďar. Trýznil často mnohého vojína bez příčiny a pro nepatrný 

přestupek.“ 73 

 V době míru byl základní výcvik započat ihned po nástupu do služby nejprve na 

úrovni čet, později na úrovni praporů a pluků. Skládal se z pořadových cvičení a 

střeleckého výcviku. Celé martyrium trvalo od října do srpna následujícího roku.74 

Válečné okolnosti sice celý výcvik přirozeně zjednodušily a zkrátily na pouhé dva 

měsíce75, obsah však zůstal stejný. 

 Specifickým problémem rakousko-uherské armády, který komplikoval nejenom 

teoretická cvičení, ale i samotný průběh výcviku byla národnostní, a tedy i jazyková 

rozrůzněnost. Činilo to problém například při výuce manipulace se zbraní. Vždyť jen 

                                                             
71 TURIK, Radoslav. Posádkové mestá v rakúsko-uhorskej monarchii pred 1. svetovou vojnou I. KVH 
BESKYDY [online]. 15. března 2009, [cit. 2010-08-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2009/03/15/posadkove-mesta-v-rakusko-uhorskej-monarchii-pred-
1-svetovou-vojnou-i/>. ISSN 1337-9232. 
72 MUCHA, Vladimír. Historie pluku: k. u. k. Infanterie-Regiment Nr. 98 ... [cit. 2011-03-10]. 
73 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob: Památník v upomínku na světovou válku r. 1914 – 1918, [1926-27] 
(nepublikováno), s. 23-24. 
74 TURIK, Radoslav. Život vojaka c.k. rakúsko-uhorskej armády v období dualizmu. KVH BESKYDY 
[online]. 6. března 2008, [cit. 2010-08-20]. Dostupný z WWW: < 
http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2008/03/06/zivot-vojaka-ck-rakusko-uhorskej-armady-v-obdobi-
dualizmu/>. ISSN 1337-9232. 
75 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob: Památník v upomínku na světovou válku... s. 34. 
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pojmy jako například Sperrklappenrast76 nebo Schlagbolzenmutter77 musely činit 

prostému vojínu problémy k zapamatování. Služebním jazykem tedy byla přirozeně 

němčina a všem vojákům bez rozdílu věku nezbývalo nic jiného než se této skutečnosti 

podřídit78. Jiří Vopařil tuto skutečnost připomíná i ve svém deníku: „Večír byla škola, 

kterou měl četař, někdy šikovatel a asi dvakrát týdně měl s námi školu důstojník. Učili 

nás znáti šarši79 a jmenovati části kveru80 německy. Později nás učili o různých 

povinnostech stráže, a jak si má vojín počínati v poli před nepřítelem. Když jsme se pozdě 

večír ubírali ke spaní, byli jsme duševně i tělesně utrmácení81.“ 

 Po „osminedělním“ výcviku byl Vopařil a jeho skupina připraven k odjezdu do 

pole jako 18. pochodová rota82. Vzhledem k nadpočetnosti byla možnost dobrovolně 

odstoupit, čehož využil a byl přidělen k 5. strážní rotě. Další život v Kapošváru tak byl ve 

znamení strážních povinností a pravidelných cvičení83. To až do 19. března 1916, kdy 

dostal oddíl dovolenou a Jiří Vopařil tak mohl na celé tři týdny odjet domů84. 

 Nedlouho po návratu k posádce v Kapošváru přišel k praporu rozkaz k odjezdu 

do pole. 

5.2 Tyroly 

 Nikdo z vojáků v té chvíli nemohl vědět, kam je vlak odveze. Cíl transportu 

pochodových jednotek se mohl měnit velmi rychle podle vývoje situace na všech 

frontách. V dubnu 1916 ještě nenasvědčovalo nic tomu, že se na ruské frontě blíží 

pohroma v podobě tzv. Brusilovovy ofenzívy,85 a tak byla 20. pochodová rota určena pro 

italskou frontu.86 Vopařilův transport totiž směřoval do Tyrol. K boji v extrémně 

náročných horských podmínkách je ale třeba specifický výcvik, a k tomu nebyla oblast 

uherské nížiny vhodná.  
                                                             

76 die Sperrklappenrast – západ pojistky. 
77 die Schlagbolzenmutter – matice úderníku. 
78 TURIK, Radoslav. Život vojaka c.k. rakúsko-uhorskej armády v období dualizmu... 
79 Šarže – hodnost, z fr. charge; převzato i do němčiny. 
80 Kvér – puška, z německého das Gewehr. 
81 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob: Památník v upomínku na světovou válku... s. 27. 
82 Pochodová jednotka – prapor nebo rota (z něm. das Marschbataillon, die Marschkompanie); po odchodu 
pluku na frontu zůstal v původní posádce tzv. náhradní prapor, který se mimo jiné staral o výcvik nových 
odvedenců, kteří po jeho ukončení odjížděli na frontu v pochodových praporech složených z rot; po 
příchodu na frontu byli jeho příslušníci zařazeni k jednotlivým pěším praporům a pochodový prapor zanikl 
(v kritických situacích mohly být oddíly dočasně nasazovány na frontu samostatně). 
83 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob: Památník v upomínku na světovou válku..., s. 34-35. 
84 Tamtéž, s. 43. 
85 Brusilovova ofenzíva – nástup ruských armád na široké frontě (probíhala od 4. června do 20. září 1916). 
86 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob: Památník v upomínku na světovou válku..., s. 59. 
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 „Ve vagónech nás bylo namačkáno po 40 osobách, že jsme se sotva pohnuli. 

Vlak s námi uháněl, jako-by byl rád, že má svou kořist, kterou nevydá dříve, až tam 

daleko, daleko. Jeli jsme rychle a krátké byly naše zastávky. Na některých stanicích jsme 

dostali něco k jídlu. Cestou jsme viděli divné kraje a krásná města, ale nic nás 

nezajímalo, neboť naše vzpomínky byly tak teskné, že nás nic netěšilo.“ 87 To je popis 

náročného transportu, který skončil ve stanici Wörgl.88 

 Vojáci zde dostali dlouhé kované hole a horské okované boty. Hned druhý den 

začal výcvik v horském terénu, který byl identický tomu v jižní části bojem zasažených 

tyrolských Alp.89 Kromě lezení po skalách, dlouhých náročných pochodů a střelby se 

vojáci zabývali simulovanými útoky v takto obtížném skalistém terénu.90  

 Každodenní život v Tyrolech se podle Vopařilova popisu nezdál být nejhorším. 

Pomineme-li přirozený stesk po domově a náročný výcvik, trápil vojáky nejvíce 

nedostatek jídla. Tento problém však nejednou pomohli zmírnit místní obyvatelé, kteří 

byli velmi přátelští. Když se k tomu přidá krásná tyrolská krajina a fakt, že nepřítel byl 

daleko, jevila se tato životní epizoda s přihlédnutím na frontovou budoucnost jako 

zajímavá zkušenost.91 

 V tomto duchu pokračoval život v Tyrolech po celý čas až do poloviny června 

1916, kdy se blížil odjezd na frontu. Zatím se předpokládalo, že to bude fronta italská. 

Události na východě však věstily něco jiného.92 Mezi vojáky brzy nebylo tajemstvím, že 

na počátku června došlo na ruské frontě k mohutné, tzv. Brusilovově ofenzívě.93 Jak sám 

Jiří Vopařil v deníku poznamenal, původně byli určeni na frontu italskou, ale krize na 

východním bojišti dala tušit, že vše se nyní změní. Směr transportu, který vyjel v nočních 

hodinách dne 1. července 1916 z Kirchbergu,94 mu tuto domněnku potvrdil.95 

 

                                                             
87 Tamtéž, s. 50-51. 
88 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 58; Wörgl - tyrolské městečko v oblasti Kufstein (asi 60 km 
východně od Innsbrucku). 
89 Tamtéž, s. 58-59. 
90 Tamtéž, s. 71. 
91 Tamtéž, s. 70. 
92 Tamtéž, s. 118. 
93 CZEREP, Stanisław. Operacje wołyńskie ofensywy Brusiłowa: 4 czerwca - 10 sierpnia 1916, Białystok 
1999. s. 5 ISBN 83-87881-04-X. 
94 Kirchberg in Tirol – tyrolská obec v oblasti Kitzbühel (6 km západně od stejnojmenného města 
Kitzbühel). 
95 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 121-123. 
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6. Každodenní život vojáka 

Mnozí lidé si dnes jen stěží dovedou představit každodenní život vojáka 

rakousko-uherské armády na ruské frontě během I. světové války. Pravděpodobně si 

budou lidé představovat klikaté zákopy a v nich muže v šedomodrých uniformách 

s bajonety nasazenými na puškách, čekajíce na povel k útoku. Budou si představovat 

onen útok, snad ještě roli dělostřelectva. Budou si myslet, že takový průběh měl za války 

každý frontový den. A nejspíš si i lidé řeknou, že strach z všudypřítomné smrti byl 

jedinou starostí, která muže v zákopech provázela. 

Z deníků našich dědů a pradědů se ale mnohdy dovídáme trochu jiné skutečnosti. 

Každodenní život na frontě I. světové války s sebou nesl nejenom potřebu přežít 

bezprostřední nebezpečí útoku nepřítele, ale i strádání hladem, žízní, zimou, nedostatkem 

oblečení, zdravotnického materiálu a v bojovém nasazení často i munice. Všechny tyto 

faktory jsou specifické pro jednotlivá bojiště, po kterých byli rozeseti naši předci ve 

zbrani. 

Jiří Vopařil zažil specifické podmínky Karpat a to v zimě i v létě. Nehostinné 

prostředí hor, zejména v zimním období přinášelo jednu z nejtěžších zkoušek, kterým 

byli vojáci na ruské frontě vystaveni. Pojďme se tedy podívat na různé aspekty 

každodenního života v horách. 

6.1 Hygiena 

Dřív než se laik zaměří na detaily, zaujme ho vzhled vojáka na frontě. Velmi 

trefně tuto skutečnost vystihl ve svém deníku bývalý příslušník uherského pluku 69 Jenő 

Arató, který se dostal na karpatské bojiště na přelomu dubna a května 1915. „Nejvíce se 

frontová každodennost projevuje na zevnějšku mužstva. Většina má zarostlou tvář, i 

několik dní neholenou. Vojáci jsou zablácení, mokří, špinaví, mají propálené kabáty a 

obuv ve špatném stavu. Je zima a tak se každý tlačí k mizernému ohníčku, který víc tleje 

než hoří. Někdy se stane, že si kabáty odnesou do blízkosti ohně a potom je třeba hasit 

hořící součásti oděvu. Chráníme se před nepohodou počasí. Vojáci na sebe dovedou 

navěsit lecjaké součásti oblečení, kůží i hader, které získávají po osadách nebo najdou 
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jako válečnou kořist. Smutný je pohled na mužstvo, vojáci vůbec nevypadají jako uherští 

vojáci, ale jako tlupa vandalů či vandrovníků.“96 

 S oblečením a nedostatečnou hygienou je svázán ještě jeden velmi rozšířený 

problém – vši. Ve frontových podmínkách bylo takřka nemožné udržet alespoň 

minimální hygienu a to bylo vítanou příležitostí pro vši. Trápily nejenom řadové vojáky, 

ale bez výjimky i poddůstojníky i důstojníky, byť posledně jmenovaní měli více šancí se 

s parazitem vypořádat. Pokud už měli vojáci možnost odpočinku, byly to právě vši, které 

začaly znepříjemňovat život. Dokládá to i zápis Jiřího Vopařila: „Ačkoliv jsme byli 

nevyspalí, přece jsme se za chvílí z tvrdého spánku probudili, neboť jsme byli plni vší, 

které nám nedopřály, abychom se aspoň chvílí po celodenním bdění prospali. Někteří 

vojíni již měli vši usazené v kůži, takže jim působily nesmírné bolesti. Stále jsme trpěli ve 

dne i v noci.“97 

Věcný popis hygieny v Karpatech přináší i Rudolf Thomas v kronice pěšího pluku 

94: „Bojová pauza nemohla být využita lépe, než péčí o zevnějšek lidí. V prvních dnech 

nebylo žádné cvičení, žádný dril, pouze vizity. Zde visel kus uniformy, tam zase ležely 

onuce a ponožky z roztrhaných svršků a vysvlečených chodidel a jinde zase byly pušky 

těžce zkoušené posledním příkořím počasí. V ruksacích chyběly rezervní porce a zásoby 

munice byly již spotřebovány. Obvazy bylo třeba vyměnit, případně rozdat nové schránky 

na identifikační legitimace. Téměř všechno chybělo všem, ostatně jinak to ani po 

posledních týdnech útrap být nemohlo. Mnoho prádla nebylo vůbec k dispozici. Ale teď 

měla většina statečných dokonce jenom jednu sadu, kterou nosili nepranou dlouhé dny. A 

tak se myli v ledových vlnách! Jídelní miska s horkou kouřící vodou pomohla tomu, že 

nejhrubější špína šla pomalu dolů. Zbytek práce pak dodělalo hřejivé Slunce, zatímco 

samotní nazí vojáci nastoupili do řady. Kde se jenom vzaly ty strašlivé vši! Byly to 

především bílé vši s červenými tečkami vprostřed těl, naprosto lékařsky známé; ale mimo 

nich ještě zužovaly šedé, žravé vši a pak ještě třetí typ, který se drží mezi oběma 

uprostřed.“98 

Zejména v zimním období ale byl boj s vešmi velkým problémem, protože nebylo 

možné na pozici svléknout uniformu. Vedle vší to byla právě zima, která dělala frontovou 
                                                             

96 ARATÓ, Jenő. Háborús napló 1914-16, s. 43-44.  Dostupný z WWW: 
<http://www.freeweb.hu/aratojeno/pdf/2/1hnaplo1914-16.pdf> [cit. 2010-02-11], (přeložil Matúš Korba). 
97 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob: Památník v upomínku na světovou válku r. 1914 – 1918, [1926-27] 
(nepublikováno), s. 208. 
98 Infanterie-Regiment 94 im Weltkriege, Reichenberg 1929. s. 242. 
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službu nesnesitelnou. Jakmile v Karpatech udeřily mrazy, dostoupilo utrpení vrcholu. 

Těžké byly hlavně polní hlídky, během kterých v širém poli nebylo možnosti krytu.99 

Jistou výjimkou byly patroly, kde se mohl voják pohybem více či méně zahřát. Čas 

strávený v zákopech pak byl přirozeně velkým utrpením. V noci nebylo možné rozdělávat 

oheň vůbec, pouze přes den. Rozdělat oheň v těchto podmínkách ale bylo přirozeně velmi 

obtížné, jelikož vlhké a zmrzlé dřevo spíše tlelo, než hořelo.100 

6.2 Výstroj a výzbroj 

Bylo by dobré zmínit se alespoň zevrubně o uniformě a dalších věcech, které měli 

rakousko-uherští vojáci denně při sobě. Na počátku války byl standardní variantou 

rakouských stejnokrojů vzor M.08 v barvě štičí šedí (tzv. hechtgrau) doplněný o polní 

čepici s koženým kšiltem (čepice kavaleristů kšilt neměly) a mosazným čepicovým 

odznakem s iniciály panovníka FJI (u uherských pluků existovala opačná kombinace 

písmen IFJ). Na rozdíl od čepice se střih saka a kalhot v průběhu války měnil. 

Nejradikálnější změny jsou pak vidět na stejnokroji z roku 1916, jež byl vyráběn v barvě 

polní šeď (tzv. feldgrau). Za nejvýznamnější rozdíl ve střihu uniformy lze považovat 

nahrazení stojatého límečku.101 V zimním období se nosil i dlouhý plášť, který rovněž 

procházel vývojem. Na mnoha fotografiích, zejména z druhé půlky války je však často 

vidět rozmanitost různých typů. Plná polní výstroj tak vážila zhruba 27 kg, což zhruba 

odpovídalo standardu jiných armád v té době.102 

Jak již bylo zmíněno, střih polní čepice zůstal prakticky nezměněný. V druhé 

polovině roku 1916 však došlo k zavádění ocelové přilby. Používala se helma typu 

Berndorfer, jež byla vyráběna v letech 1916 a 1917. Mnohem rozšířenější však byla 

německá přilba M.16 (v rakousko-uherské armádě označovaná jako M.1917) dodávaná 

přímo od spojence.103 Důvody pro její zavedení byly velmi praktické – nejenže zvyšovala 

                                                             
99 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob… s. 200. 
100 ARATÓ, Jenő. Háborús napló 1914-16, s. 45-47. Dostupný z WWW: 
<http://www.freeweb.hu/aratojeno/pdf/2/1hnaplo1914-16.pdf>, [cit. 2010-02-11]. 
101 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda za první světové války, Brno 2007. s. 17-18. ISBN 978-80-251-
1520-6. 
102 Tamtéž, s. 19. 
103 Tamtéž, s. 70-71. 
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ochranu proti šrapnelovým kuličkám104 a střepinám, ale ve skalnatém prostředí italské 

fronty chránila zejména před druhotným efektem dělostřelby – úlomky skály. 

Standardní výzbroj infanteristy tvořila opakovací puška Mannlicher, nejčastěji 

model M.95 nebo M.88, s nožovým bajonetem zavěšeným za opasek. Každý muž 

obvykle dostával tolik munice, kolik unesl, ale základem bylo 120 patron. Výstroj tvořily 

kožený pasek s mosaznou přezkou, na níž byl vyobrazený rakouský či uherský erb 

(později byly často nošeny opasky s obyčejnou trnovou přezkou), kožené řemení, 

nábojové sumky, chlebník (tzv. der Brotsack), celta, jídelní miska, příbor, polní láhev, 

polní lopatka (1/3 roty byla vystrojena ženijní sekerou, tzv. Beilpicke) a obvaz.105 

6.3 Stravování 

Důležitý aspektem ve vojenském životě je stravování. Nejzákladnější potravinou 

byl přirozeně vojenský chléb, jenž tvořil základ tzv. železné porce. Jak bylo uvedeno 

v dobovém populárním časopise Rozkvět z roku 1914, svým složením byl specifický ve 

všech armádách. V rakousko-uherské armádě se připravoval z obilné mouky (100 kg), 

bramborové mouky (12 kg), 500 vajec, 12 litrů nesbíraného mléka, 1 625 gramů soli, 70 

gramů skořice, 1 gramu hřebíčku a 1 500 gramů droždí. Z tohoto těsta se pak upeklo 400 

bochníků kostkového tvaru, které se zabalily do sáčku z bavlny.106 Frontová skutečnost 

však nezní tak idylicky, jak dokládají četné vzpomínky vojáků. Velmi často se hovoří o 

kukuřičném chlebu, který se rychle tvrdnul a velmi snadno rozdrobil dříve, než jej 

dostaly oddíly v přední linii.107 

Při odchodu do pole měl mít voják jednu normální a dvě rezervní konzervy. Tím 

se otevírá další problém, který vojáky v poli sužoval – hlad. Při dlouhodobém pobytu 

v terénu s nejistým zásobováním se velmi rychle stalo, že vojáku zbyla poslední rezervní 

porce, která mohla být snědena teprve na rozkaz velitele oddílu. To se zejména 

v Karpatech, kde obvykle vázlo zásobování, stalo pro mnoho mužů osudným. Mnozí 

                                                             
104 Šrapnel je druh dělostřeleckého granátu, který je načasovaný k výbuchu nad nepřátelskými zákopy. Ve 
svém těle nese různé smrtonosné předměty, nejčastěji olověné kuličky, které v okamžiku exploze pokryjí 
velkou plochu nepřátelského území. 
105 Infanterie-Regiment 94 im Weltkriege... příloha  s. IV; K tématu rovněž JUNG, Peter. Rakousko-uherská 
armáda... s. 17-25. 
106 HORAL, Jan. Kronika světové války z roku 1914, In: Rozkvět: Obrázkový list pro zábavu a poučení. 
Ročník VII. Číslo 18, s. 282. 
107 NEDOROST, Libor. Češi v 1. světové válce 2. díl: Na frontách Velké války, Praha 2006. s. 169. ISBN 
80-7277-322-4 
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svou rezervní porci snědli bez povolení a byli potrestáni nejčastěji uvázáním ke 

stromu.108 

Trén se snažil zásobovat muže v první linii pravidelně. Jenő Arató z pěšího pluku 

69 na takový moment vzpomíná následovně: „Okolo 11:00 odcházím k Bradákovi, 

veliteli 4. čety, abych od něj převzal příděl patřící mému družstvu; tímto způsobem 

obvykle dostáváme konzervovanou kávu, cigarety, studené hovězí maso, občas cukr, sýr i 

jiné věci. Příděl si shrnu do vojenské celty, hodím na záda a odejdu ke svému družstvu. 

Tam příděl za všeobecné pozornosti rozdělím. Pozorně mě přitom všichni sledují, zda 

někdo nedostane víc nebo zda není upřednostněný.“109 

Nepravidelnost zásobování tak znamenala, že vojáci museli proti hladu bojovat 

často sami. Bylo-li to možné, prohledávaly se blízké vesnice, kde mnohdy ještě přebývali 

starousedlíci, kteří nestihli či nechtěli utéct před frontou. Téměř vždy se něco málo 

k dobru našlo. Trocha brambor, chleba nebo hrachové kaše.110 Rád bych zde však zmínil i 

opačnou situaci, kdy civilisté chodili v nouzi k armádám, jejichž zásobování sice nebylo 

stabilní, ale proti možnostem civilistů žijícím v horách alespoň nějaké. Malý a snad i 

úsměvný případ se stal ruským dělostřelcům na samém počátku roku 1915 pod 

Přemyšlem v Haliči, kdy k jejich zemljance přišlo s pláčem malé polské děvče. Netrápila 

ji jenom zima, ale především hlad. Dělostřelec Vevern ten moment zaznamenal slovy: 

„Marinka s apetitem vlčice baštila šči111 a kaši naší baterie zakusujíc přitom žitný 

chleba. Vše jí přišlo neobyčejně chutné.“ Snad to Vevern konstatoval s jistou dávkou 

ironie vzhledem k úrovni frontové kuchyně, nicméně tento milý host dělal ruským 

dělostřelcům společnost každý den až do dalšího přesunu a vždy si domů odnesl kus 

chleba, konzervy a čokoládu, což svědčí o slušném zásobování ruských dělostřeleckých 

jednotek v Haliči na přelomu let 1914 a 1915.112 

                                                             
108 RAICHL, Kamil. Deník ze Světové války 1914-18. [cit. 2010-02-11]. Dostupný z WWW: 
<http://home.tiscali.cz/raichland/kamil/valka/valka.html>. 
109 ARATÓ, Jenő. Háborús napló 1914-16, s. 51-52.  [cit. 2010-02-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.freeweb.hu/aratojeno/pdf/2/1hnaplo1914-16.pdf>. 
110 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob… s. 186. 
111 Tradiční ruská zelná polévka. 
112 ВЕВЕРН, Б. В. 6-я батарея. 1914-1917 г.г. Повесть о времени великого служения Родине. Париж 
1938. s. 111. 
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Pokud jde o vodu, s ní nebyl zejména v Karpatech a později v Alpách větší 

problém. Množství horských pramenů stačilo pokrýt potřeby všech. I proto se v polních 

lahvích často mimo vody nosilo černé kafe, víno či rum.113 

K otázce stravování lze doporučit vynikající práci pánů Havla, Hodíka a Landy, 

která se zabývá dějinami vojenského stravování a to se zaměřením právě na rakousko-

uherskou armádu.114 

6.4 Činnosti na frontě 

 Nabízí se otázka, jak vlastně vypadala obyčejná služba infanteristy na frontě. 

Pokud se nebojovalo, zužovala se činnost vojáka na neustálé pochody, kopání či 

opravování zákopů, stavba barikád, bunkrů, podnikání průzkumných výpadů a především 

stráží. Jeden takový den vzpomíná ve svém deníku i Jiří Vopařil: „Když jsem byl ustrojen, 

šel jsem ještě se 6 vojíny na hlídku. Šli jsme pustým lesem a každý jsme nesl na zádech 

kolo ostnatého drátu na pletení překážek před pěšími hlídkami. Byl tmavý večír. Prodírali 

jsme se houštinami lesa a každé chvíle jsme spadli do jámy vodou naplněné. Vylezli jsme 

a šli jsme dále. Za chvíli jsem zase letěl do jakési jámy plné vody. Kolo drátů ode mě 

odletělo a já s puškou jsem ležel ve vodě. Vylezl jsem celý mokrý a šel jsem po lese dále, 

ale hoši byli už pryč. Křičeti jsem nemohl, neboť jsme blízko nepřítele. Chodil jsem po 

lese sem a tam, až jsem zbloudil. Nevěděl jsem, co si mám počíti. Rozhlížel jsem se po 

lese, ale všudy byla příšerná tma. Co dělati? V tom jsem spatřil světlo z nepřátelské 

strany a dle toho jsem věděl, kde se asi nacházím. Šel jsem směrem, který jsem si v mysli 

naznačil, až po dlouhé době jsem přišel do rohu lesa, kde byla již naše hlídka. Byl jsem 

do kůže promočený a zimou jsem se jen třásl až do rána. Tak jsem si myslil, doma celou 

noc chasa u muziky tančí, také musíme tančit, ale jen proto, abychom se zahřáli a 

nadobro nezmrzli. Časně ráno jsme byli vystřídáni jinou stráží a proto jsme odešli zpět 

do lesa, kde byl náš domov. Trochu jsme se prospali a zase jsme káceli stromy a kmeny 

jsme nosili na stavbu baráků.“115 O tom, že i běžné horské přesuny jednotek mohly 

končit tragicky, svědčí pro změnu zápis z kroniky slavného vídeňského pěšího pluku 4 

„Deutschmeister:“ „Ve 3 hodiny ráno začal neméně náročný sestup do Haliče. Dva 

                                                             
113 Infanterie-Regiment 94 im Weltkriege... s. 217. 
114 HAVEL P. – HODÍK M. – LANDA P. Vojenská kuchařka: totiž Kuchařská kniha c. a k. vojska, Naše 
Vojsko 2004. ISBN 80-206-0728-5. 
115 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob…, s. 196-198. 
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vojáci spadli a zlomili si obě nohy. Běda jim, dále již nešli. Bílá smrt je zahalila do 

spánku, ze kterého již není probuzení.“116 

 Byla-li jednotka odeslána do týlu na odpočinek, obvykle netrvalo dlouho, než 

bylo za účelem udržení morálky, kázně a fyzické kondice přistoupeno k běžným 

cvičením, jako tomu bylo na začátku výcviku.117 A tak se každodenní život vojáků v poli 

stával často pouhou rutinou. Mezi vojáky však bylo mnoho zručných lidí a jejich důvtip s 

talentem se často projevoval ve volných chvílích, kdy si jednotlivci vyráběli různé 

užitečné, ale i památeční předměty, které mohli posléze prodat nebo směnit za vše 

potřebné. Například ve vzpomínkách polského legionáře najdeme svědectví o tom, jak si 

vojáci vyráběli aluminiové prstýnky z ruských hliníkových časovačů,118 které se po 

nalezení oddělily od mosazné špičky, rozdělily na několik fragmentů a nožem upravovaly 

až do správného tvaru. Vyráběly se rovněž fajfky ze dvou spojených ruských nábojnic a 

ze dřeva vyřezané troubele.119 Nábojnice rovněž sloužily jako všudypřítomný materiál 

k amatérské výrobě zapalovačů a píšťalek. Dodnes je možné setkat se krásnými předměty 

vyrobenými v doslova polních podmínkách vojáky – v civilu zručnými řemeslníky, což 

lze někdy bez rozpaků označit za skutečné „frontové umění.“ 

6.5 Svátky v poli 

 Vojáci se nedostali domů často i po celý rok a tak byli nuceni v poli nebo někde 

v záloze strávit i různé významné svátky jakými jsou třeba Velikonoce nebo Vánoce, 

které byly důležité nejenom z církevního pohledu, ale bezprostředně souvisely 

s tradicemi každé rodiny.120 A tak to byly právě tyto dny, které nejenom lidem na frontě, 

ale i jejich blízkým doma připomínaly bolestnou realitu války se všemi jejími důsledky. 

V kronice pěšího pluku 94 se období Velikonoc popisuje jako čas, kdy se domov 

vybavoval nejvíce těm starším. Jako období, kdy tito v míru sbírali první svědky jara – 

                                                             
116 HOEN, M. – WALDSTÄTTEN-ZIPPERER,  J. -  SEIFERT, J. Die Deutschmeister: Taten und 
Schicksale des Infanterieregiments Hoch- und Deutschmeister Nr. 4 insbesondere im Weltkriege, Wien 
1928. s. 217. 
117 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob…, s. 298. 
118 Časovač je nezbytná součást šrapnelového granátu, kterou se nastavuje čas exploze projektilu po jeho 
výstřelu. 
119 SOLEK, Wincenty. Pamiętnik legionisty, Warszawa 1988, s. 119-120. 
120 LENDEROVÁ M. – JIRÁNEK T. – MACKOVÁ M. Z dějin české každodennosti, Praha 2009, s. 289. 
ISBN 978-80-246-1683-4. 
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větvičky jívy, tedy lidově „kočičky“ a po požehnání kněze je pak nesli starostlivě do 

svých domovů.121  

 Na rozdíl od Vánoc, o kterých se zmíním posléze, svátky Velikonoc slavili roku 

1915 vojáci rakousko-uherské i ruské armády ve stejnou dobu. Na přelomu března a 

dubna, tedy právě o Velikonocích proběhla na dnešním území severovýchodního 

Slovenska takzvaná Velikonoční bitva, během níž bezprostředně hrozilo vniknutí ruských 

vojsk do uherské nížiny.122 Po jednom z krvavých karpatských bojů, které tu svedl 

turnovský pěší pluk 94, byl při ohledávání padlého ruského kapitána nalezen dětský 

obrázek se slovy: „Milovaný tatínku, tvůj malý Saša ti přeje Veselé Velikonoce a posílá ti 

mnoho, mnoho polibků!“123 

 Válka skutečně nebrala na kalendář ohledy. Trochu paradoxní situace vznikala 

v čase Vánoc, tedy v období považovaném za svátky klidu a míru. Jak je známo, 

pravoslavná církev se řídí juliánským kalendáře, což znamená, že ruská vojska tento 

svátek slavila 7. ledna.124 Byly tak i případy, že odvetou za bojovou aktivitu dne 24. 

prosince z ruské strany odpověděl velitel rakousko-uherského lokálního úseku fronty 

podobným způsobem na ruské svátky o dva týdny později.125 O průběhu prvních 

válečných Vánoc na frontě se dochovaly i vzpomínky vojáků I. brigády polských legií 

pod vedením pozdějšího maršála (tehdy brigádního generála) Piłsudského, které bojovaly 

na straně Rakousko-Uherska v bitvě u dnes polské vsi Łowczówek pod Tarnowem. 

Štědrý den 24. prosince 1914 zahájili Rusové dělostřeleckou přípravou, po které 

následovaly četné útoky, a mnohdy zde docházelo i k boji muže proti muži. Teprve v noci 

nastal klid. Polští legionáři setnuli několik stromků, které ozdobili svíčkami, orličkami 

vystříhanými z plechovek (v odkazu na historický znak polského státu), pohlednicemi a 

krví obarvenou vatou. Jako kontrast k událostem celého dne pak byl zpěv koled, ke 

kterému se přidali i polští vojáci bojující v řadách ruské armády.126 

                                                             
121 Infanterie-Regiment 94 im Weltkriege... s. 219. 
122 Österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914-18, Band 2: Das Kriegsjahr 1915, Erster Teil: Vom Ausklang 
der Schlacht bei Limanowa-Łapanów bis zur Einahme von Brest-Litowsk, Wien 1931. s. 257. 
123 Infanterie-Regiment 94 im Weltkriege... s. 232. 
124 KLÍMA, Vladimír. Kalendář mění tvář. Vnímání času v proměnách století, Olomouc 1998. s. 92-93. 
ISBN 80-7198-339-X. 
125 KORBA, Matúš. Vojnové Vianoce v Karpatoch 1914. KVH BESKYDY [online]. 24. prosince 2010, [cit. 
2011-02-11]. Dostupný z WWW: <http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/12/24/vojnove-vianoce-v-
karpatoch-1914/>. ISSN 1337-9232. 
126 KLIMECKI, Michał. Łowczówek 1914, Warszawa 1993, s. 56-57. ISBN 83-11-08268-5. 
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 Samotný Jiří Vopařil strávil Vánoce mimo domov hned třikrát. Poprvé na 

výcviku v Kapošváru a dvakrát na ruské frontě. O těch z roku 1916 si do deníku 

poznamenal: „Přiblížil se Štědrý den. Připravili jsme si také stromeček, ale jen 

chudobný. Navěsili jsme na něj několik pohledů, které jsme dostali z domů a několik 

svíček. Místo ořechů jsme zavěsili několik bramborů a pár kousků cukrových.“127 

Štědrovečerní půlnoc byl Vopařil nucen strávit na polní stráži: „Všudy byl mrtvý klid. 

Nikde se nic nehýbe. Kolkolem ticho, hrobové ticho. Pojednou zazněla kdesi vzadu 

z jednoho rohu lesa křídlovka a její krásné zvuky se nesou nočním tichem: „Svatá noc, 

tichá noc!“ S hlubokým dojmem naslouchám a slza se mi vyronila z oka. Kolkolem 

osvětlují rakety frontu. To vojíni oslavují narození Spasitelovo ...“128  

 Z toho lze vyvozovat, že svátky hrály pro bojující muže velmi důležitý aspekt 

jejich nového života a představoval jakýsi kontakt s rodinnou a utěšeným životem 

v zázemí. Není tedy divu, že k jejich, byť symbolické oslavě docházelo alespoň 

symbolicky i v předních pozicích. Byly to někdy pro válku snad absurdní důkazy lidství, 

které dávaly bojujícím lidem sílu a naději do dalších nejistých dní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
127 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob… s. 213. 
128 Tamtéž, s. 215. 
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7. Na ruské frontě roku 1916 

7.1 Na vrcholu Brusilovovy ofenzívy 

 Každodenní život Jiřího Vopařila, stejně jako v případě mnohých dalších, se měl 

v první polovině července 1916 obohatit o další rozměr – přímé bojové nasazení. Tato 

zkušenost měla být pro mnoho vojáků praporu poslední. 

 Již 4. června byla na ruské frontě zahájena tzv. Brusilovova ofenzíva. Ruská 8. 

armáda zaútočila na rakouskou 4. armádu a svým tlakem získala kontrolu nad dopravním 

uzlem v Lucku, přičemž její průlom činil 40 kilometrů. Do zajetí padlo obrovské 

množství příslušníků rakousko-uherské armády. K největšímu úspěchu však došlo na jihu 

mezi Dněstrem a Karpatami, kde sousední ruské armády rozdělily rakouskou 7. armádu 

ve dví a způsobily ji ztrátu až 100 000 mužů, především zajatých, a již v půlce června ji 

donutily k plnému ústupu. V průběhu července docházelo k prohlubování ruského 

úspěchu.129 Mezitím do oblasti přijela mezi jinými i posila ve II. praporu 

vysokomýtského pěšího pluku 98.  

 Dne 10. července se u Deljatyna130 rozpoutaly nové boje. 5. pěší divize, v jejímž 

svazku se nacházel i pěší pluk 54, měla být spolu s 24. pěší divizí stažena z fronty.  

Vzhledem k nebezpečí, které hrozilo na jihu Deljatyna, si však generálplukovník 

Pflanzer-Baltin131 tyto síly ponechal k dispozici a ještě téhož večera nasadil na výšiny 

severozápadně od Dory.132 Na tyto momenty ve svém deníku vzpomíná sám Jiří Vopařil: 

„Časně ráno jsme došli na kopec do jednoho lesa, kde náš druhý prapor 98. pěšího pluku 

byl přidělen k 54. pěšímu pluku moravskému, k Hanákům. Jejich pluk byl úplně rozbit, 

proto nás k nim přidělili.“133 V předchozích dnech tento olomoucký pluk utrpěl velmi 

těžké ztráty po bojích v oblasti Okny134 na řece Dněstru a k udržení jeho bojeschopnosti 

bylo posílení o Vopařilův pochodový prapor vítaným faktorem.135 

                                                             
129 KEEGAN, John. The First World War, Vintage Canada 2000, s. 304. ISBN 0-676-97224-1. 
130 Dnes ukrajinská město (ukr. Делятин) v Ivano-Frankivské oblasti vzdálené asi 50 km jižně od Ivano-
Frankivsku. 
131 Generálplukovník Karl Freiherr von Pflanzer-Baltin (*1855, +1925), velitel 7. armády. 
132 Österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914-18, Band 4: Das Kriegsjahr 1916, Erster Teil: Die Ereignisse 
vom Janner bis Ende Juli., Verlag der Militärwissenschaftlichen Mitteilungen, Wien 1933. s. 617-618. 
133 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob: Památník v upomínku na světovou válku r. 1914 – 1918, [1926-27] 
(nepublikováno), s. 132. 
134 Dnes ukrajinská vesnice zvaná Vikno (ukr. Вікно) nacházející se v blízkosti řeky Dněstru, vzdálená asi 
35 kilometrů severně od hlavního města Bukoviny Černovic.  
135 LEPPA, Konrad. Sudetendeutsche im Weltkrieg 1914-18, Wien 1940, s. 318. 
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 Ve svazku pěšího pluku 54 zůstal Vopařilův prapor i nadále a v průběhu krátké 

doby vystřídal na frontě kolem Deljatyna několik úseků.136 Dne 14. července se rozhořel 

východně od Nadvirné dělostřelecký souboj. Vzápětí Rusové zahájili údery i proti 

Deljatynu.137 Tyto okamžiky se vryly i do paměti Jiřího Vopařila: „Asi o 4 hod. 

odpoledne začali Rusové na nás střílet. Na pravém křídle měl býti 93. pěší pluk, který 

nám měl udržovati pozici. Ale oni tam ještě nepřišli, což ruské patroly zpozorovaly a 

začaly stříleti ze strany. Kulky fičely jako hustý déšť, proto jsme museli ustoupiti hodný 

kus zpátky do lesa. Za chvíli však náš velitel důstojnický zástupce Kenig křičel ku předu, 

na své bývalé místo! Tuze se nám nechtělo jíti do toho deště kulek, ale museli jsme jíti. 

Konečně jsme ruskou přesilu odrazili, ale že jsme měli mnoho mrtvých i raněných.“138 

 Žádný z ruských pokusů o průlom fronty v okolí Deljatyna a Nadvirné nevyšel. 

Navzdory tomu ruské dělostřelectvo i nadále napadalo pozice pěšího pluku 54 a působilo 

jeho mužům značné ztráty.139 Pozice v okolí Deljatyna pluk opustil dne 24. července a 

pochodoval k vesnici Zelena, kde té noci přenocoval. Následující den pokračoval 

pochodem na Pnivo, ze kterého dne 28. července pokračoval do Nadvirné a dále vlakem 

na severovýchod do Otynie.140 Zde se schylovalo k prozatím nejtěžší zkoušce, kterou měl 

Jiří Vopařil absolvovat. 

7.2 Bitva u Otynie 

 Dne 7. srpna 1916 nastoupily jednotky generála Lečického141 k útoku ve směru 

na Tlumač a navzdory zuřivému odporu se jim podařilo prolomit pozice na 25 kilometrů 

širokém úseku front. Jednotky dobyly Nyžniv a vstoupily i do Otynie.142 Bylo 10 hodin 

dopoledne, když ruské oddíly udeřily i proti pozicím Vopařilova praporu: „K nebi se 

vznášely kotouče šedého i černého dýmu z hořících chalup a ze šrapnelů do vzduchu 

vystřelených, takže ani oblohu nebylo vidět. Hrozný křik a lomoz vystěhovalců, mísil se 

s rachotem granátů, které dopadaly s hrozným úderem k zemi a vyhazovaly do výše hlínu 

i kamení. Rusové strašně stříleli do našich předních zákopů a když je téměř srovnaly se 

                                                             
136 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob… s. 137-140. 
137 Österreich-Ungarns Letzter Krieg… s. 619. 
138  VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob… s.142-143. 
139 Tamtéž, s. 143-144. 
140 Tamtéž, s. 147-152. 
141 Generál Platon Alexejevič Lečickij (Платон Алексеевич Лечицкий *1856, +1921), velitel ruské 9. 
armády. 
142 MACHRAY, Robert. Russia Resurgent: The Summer Offensive of 1916 to the Fall of Stanislau. The 
Great War Magazine: The Standard History of the All-Europe Conflict. 7.10.1916, no. 112, s. 1. [cit. 2010-
02-10]. Dostupný z WWW: http://www.greatwardifferent.com/Great_War/Russia/Summer_1916_01.htm>. 
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zemí, začali útočit na naše vojsko, které tam ještě živé zůstalo. Začal děsný boj na 

bodáky.“143 

 Východně od Otynie útočili Rusové v širokých řadách. Jejich čelním jednotkám 

se podařilo prolomit rakouské linie a proniknout na západ. Byli však následně odraženi 

rakousko-uherským protiúderem.144 Když se poté Jiří Vopařil dostal do předních okopů, 

nepřítel již ustoupil, ale mnoho vojáků během svého výpadu zajal. Rusové však stále 

svého protivníka ostřelovali, což v rakouských řadách působilo značné ztráty.145 Během 

noci jednotky generála Lečického udeřily na lini Tlumač – Otynia znovu a rakousko-

uherské jednotky byly nuceny ustoupit do záložních pozic hluboko v týlu.146 „Najedli 

jsme se a za chvíli se ozývalo zákopem tiché volání: “Richcuk“!147 Spakovali jsme svoje 

věci a byli jsme připraveni k ústupu … Rusové když zpozorovali, že jsme ze zákopů utekli, 

začali za námi střílet. Vlažná a tmavá noc snesla se nad všechen kraj. A my za doprovodu 

střelby jsme stále utíkali.“148 Tak si tyto okamžiky poznamenal Jiří Vopařil, v té době 

příslušník pěšího pluku 54. 

7.3 Období vojenské rutiny 

 Přišlo zmatené období ústupů, zejména pak před oddíly kozáků. Dne 14. srpna 

byl Vopařilův oddíl odeslán k vesnici Stará Lysá149 k budování zákopů.150 O tři dny 

později podnikl Vopařil hlídku před svými zákopy. Při patrole ke druhé hlídce se 

přesunovali skrčeni k zemi, aby nebyli spatřeni nepřítelem. „Ale přece nás uviděl ruský 

pozorovatel, který byl v nedalekém lesíku před námi na vysokém stromě a dalekohledem 

nás pozoroval. Ihned telefonoval ruskému dělostřelectvu, v kterém místě se nacházíme. 

Za chvíli již přilétl granát do chalupy, která byla malý kousek od nás. Hned na to letěl 

druhý, třetí a tak to šlo stále. Granáty již dopadaly až k nám a způsobily zmatek mezi 

                                                             
143 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob… s. 157. 
144 Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes v. Hoefer. [cit. 2010-02-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.stahlgewitter.com/16_08_08.htm>. 
145 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob… s. 160. 
146 Amtliche Kriegs-Depeschen Nach Berichten des Wolff´schen Telegr.-Bureaus, 5. Band, Nationaler 
Verlag, Berlin 1916, [cit. 2010-02-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.stahlgewitter.com/16_08_08.htm>. 
147 Richcuk - z něm. Rückzug = ústup. 
148 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob… s. 162-163. 
149 Dnes ukrajinská vesnice Starij Lysec (ukr. Старий Лисець) vzdálená asi 12 km jihozápadně od 
Stanislavi/Ivano-Frankivsku. 
150 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob… s. 168. 
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námi.“ V této kritické situaci museli vydržet až do večera, kdy se vrátili na původní 

místo.151 

 Hlídkování bylo náplní života Jiřího Vopařila až do 17. září 1916, kdy s celou 

jednotkou opustil pozice v oblasti Stanislavi152 a odešel do Karpat. Asi po třídenním 

pochodu se dostal do vesnice Jablonka,153 kde jeho činností byly opět nebezpečné stráže 

kolem řeky Bystřice. Při jedné takové došlo k přímému kontaktu s nepřítelem: „Bylo k 

ránu asi ke čtvrté hodině. Nastal jakýsi podezřelý hluk ... Zezadu přišla znenadání silná 

ruská patrola a přímo k chatrči, kde spala naše šarše. Vytloukli okna a dveře a z postele 

budili spícího kadeta a četaře. Ti otvírali divně oči, když viděli plnou chatrč Kozáků a 

Čerkesů, ozbrojených samými ručními granáty, noži a karabinami.“ Jiří Vopařil neměl, 

kam ze stráže uniknout a tak se schoval do malého okopu u řeky. Když Rusové odešli, 

doběhl za vojínem Jakubkem, který hlídkoval o kus dál, aby se přeptal na jeho situaci. 

Tato děsivá vzpomínka vojína Jakubka, kterou si Vopařil zapsal do svého deníku pouze 

dokresluje jak málo někdy stály vojáci před smrtí nebo zajetím: „Již si myslil, že Rusové 

utekli, ale v tom jeden z nich dlouhým svým bodákem hledal v jeho hrobečku. Strachem a 

hrůzou se třásl, neb si myslil, že již, již ho kus svým bodákem nabodne, ale přece o něho 

nezavadil. Poněvadž byla ještě tma, tak ho také žádný neviděl, proto Rusové odešli.“154 

 Dne 19. října došlo k dalšímu přesunu, tentokrát do kopců nad nedalekou vesnici 

Křivic,155 kde Vopařilova jednotka vystřídala polský pěší pluk 13.156 Zdejší zákopy byly 

mělké a neúplné, bylo tak nutné je urychleně dobudovat: "Nastala nám zase těžká práce. 

Celé dny jsme kopali zákopy a proutím jsme je opletali, aby se hlína nesypala do zákopů. 

Nastal nám život zase velmi utěšený. Byl chladný a mokrý podzim. Stále pršelo a zákopy 

byly plné vody, ve které jsme se brodili a zákopy prohlubovali.“157 To ještě nikdo z nich 

netušil, že v této oblasti stráví celý podzim i zimu. Byl to čas vojenské rutiny značně 

ovlivňované povětrnostními podmínkami, především blížící se zimou. 

 Zatímco ruská fronta se jevila relativně klidná, v samém středu monarchie se 

měly dít velké věci. Dne 20. listopadu 1916 se značně zhoršil stav císaře Františka Josefa 

                                                             
151 Tamtéž, s. 170-172. 
152 Stanislav (ukr. Cтaніcлaвів) je starý název dnes ukrajinského města Ivano-Frankivsku. 
153Dnes ukrajinská vesnice (ukr. Яблунька) ležící na řece Bystřici (ukr. Быстрица), jež se protéká na 
severovýchodě Ivano-Frankivskem, vzdáleném asi 30 km tímto směrem. 
154 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob… s. 189-191. 
155 Dnes ukrajinská vesnice Krivets (ukr. Кривець) vzdálená asi 2 km severovýchodně od Jablonky. 
156 Infanterieregiment Nr. 13 s posádkou v polském Krakově. 
157 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob… s. 198-200. 
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I. a o den později zemřel ve věku 86 let.158 Následníkem trůnu byl Karel I. Jiří Vopařil ve 

svém deníku uvedl celou řadu významných událostí, o kterých se na frontě dozvěděl. O 

smrti císaře, respektive o nástupu nového panovníka se však nezmínil. 

7.4 Na přelomu let 1916 a 1917 

 Smrtí císaře Františka Josefa I. skončila jedna velká epocha habsburské 

monarchie i celých evropských dějin, válka však pokračovala dál. S příchodem zimy však 

bojová činnost na obou stranách, což ale vojákům nezlehčovalo život. Jiří Vopařil toto 

období vojenských povinností v kopcích kolem vesnice Křivic popsal následovně: 

„Chvílemi bylo slyšet přestřelky z nepřátelské hlídky. Kdesi z lesa se ozvala liška. Nastal 

zas mrtvý klid. Po chvíli bylo ticho přerušeno příšerným křikem jakéhosi velkého ptáka. 

Nedaleko v lese na rohu se objevila srnka. Šli jsme pomalu k ní, ale jak nás spatřila, již to 

pelášila do hlubokého lesa. A tak minuta prchala za minutou, hodina za hodinou, a když 

přišlo konečně vytoužené ráno, byli jsme uštvání a zmalátnění jako po hrozném útoku. 

Byli jsme rádi, že zas půjdeme do zákopů, kde se aspoň chvílí prospíme. Tak míjel den po 

dni.“159 

 Přišly Vánoce a zanedlouho i rok 1917. Měsíc leden přinesl kruté mrazy, které si 

vyžádaly své oběti. Zejména po jednom lednovém nočním útoku Rusů u nedalekého 

Rakovce bylo nalezeno mnoho vojáků umrzlých ještě s puškami v ruce.160  

 Válka společně se silnou zimou měla rovněž přímý vliv na zvěř v karpatských 

lesích. Jiří Vopařil právě v této době vzpomíná na patroly, při nichž se v blízkosti zákopů 

vyskytovali vlci, z nichž měli vojáci oprávněný strach. Stejné nebezpečí představovala 

divoká prasata. „Jednou se stalo, že jeden z naších vojínů se také v lese setkal s divokým 

prasetem. Měl s sebou pušku, a proto proti němu vystřelil, ale špatně mířil, ale divoké 

prase se ještě více rozzuřilo a hnalo se proti němu. Vojín celý zoufalý vylezl na nejbližší 

strom, kde hledal záchranu. S hrůzou však zpozoroval, že prase se dalo svým rypákem do 

rytí okolo stromů.“ Jeho řev upozornil nedaleko pracující vojáky, kteří prase střelbou 

zahnali. Když se tyto nebezpečné střety stupňovaly, byl podniknut na divoká prasata hon. 

V počtu asi 60 vojínů se rojnicí postupovalo lesy i loukami. Je i trochu humornou 

skutečností, že ani obrovské množství zásahů z opakovacích kulovnic nemělo velký efekt 

                                                             
158 NEDOROST, Libor. Češi v 1. světové válce 3. díl: Do hořkého konce, Praha 2007, s. 76. ISBN 978-80-
7277-327-5. 
159 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob… s. 209. 
160 Tamtéž, s. 220. 
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a prase uteklo.161 Nicméně nebezpečnost takových kontaktů byla umocněná tím, že 

divoká zvěř byla vyplašená nejenom neobvyklým množstvím lidí pohybujících se v jejich 

obvyklém teritoriu, ale především pak hlukem střelby, zejména té dělostřelecké. 

 V tomto období se podařilo Jiřímu Vopařilovi zajmout ruského vojáka od 

dělostřelectva. Z rozmluvy zjistil, že je z Gališské gubernie162 a po krátkém výslechu u 

kapitána ho odvedl na plukovní velitelství do 2 km vzdálené vesnice Příslup.163 

 Přišel den 13. března a stažení praporu do Příslupu, kde došlo k reorganizaci a 

Vopařil byl přidělen ke 12. rotě. Stejně jako mnoho jiných, i on již nebyl doma více než 

rok a tak zkusil zažádat o dvoutýdenní dovolenou. Poručík mu po dvou dnech oznámil, že 

mu bylo volno poskytnuto a tak vyrazil do městečka Perchýnska,164 kde večer 18. dubna 

nasedl na vlak a po trati Lvov - Přemyšl – Krakov – Moravská Ostrava – Choceň dojel po 

dvou dnech a dvou nocích až do Litomyšle, odkud to bylo do domovského Horního 

Újezdu kousek cesty.165 

 Drahocenný čas strávený v rodné vsi ale rychle uběhl a přišel čas návratu na 

frontu. Po stejné trati se vydal zpět na východ a již 11. května vystoupil ve stanici 

Perchýnsko. Odtud šel čtyřhodinovým pochodem zpět do lesů ke 12. rotě. Byl však 

automaticky přeložen k nově příchozí 14. rotě.166 

7.5 Výcvik boje s ručními granáty 

 Jak sám v tomto období Jiří Vopařil konstatoval, fronta byla relativně klidná. 

Ostatně bylo to i důsledkem březnové revoluce, jež byla v Rusku rozpoutána bolševiky a 

měla na poměry v carské armádě značný vliv.167 Dne 27. května 1917 byl Vopařil 

odeslán k útočnému praporu168 na dvoutýdenní výcvik s ručními granáty.169 

                                                             
161 Tamtéž, s. 220-223. 
162 Jde o Kališskou gubernii nacházející se na území dnešního Polska, tehdy v součástí ruského záboru. 
Více o tom Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom III. na straně 693 
(Warszawa 1882). 
163 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob… s. 232-233; dnes ukrajinská vesnice Lukvytsia (ukr. Луквиця) 
v Ivano-Frankivské oblasti. 
164 Ukrajinské město Perehinske (ukr. Перегінське) v Ivano-Frankivské oblasti. 
165 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob… s. 237-240. 
166 Tamtéž, s. 245. 
167 NEDOROST, Libor. Češi v 1. světové válce 3. díl... s. 88. 
168 Šlo o nově vznikající útočné oddíly, tzv. Sturmtruppen po vzoru jednotek v německé císařské armádě (k 
tomu více NEDOROST, Libor. Češi v 1. světové válce 3. díl... s. 85). 
169 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob… s. 248. 
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 Kurs začal rozeznáváním jednotlivých typů, s nimiž mohli vojáci přijít do styku. 

Poté následovalo cvičení hodu granátem, při kterém se však dva vojíni zranili střepinami, 

protože nehodili granát příliš daleko. Následovala simulace granátového útoku, při 

kterém proti sobě stály dvě čety. Zde se přirozeně užívaly napodobeniny granátu 

vyrobené ze dřeva. To, že nešlo o žádnu hru však dokládá skutečnost, že ani tato část 

výcviku se neobešla bez tragédie. Jeden vojín byl touto replikou zasažen do hlavy a na 

místě zemřel. Výcvik však pokračoval dalšími činnostmi: „Na cvičišti jsme měli 

postavený vysoký a úzký mostek, že se sotva jeden na něm udržel. Na tento úzký mostek 

jsme šli dva, z každé strany jeden a šli jsme proti sobě. Na rameně jsme měli karabinu170 

a kolem sebe navěšené dřevěné granáty. Když jsme přišli až k sobě, museli jsme se jeden 

druhému vyhnouti a jíti na druhý konec. Bylo to však velmi těžké vyhýbání, když mostek 

byl asi 20 cm široký.“ Ne vždy se to povedlo a jak sám Jiří Vopařil doslovně přiznal ve 

svém deníku, těchto 14 dní bylo jako učit se komedianství, nikoliv vojenskému 

řemeslu.171 

 Nadešel čas vrátit se zpět k povinnostem u 14. roty, která byla stále umístěna ve 

vesnici Příslup, kde bylo rovněž velitelství pluku. Zde bylo možné pracovat na zahrádce, 

kam vojáci sázeli zeleninu, aby si trochu vylepšili chudou vojenskou stravu. Chodilo se 

také kopat zákopy. Blížící se červencové události tuto válečnou rutinu velmi rychle 

opodstatnily.172 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
170 Karabina je v podstatě zkrácená varianta pěchotní pušky, často užívaná np. četnictvem. V rakousko-
uherské armádě šlo o karabinu Mannlicher M.95 (O tom více: LUGS, Jaroslav. Ruční palné zbraně I. 
[fotoreprint], Praha 2002. ISBN 80-7237-663-2). 
171 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob… s. 248-250. 
172 Tamtéž, s. 250. 
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8. Na ruské frontě roku 1917 

8.1 Pod vlivem revoluce 

 V průběhu roku 1917 se situace v ruské společnosti značně komplikovala. 

Jednoznačný odraz to mělo i v samotné armádě. V červenci roku 1917 se ale ruská 

armáda chystala k poslední ofenzívě, což ve svém deníku zaznamenal i Jiří Vopařil, když 

vzpomínal mimo jiné na zvýšenou aktivitu ruského dělostřelectva, které použilo i 

plynové granáty. Na některých místech se Rusům dokonce podařilo frontu prolomit.173 

Počátek této ofenzívy je spojený i s významným momentem československých dějin – 

bitvou u Zborova, jež proběhla dne 2. července 1917.174 Na jejím průběhu i úspěších 

československých legionářů lze pozorovat rozklad ruské armády. 

 Bolševici se však během července pokusili v Rusku vyvolat nepokoje, které je v 

očích veřejnosti dočasně kompromitovaly.175 Zatímco ve vnitrozemí zcela neuspěli, na 

frontě měla jejich snaha značný vliv na průběh ofenzívy, což se projevilo i na úseku 

fronty, který bránil se svou rotou i Jiří Vopařil: „Rusové by nás byli jistě hnali dále, ale 

pojednou nastal mezi ruským vojskem rozvrat. V Rusku vypukla nová revoluce, kterou 

způsobili ruští socialisté, zvaní bolševici. Bolševici v zemi zle řádili a přivedli Rusko na 

pokraj záhuby. Takže též mezi ruským vojskem nastal nepořádek, vypověděli poslušnost, 

zastavili se na vítězném postupu a dokonce někteří i z fronty utíkali a tak umožnili 

Němcům cestu k novému vítězství.“176 

 Centrální mocnosti totiž plánovaly útok na široké frontě již před červencovým 

nástupem ruských vojsk a díky aktuálním událostem tak získala operace charakter 

mohutného protiúderu, jež byl zahájen dne 19. července 1917. Největšího úspěchu 

dosahovala spojená rakousko-německá vojska ve směru na Tarnopol.177 Svědectví o 

vojenské situaci v této oblasti a stavu ruské armády podává legionář Josef Dostál, který 

se dne 20. července dostal se svým plukem do Domamoryče, vesnice vzdálené asi 15 

kilometrů jihozápadně od Tarnopole: „Vesnička byla přeplněna ruským vojskem, 

                                                             
173 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob: Památník v upomínku na světovou válku r. 1914 – 1918, [1926-27] 
(nepublikováno). s. 250-251 
174 Památce Zborova, Praha 1922, s. 11. 
175 PIPES, Richard. Dějiny ruské revoluce, Praha 1998,  s. 128–129. ISBN 80-7203-081-7. 
176 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 254. 
177 ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a Velká válka, Praha 2001. s. 122. ISBN 80-7106-274-X. 
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nestarajícím se již valně o nepřítele, ale zato vynášejícím na četných táborech hojně 

resolucí, jak zachránit a prohloubit vymoženosti revoluce ...“178 

 Dne 21. července 1917 pokračovala spojená vojska Centrálních mocností 

jihovýchodním směrem a dne 24. července padl i Tarnopol.179 Vopařil v deníku 

poznamenal, že na levém křídle německá vojska dobyla dne 23. července Stanislav180 a 

na pravém úspěšně útočila armáda rakousko-uherská. Rusové byli na ústupu a bylo nutné 

je pronásledovat.181 Nastal dlouhý pochod z podhůří Karpat přes řeku Dněstr. Dne 3. 

srpna byl Vopařil při dobytí Černovic,182 hlavního města Bukoviny, kde však jeho 

jednotka nezůstala a byla odeslána na čtyřdenní odpočinek do nedaleké vsi.183 

 Ruská armáda v této době dosáhla svým ústupem původních hranic monarchie. 

Dále se již ale rakousko-uherské jednotky netlačily. Bylo to způsobené nejenom 

logistickými problémy, ale také dojmem blížícího se uzavření míru.184 Skutečnost však 

měla být jiná, a jak později Vopařil poznamenal ve svých zápiscích, čekal ho jeden 

z nejtěžších dnů na frontě. Ruská 1. armáda držela od 4. srpna linii Chotyn – Bojany – 

Rădăuţi185 a stála tak proti rakousko-uherským jednotkám rozmístěným kolem 

Černovic.186 

8.2 Bitva u Lukovice dne 9. srpna 1917 

 Dne 9. srpna byly hlášeny jihovýchodně od Černovic urputné boje, do kterých 

měli zasáhnout rovněž kozáci.187 Již o den dříve přijel k Vopařilově rotě plukovní 

adjutant188 s rozkazem připravit se urychleně k odchodu, což bylo předzvěstí blížících se 

                                                             
178 DOSTÁL, Josef. Boj u Domamoryče, In: LAUSEGER, Emanuel. Pod slavnými prapory Starodružiníků: 
Kniha I., Praha 1927, s. 102. 
179 ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a Velká válka... s. 122. 
180 Stanislav, dnes Ivano-Frankivsk (ukr. Івано-Франківськ) na Ukrajině. 
181 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 254-255. 
182 Černovice , dnes město na Ukrajině (ukr. Černivci - Чернівці), asi 130 km jihovýchodně od Stanislavy 
(Ivano-Frankivsk) 
183 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 255-268. 
184 ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a Velká válka... s. 122.  
185 Chotyn, dnes ukrajinské město ležící na Dněstru (ukr. Хотин, někdy zvané česky jako Chotim); Bojany, 
ukrajinská obec vzdálená asi 10 km severozápadně od Lukovice, ležící rovněž na frontově linii z 4. srpna 
1917; Rădăuţi, dnes rumunské město vzdálené asi 17 km jižně od dnešní rumunsko-ukrajinské hranice a 
zhruba 60 km jižně od Černovic. 
186 Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 7: КАМПАНИЯ 1917 г., Москва 1923. s. 91. 
187 Amtliche Kriegs-Depeschen Nach Berichten des Wolff´schen Telegr.-Bureaus, 7. Band, Nationaler 
Verlag, Berlin 1918. [cit. 2011-01-25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.stahlgewitter.com/17_08_10.htm>; Kozáci - etnikum převážně slovanského původu; v carské 
armádě působilo zejména v roli elitních jezdeckých jednotek. 
188 Pobočník. 
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nepříjemností.189 Do večera došla rota před Lukovici,190 kde přenocovala na hluboké 

cestě, kterou si vojáci vystlali kukuřičnou slámou. Zde je také za rozbřesku vzbudil krutý 

povel k přípravě na boj.191 „Ihned jsme vstali a v několika minutách jsme byli připraveni 

... Za chvílí obloha byla zatažená černým dýmem. Granát za granátem dopadal mezi nás 

a chvílemi se ozýval srdcelomný výkřik raněných i umírajících.“192 Zatímco přední linie 

dostala rozkaz, aby zaútočila proti ruským pozicím na okolních kopcích, Vopařil 

postupoval v linii druhé, která měla doplňovat mezery v rojnici po padlých či raněných. 

Jen co rojnice došly pod kopec, Rusové je výpadem zatlačili zpět. V tomto zmatku se 

Vopařil dostal až do samotné Lukovice, byl však s oddílem držen dělostřelbou při 

zemi.193 „Asi dvě hodiny jsme leželi ve vodě, a když střelba asi na minutu utichla, vylezli 

jsme z vody a jeden za druhým jsme utíkali ohnutí při zemi o kus dále. Ale granáty nás 

všudy doprovázely. A zase jsme leželi v jednom příkopě ve vodě. Co hrůzy a strachů jsme 

zažili, když granáty jako sršně lítaly kolem nás. Po chvíli jsme zase jeden za druhým 

utíkal do předu. Rusové zatím ustoupili do svých zákopů, ale naše přední linie byla úplně 

rozbitá.“194 

 Jediným viditelným efektem tohoto útoku nakonec byla pouze těla padlých 

vojáků, které nebylo možné prozatím pochovat z důvodu ruské střelby. Po několika 

dnech hlídkování v oblasti byl Vopařilův oddíl vystřídán a odeslán na zákopnické práce 

na jeden kopec za nedalekou vesnici Kotud Bánský.195 Dne 1. října došlo k dalšímu 

přesunu do vesnice Molodije,196 kde byla dne 17. října zřízena poddůstojnická škola. Jiří 

Vopařil dostal od velitele čety, který byl pověřen jejím vedením, nabídku na pozici 

pomocníka. Tu po dlouhém rozmýšlení přijal.197 

8.3 Rozpad ruské armády  

 V nové úloze strávil Vopařil i následující měsíc, přičemž na ruské frontě byl 

klid. Pasivita ruských jednotek v listopadu byla do značné míry způsobena Listopadovou 

                                                             
189 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 269. 
190 Lukovica, dnes vesnice na Ukrajině (ukr. Луковиця), asi 17 km jihovýchodně od Černovic. 
191 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 270. 
192 Tamtéž, s. 272. 
193 Tamtéž, s. 272. 
194 Tamtéž, s. 273. 
195 Tamtéž, s. 276; Kotud Bánský, dnes  ukrajinská vesnice Kut (ukr. Кут) vzdálená asi 2 km západně od 
Lukovice. 
196 Molodija, dnes ukrajinská vesnice (ukr. Молодія) vzdálená asi 2 km severně od vesnice Kut. 
197 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 278-280. 
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revolucí,198 která definitivně vyřadila Rusko z tábora ‚dohodových‘ států.199 Z pozice 

legionáře to velmi výstižně zachytil Pavel Dostál: „A v této době právě nastával konec 

někdy slavné a mocné armády ruské. Vojáci ironisovali prosby a přemlouvání (již se 

nepřikazovalo) svých představených, zahazovali pušky ... V panickém strachu prchali, 

aniž by jim opravdu hrozilo vážné nebezpečí. Pospíchali „na rodinu“ (domů), kde se již 

rozkrádala mátuška Rossija a proto bylo třeba zrychlit běh, aby se dostalo na 

každého.“200 

 Rutinní život trval až do 29. listopadu 1917, kdy podle zápisků Jiřího Vopařila 

došlo k příměří na ruské frontě. „Na všech stranách fronty lítaly večer barevné rakety na 

znamení, že je klid zbraní. V zákopech ruských i našich byly vztyčeny bílé prapory a 

střelba úplně ztichla. Rusové vycházeli ze svých zákopů a chodili k našim vojínům na 

návštěvu a nosili jim chléb, mýdlo a tabák a zase za to chtěli hodinky, nože, břitvy, 

zrcadlo a jiné blýskavé věci...“201 

 Jednání o míru se protahovalo až do 3. března 1918, kdy byl podepsán mír 

v Brestu Litevském. Ačkoliv armády Centrálních mocností i po tomto datu postupovaly 

ruským vnitrozemím a obsazovaly četná území i města, válka v pravém slova smyslu již 

na ruské frontě skončila.202 

 Celý pěší pluk 54 byl odeslán do zálohy do Černovic, kde zůstal až do jara 

1918.203 Dne 17. dubna toho roku odjel Jiří Vopařil na dovolenou domů, do Horního 

Újezdu.204 Tam ho však jednoho dne zastihl lístek od velitele roty, aby se již na ruskou 

frontu nevracel. Jeho cílem měla být Itálie, kam byl mezitím jeho pluk přesunut.205 

 

 

 

                                                             
198 Listopadová revoluce – též známá jako Říjnová revoluce nebo Velká říjnová socialistická revoluce; 
proběhla 7. listopadu 1917 (gregoriánského kalendáře). 
199 ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a Velká válka... s. 124. 
200 DOSTÁL, Josef. Boj u Domamoryče, In: LAUSEGER, Emanuel. Pod slavnými prapory Starodružiníků: 
Kniha I., Praha 1927, s. 106. 
201 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 289. 
202 ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a Velká válka... s. 124. 
203 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 298. 
204 Tamtéž, s. 305. 
205 Tamtéž, s. 310-311. 
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9. Na italské frontě roku 1918 

9.1 Změna bojiště 

 Dne 9. května 1918 se Jiří Vopařil musel vrátit zpět na frontu. Tentokrát ho měl 

vlak dopravit na frontu italskou.206 Během cesty Tyrolskem poznával mnohé hory i 

města, které viděl nebo navštívil při výcviku před dvěma lety.207 Po čtyřech dnech vlak 

dorazil do Trientu,208 odkud byl poslán pěšky do městečka Folgarie,209 kam měl přijet 

rovněž jeho pluk.210 Do Folgarie dorazil po dvou dnech, jeho pluk se však cestou zdržel, 

když v jedné italské vesnici došlo k hromadné nákaze skvrnitým tyfem a na místo určení 

tak dorazil teprve 5. června.211 

 Mezitím probíhaly přípravy na červnovou ofenzívu proti Itálii, kterou 

komplikovaly neshody v jejím provedení. Polní maršál Conrad von Hötzendorf,212 jenž 

velel tyrolskému úseku fronty, prosazoval útok v celé oblasti Lombardie s cílem dobýt 

Benátky i Milán. Naproti tomu velitel piavského úseku Boroević von Bojna213 

nepovažoval Benátky za důležité a chtěl tlačit všechny síly na Treviso. Nakonec byly oba 

plány zkombinovány a k zahájení útoku mělo dojít dne 10. června 1918.214 

 Vopařilův pluk odešel z Folgarie o den před tím směrem na pohoří Dosso del 

Fine215 poblíž města Asiaga.216 Polní maršál Boroević von Bojna však informoval vrchní 

velení o špatném stavu svých vojsk a tak byla ofenzíva odložena o několik dní později na 

                                                             
206 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob: Památník v upomínku na světovou válku r. 1914 – 1918, [1926-27] 
(nepublikováno). s. 312. 
207 Tamtéž, s. 313. 
208 Trient, dnes severoitalské město v provincii Trentino; známé též po názvy Trento nebo Trident. 
209 Folgaria, dnes severoitalské městečko vzdálené asi 28 kilometrů jihovýchodně od Trientu. 
210 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 315. 
211 Tamtéž, s. 316. 
212 Polní maršál Conrad von Hötzendorf (*1852, +1925), velitel tyrolského úseku fronty v letech 1917-
1918. 
213 Polní maršál Svetozar Boroević von Bojna (*1856, +1920), velitel skupiny armád Boroević v letech 
1917-1918. 
214 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda za první světové války, Brno 2007. s. 61. ISBN 978-80-251-
1520-6. 
215 Ačkoliv Jiří Vopařil uvádí ve svém deníku pojem ‚Rosodelfine‘, jde jen o zkomoleninu názvu hory 
Dosso del Fine, která se nachází 12 km severně od Asiaga a podobnou vzdálenost na jihovýchod od Levico 
Terme. 
216 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 318; Asiago, dnes severoitalské město v regionu Veneto, ležící na 
rozlehlé náhorní plošině. 
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15. června.217 Po několika dnech pochodu dosáhl Vopařilův pluk určených pozic. 

Chystalo se k bitvě.218 

9.2 Bitva u Asiaga 

 Ve 3 hodiny ráno dne 15. června 1918 začala silná dělostřelecká příprava po celé 

délce fronty od Asiaga až k Jaderskému moři. Proti rakousko-uherským jednotkám kolem 

Asiaga stála britská 48. s 23. pěší divizí, dále na východ pak francouzská 24. a 23. pěší 

divize.219 V 7 hodin pak došlo k nástupu rakousko-uherských pěších jednotek. Narazily 

však na tuhý odpor nepřítele.220 Jiří Vopařil vzpomíná: „Když jsme přicházeli poblíž 

italskému městu Asijáku,221 již nás vítaly granátové a šrapnelové pozdravy. Každý byl 

bledý jako mrtvola, že by se krve na nás nedořezal ... Mezitím dopadaly k nám otravné 

bomby, které když dopadly, roztrhly se a dusivý otravný plyn nás dusil.“222  

 Útok v oblasti Asiaga tak ztroskotával na odporu britských, francouzských i 

italských jednotek.223 „Na chvíli střelba ztichla, proto jsme vyšli ven a obsadili jsme les a 

chtěli jsme postupovati ku předu k městu Asijáku, kde byl děsný boj ... V této strašné 

střelbě jsme zůstali do večera. V tom strašném hromobití děl a zoufalého křiku raněných i 

umírajících jsme byli tak zděšení, že jsme se chvěli na celém těle.“224 Selhání rakousko-

uherského útoku bylo evidentní již po několika dnech, nicméně dohodovým mocnostem 

trvalo ještě dlouho, než využily nabytou iniciativu.225  

 Pěší pluk 54 s Jiřím Vopařilem po několika dnech opustil pohoří Dosso del Fine 

a odešel na odpočinek do města Levica,226 kde zůstal 5 dní. Dne 30. června se poté 

jednotka přesunula vlakem na západ do 30 kilometrů vzdáleného Grigna a odtud 

pochodem do hor, aby do 5. července dorazila přes vrchy Barricatu a Marcesinu a údolí 

                                                             
217 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda..., s. 61. 
218 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 322-323. 
219 CASSAR, George H. The Forgotten Front: The British Campaign in Italy 1917 – 1918, The Hambledon 
Press 1998. s. 149-150. ISBN 1-85285-166-X. 
220 Tamtéž, s. 153. 
221 Asijáko, zkomolená verze názvu města Asiaga. 
222 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 326; Jiří Vopařil v této souvislosti uvedl den 17. června, což je 
pravděpodobně mylný údaj, neboť boj u Asiaga proběhl mezi 15. a 16. červnem, viz práce Cassara (The 
Forgotten Front: The British Campaign in Italy 1917 – 1918 z roku  1998). 
223 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda..., s. 61. 
224 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 327. 
225 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda..., s. 62. 
226 Celým názvem Levico Terme, dnes severoitalské město asi 22 km jihovýchodně od Trientu a zhruba 30 
km severozápadně od Asiaga. 
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Frenzela227 do druhé linie na vrch v okolí vesnice Zaibena. V těchto místech byl 

Vopařilův pluk terčem častých dělostřeleckých přepadů působících v řadách pluku 

značné ztráty a samotné údolí Frenzela se zdrojem pitné vody bylo pravidelně plné 

otravných plynů.228 

9.3 Další život v Alpách 

 V italských Alpách strávil Jiří Vopařil celé tři měsíce. Pluk měl ztráty nejenom 

mezi padlými, ale i raněnými a nemocnými. „Já jsem také asi dva dny se svíjel v hrozné 

horečce a ležel jsem na holé skále, ale že jsem neměl horečku nejvyššího stupně, nechtěli 

mě odnésti na obvaziště. Proto jsem asi po dvou dnech, když horečka se mi zmírnila, 

musel jsem zase pracovati.“229  

 Do zálohy byl pluk poslán teprve 6. října 1918. Italové však pochodující kolony 

zachytili elektrickým reflektorem a zasypali je dělostřeleckými granáty. Velké štěstí 

přitom měl i Jiří Vopařil, když dostal úder do ramene patrně odraženou střepinou. Na 

druhý den byli vystřídáni pěším plukem 104 a pokračovali již známou cestou přes horu 

Barricatu do města Grigna, odkud se vlakem přesunuli do městečka Borga vzdáleného asi 

18 km na západ.230  

 Zanedlouho pak byl Jiří Vopařil ještě s jedním vojínem vybrán a odeslán na 

výcvik se strojní puškou,231 který měl probíhat v městečku Cinte Tesino vzdáleném asi 5 

kilometrů severozápadně od Grigna. Znamenalo to mnoho učení, zejména rozborky a 

sborky, pojmenování každé jednotlivé součástky německy a nakonec i střelby.232 „Šlo 

nám to dosti těžko do hlavy, neboť to musel každý dobře znáti. Jen jedna malá část 

kulometu se jmenovala cubringr gehajze dekl dopl šperajbe. A těch částí bylo mnoho.“233 

                                                             
227 Údolí Frenzela (italsky Val Frenzela) spojuje silniční komunikací města Gallio a Fozu na východ od 
Asiaga; Vopařil jeho název v deníku zkomolil na „šluchta Frenzena“, což vychází z německého výrazu ‚die 
Schlucht‘ pro soutěsku. 
228 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 332-333. 
229 Tamtéž, s. 357. 
230 Tamtéž, s. 358-360. 
231 Strojní puška – původní výraz pro těžký kulomet vzniklý přímým překladem německého výrazu ‚das 
Maschinengewehr.‘ 
232 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 361. 
233 Tamtéž, s. 362; Ve skutečnosti jde o několik pojmů, které spolu patrně přímo nesouvisí: das 
Zubringergehäuse – podávací „stolek“, který vede kulometný pás; der Doppeldeckel – dvojitý kryt; der 
Sperreiber – závorka.  
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Situace na frontě se mezitím začala komplikovat a tak byl útočný prapor pluku odeslán 

do první linie. Výcvikový kurs byl rozpuštěn ještě před svým dokončením a Vopařil se 

vrátil ke své rotě do městečka Marteru ležícího asi 3 km západně od Borga.234 

 Koncem října 1918 se již stávala situace na celé italské frontě kritickou. Dne 24. 

října prolomily italské jednotky frontu na Piavě. Ústupové plány navíc radikálně 

zkomplikovalo stažení uherských pluků a praporů z rozhodnutí uherské vlády ze dne 29. 

října. A v této době byly vidět jednoznačné rozdíly v morálce jednotlivých národnostních 

skupin rakousko-uherské armády. Zatímco uherské jednotky ustupovaly zpět, tyrolské 

oddíly byly rozhodnuté bránit své území. Jednotky z českých zemí byly sice stále 

připraveny k plnění rozkazu, ale mezi mužstvem již silně pronikaly myšlenky vypovězení 

služby.235 

 Přesně v této situaci byly i roty Vopařilova pluku krátce před odchodem do boje. 

„Za této strašné noci chodil náš kadet a četař „oba Češi“ kolem nás českých a 

moravských vojínů a šeptali nám do ucha: ‚Hoši, až ráno půjdem do bitvy, vzdejte se, 

neboť v Čechách již mluví o našem svobodném státě a dlouho to asi trvat nebude, bude 

po válce a my abychom v poslední teto chvíli ztratili své životy ...‘“236 Ve 4 hodiny ráno 

dne 1. listopadu přišel rozkaz ustrojit se a připravit k odchodu. Na rozkazy velitele 

praporu však nikdo z nastoupených vojáků nereagoval. Všichni posléze křičeli: „My do 

bitvy nepůjdem, my jsme tam dost zažili, my chceme jít domů!“ Ani výhružky nepomohly 

a po konzultaci s vyšším velením byla jednotka odeslána bránit blíže neurčený prostor 

v jiném sektoru fronty.237 

 Dne 3. listopadu bylo 1918 bylo podepsáno konečné příměří a v platnost mělo jít 

o den později.238 A právě po třech dnech přesunu od oné „vzpoury,“ tedy 4. listopadu 

1918, kdesi za Trientem nechal velitel pluku nastoupit všechny vojáky a pronesl německy 

řeč, kterou posléze přeložil vojenský kněz do češtiny: “Národové, Češi, Jihoslované a 

Poláci, prohlásili svojí samostatnost a tak prohlášena Republika Československá. Jest 

mír!“239 

                                                             
234 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 362. 
235 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda..., s. 62. 
236 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 363-364. 
237 Tamtéž, s. 365. 
238 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda..., s. 63. 
239 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 366-367. 
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 Je jistě paradoxem, že v době podpisu příměří žádná z dohodových armád 

nestála na některém z území habsburské monarchie, jejíž rozpad byl zapříčiněn zejména 

vnitropolitickými problémy.240 Tímto způsobem však tehdy žádný z českých vojáků 

neuvažoval. Stejně jako Jiří Vopařil z Horního Újezdu, i všichni ostatní měli před sebou 

především vidinu brzkého a bezpečného návratu ke svým rodinám domů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
240 JUNG, Peter. Rakousko-uherská armáda..., s. 63. 
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10. Návrat 

10.1 Na cestě domů 

  Již druhý den po ohlášení konce války se rakousko-uherské jednotky vydaly na 

cestu domů. Všude začal chaos. Vopařilův pěší pluk 54 ustupoval s dlouhými kolonami 

jiných oddílů přes Merano směrem k Brennerskému průsmyku. Po cestě byly sklady 

s moukou, cukrem, vínem i dalšími potravinami a tak nebylo překvapením, že se všude 

rabovalo. Cestou uviděl na jednom nádraží velký povyk: „Tam stálo několik vagónů 

naplněných cukrem, kávou, moukou a jinými potravinami. Každý bral, co unesl. Já jsem 

také vstoupil do vagonů a chytl jsem jednu bednu, puškou jsem ji rozbil, ale jaké bylo 

moje překvapení, když byla plná masových konserv.“ Maďarští vojáci ho ale o tento 

úlovek vzápětí připravili a tak se mu podařilo ukořistit jenom cukr. Před dalším 

zkoumáním zásob jej odradilo přicházející německé vojsko.241 

 Jiří Vopařil byl na cestě domů již 14 dní a stále se nedostal do vlaku, které stále 

využívali přednostně Maďaři a Němci. Teprve zapálení budov českými vojáky na jednom 

nádraží přinutilo zřízence železnice přistavit nové vagony původně určené na uhlí. Se 

štěstím se do nich dostal a večer dorazil do Innsbrucku, hlavního města Tyrolska. Přes 

Salzburg se dostal do Linze, kde přesedl na vlak směřující na Vídeň. Tam byl odebrán o 

všechny věci, které s sebou nesl celou dobu od podepsání příměří. Z nádraží 

Nordbahnhof242 odjel vlakem do nového Československa trasou přes Brno, Českou 

Třebovou z Chocně přes Vysoké Mýto do Litomyšle.243 

 Večer téhož dne dorazil domů do Horního Újezdu, kde se radostně shledal 

s rodiči a bratrem Aloisem, který se již také vrátil z italského bojiště. Bratr Josef doposud 

nevrátil z Francie a další bratr Jan byl doposud nezvěstný. O smrti posledního bratra 

Karla se dozvěděl již dříve na frontě. Jednoho dne se vrátil i zmíněný bratr Josef 

z Francie, odkud šel pěšky celých 30 dní do Německa a teprve v Bavorsku nasedl na 

vlak.244 

                                                             
241 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob: Památník v upomínku na světovou válku r. 1914 – 1918, [1926-27] 
(nepublikováno), s. 367-369. 
242 Od roku 2004 zvané Bahnhof Wien Praterstern (více na 
<http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Wien_Praterstern> [cit. 2011-02-24]). 
243 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 372-373. 
244 Tamtéž, s. 376. 
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 Jiří Vopařil na těchto stránkách rovněž zmiňuje ztráty na lidech 

v československém státě. Čísla jako 800 tisíc padlých nebo 250 tisíc invalidů jsou 

jednoznačně velmi přehnaná a lze jenom předpokládat, že se takové údaje šířily a 

postupně zveličovaly mezi lidem nebo se původně vztahovaly k celé habsburské 

monarchii.245 

 Radostné opojení z míru a nového státu však netrvalo dlouho. Na území 

dnešního Slovenska docházelo po rozpadu monarchie k násilnostem ze strany Maďarska. 

Bylo tak rozhodnuto o vojenském obsazení celého území, přičemž první česká jednotka 

vstoupila na slovenské území již 2. listopadu 1918.246 Jen co skončila válka světová, 

schylovalo se ke konfliktu přímo na hranicích vznikajícího Československa. 

Reorganizovaný 30. pěší pluk, jenž se vrátil ve velmi dobrém stavu z území dnešního 

Slovinska, byl doplněn o oddíly zaniknuvšího pěšího pluku 98 a na Slovensko odjel dne 

25. prosince 1918.247 

10.2 Ve službě nové republice 

 Povolávací lístek dorazil i Jiřímu Vopařilovi. Dne 12. března 1919 se rozloučil 

s rodinou a odjel do Vysokého Mýta, odkud byl po lékařské prohlídce odeslán do 

Pardubic k vyšetření srdce, kde podstoupil téměř čtyřměsíční testy. Byl mu 

diagnostikován otřes srdce a do dokumentů dostal značku B, tedy „ke strážní službě.“ 

Dne 7. dubna se vrátil k posádce do Vysokého Mýta, kde chodil na stráže ke skladišti 

střelného prachu u střelnice na Hartech.248 

 Dne 27. května 1919 byl Jiří Vopařil převelen do Kolína spolu s dalšími sedmi 

vojíny k nádražnímu velitelství. Odtud se jezdilo na stráže do různých míst v okolí. 

Samotné kolínské nádraží tehdy vyžadovalo stráž nejsilnější. „Střežili jsme vagony 

s uhlím, cukrem a různým zbožím, dále skladiště, mosty, aby nebyly poškozeny. Často 

jsme měli velké potíže se zloději, kteří se zbraní v ruce šli na krádež.“249 

                                                             
245 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 376-377; K údajům o padlých více Ivan Šedivý v publikaci Češi, 
české země a velká válka (Praha 2001, s. 148-149. ISBN 80-7106-274-X). 
246 KUTHAN, Pavel J. V těžkých dobách. Válka.cz [online]. 16. března 2005. Dostupný z WWW: 
<http://www.valka.cz/clanek_11051.html>, s. 3. ISSN 1803-4306. [cit. 2011-03-02]. 
247 JUNEK, Jiří. Vysokomýtský 30. pěší pluk v bojích o Slovensko v letech 1918-1919, Vysoké Mýto 2002, 
s. 13-16. ISBN 80-238-9128-6. 
248 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 379; Prostor lesu Dráby při vysokomýtském letišti. 
249 Tamtéž, s. 383-384. 
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 V té době byl již 30. pěší pluk vtažen do ostrých bojů o Slovensko, které se 

rozhořely z noci 20. na 21. května. Nejprve šlo o lokální potyčky a dne 30. května začal 

útok po celé frontě.250 

 Strážní služba na Kolínsku ubíhala dále svou rutinou. Jak Jiří Vopařil 

poznamenal, že v polovině listopadu 1919 vypukly v Kolíně černé neštovice, které se 

mírnily až v únoru roku 1920. Jen co odešla jedna pohroma, přišla druhá. Na jaře postihly 

zemi silné povodně, celé Labe bylo rozvodněné.251 Následující období přineslo Jiřímu 

Vopařilovi několik přesunů. Dne 6. dubna 1920 opustil Kolín a přijel do Českých 

Budějovic, krátce sloužil i u bavorských hranic.252  

 Dne 22. prosince se Jiří Vopařil vrátil do Vysokého Mýta, kde byl na Štědrý den 

celkově propuštěn z vojenské služby. Krátkým zamyšlením nad nedávnou minulostí i 

nejasnou budoucností končí Jiří Vopařil řádky svého deníku, sepsaného v Horním Újezdu 

v letech 1926-1927.253  

10.3 Osoba Jiřího Vopařila 

 Zatímco tento deník popisuje válečnou část života Jiřího Vopařila velmi detailně, 

k dalším osudům je velmi těžké se dopracovat. Ani jeho kmenová listina se bohužel, tak 

jako i jiných nezachovala. 

 O skutečnosti, že autor deníku, jenž se narodil dne 26. dubna 1897, byl osobou 

nábožensky silně založenou, nesvědčí jenom obsah rukopisu, ale i jedna z informací, 

která je spojena s historií farnosti v sousedním Dolním Újezdu. Zdejší kostel byl po II. 

světové válce v katastrofálním stavu a hrozilo jeho uzavření. Šancí na záchranu byl jedině 

příchod schopného faráře. Na internetových stránkách farnosti se doslovně píše: 

„Pozvání napsal pan Jiří Vopařil z Horního Újezda č. 70, kterému záleželo na 

budoucnosti dolnoújezdské farnosti.“ Zde se také můžeme dočíst, že v období před, nebo 

kolem roku 1968 utrpěl těžkou mozkovou příhodu.254 Zemřel dne 7. listopadu 1968. Své 

místo posledního odpočinku nalezl v Dolním Újezdu pravě vedle kostela, o který se 

v poválečných letech tak zasloužil. 

                                                             
250 JUNEK, Jiří. Vysokomýtský 30. pěší pluk... s. 29. 
251 VOPAŘIL, Jiří. Z bouřlivých dob... s. 396-397. 
252 Tamtéž, s. 398. 
253 Tamtéž, s. 400. 
254 Farnost Dolní Újezd, 12. března 2011 [cit. 2011-03-14]. Dostupný z WWW: 
<http://farnost.dolniujezd.cz>. 
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11. Závěr 

 Cílem této práce bylo zpracovat a zhodnotit válečný deník Jiřího Vopařila a jím 

zapsané zážitky zasadit do obecnějšího kontextu dějin I. světové války. Jelikož je tento 

deník zároveň unikátním pramenem frontové každodennosti, snažil jsem se ho v práci 

doplnit či konfrontovat se vzpomínkami a zkušenostmi dalších vojáků. 

 Celý deník by bylo podle obsahu možné rozdělit na různé tematické okruhy, 

k nimž se dnes váže různé množství pramenů i literatury. Ne ke všem těmto tématům 

existuje v našem jazykovém prostředí dostatek informací a tak jsem byl nucen se 

porozhlédnout i po cizojazyčných zdrojích. Snad i skutečnost, že jsem se v práci snažil 

využít prameny či publikace z původního anglického, německého, polského, ruského a 

v jednom případě i maďarského jazykového prostředí, dává této práci něco nového. 

 V práci jsem se snažil otevřít téma tradic vojenské posádky ve Vysokém Mýtě, 

dějin pěšího pluku 98 a obecné každodennosti života vojáka na bojištích I. světové války 

se zvýšenou pozorností na ruskou a italskou frontu. Práce rovněž ukazuje události, 

jakými byly Brusilovova ofenzíva, revoluční rok 1917 v Rusku, příměří na ruské frontě, 

poslední ofenzíva Centrálních mocností v italských Alpách nebo demobilizace rakousko-

uherské armády a cesta českých vojáků z bojišť do nově vznikající republiky. To vše 

pohledem českého vojáka. Nechybí rovněž krátké ohlédnutí za poválečným životem 

autora deníku, jež přímo souvisí i se vznikem nové československé armády. 

 Při psaní jsem se snažil respektovat chronologickou osu zachycenou v deníku, 

definovat na ní klíčové tematické okruhy a v konečném důsledku co nejšetrněji zasadit 

Vopařilovy zážitky do širších souvislostí. V pasážích, ke kterým byl dostatek informací, 

jsem se snažil aplikovat metodu deduktivní a obecnější informace doplnit o Vopařilovy 

dojmy, které se k oněm událostem prokazatelně vztahovaly. Tam, kde byl informací 

nedostatek, zejména v nebojovém období frontové každodennosti jsem byl nucen volit 

metodu induktivní a celý text stavět především na autorových dojmech. Zde se jevilo jako 

vhodné porovnávání se zážitky jiných vojáků. 

 Domnívám se, že se v této práci podařilo efektivně propojit výpověď aktivního 

účastníka I. světové války s obecně známými fakty. V poznámkovém aparátu jsem se 

rovněž snažil uvádět současné názvy lokalit s jejich přibližnou lokací tak, aby eventuelní 

badatel měl šanci Vopařilovu cestu rekonstruovat na současné mapě. Přínos vidím rovněž 
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v samotném pohledu na pozici českého vojáka ve službách rakousko-uherské armády, jež 

se v práci snažím aplikovat. Se vznikem republiky upadl jeho fenomén do pozadí. Snad i 

vinou jakéhosi protikladu k československým legionářům, kteří se stali symbolem 

vznikajícího státu. Onen fenomén pak byl v pozdější době spojován pouze s postavou 

Haškova Švejka a na skutečnost, že v řadách c. a k. armády statečně plnily svou 

povinnost desetitisíce českých a slovenských vojáků se i vinou samotné historiografie 

jakoby zapomnělo. Tato situace do jisté míry přetrvala dodnes a jen pomalu se do 

podvědomí lidí dostává objektivní pohled na tuto důležitou část historie. A právě deník 

Jiřího Vopařila je jedním z pramenů, které této snaze mohou napomoct. Jsem 

přesvědčený, že Vopařilovo svědectví je stále aktuální a jeho zpracování je jenom prvním 

krokem.  

 Nevím, zda mi přísluší právo vnášet do této práce své osobní pocity, chtěl bych 

však v tomto konkrétním osudu najít jakousi paralelu mezi příběhy předků každého z nás, 

které nejenom, že snad ještě nebyly ve formě starých deníků nalezeny, ale mnohé ani již 

odhaleny nebudou. Často nebyly nikdy zachyceny na papír a v celé řadě případů zmizely 

zapomenuty spolu se svými majiteli na vojenských hřbitovech, v mnohém případě dodnes 

na samotných bojištích. Zejména těm bych chtěl tuto práci věnovat. A to v naději, že 

budoucí generace nezopakují stejnou chybu a nedají zapomenout na dobu, kdy se 

mnohdy rozhodovalo o bytí či nebytí každého z nás. 
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Příloha č. 2 
 
   Vojenský ústřední archiv 
                           PRAHA                                                              

V Praze dne 2. prosince  2010   
 Čj. 3354/2010-2111 Výtisk č. 1 
 Počet listů: 1 
                             
 
Miroslav Řehák 
<MinTaur@seznam.cz> 
 
          
Věc: Jiří Vopařil - informace   
 
   
            K Vaší žádosti Vojenský historický archiv sděluje:  
 
            Pátráním ve sbírkách vojenské personální dokumentace VHA (kmenové listy, 
kvalifikační listiny) nebyl bohužel nalezen žádný dokument k osobě Jiřího Vopařila, nar. 
26.4. 1897. Sbírka kmenových listů (dobových osobních spisů vojáků) byla v minulosti 
v ročnících narození 1887 až 1910 poměrně necitlivě proskartována a je tak dochována pouze 
v torzovitém stavu (cca 5 % původního rozsahu). Sbírku kvalifikačních listin tvoří osobní 
spisy důstojníků a rotmistrů, jmenovaný však zřejmě těchto hodností během své vojenské 
služby nedosáhl.  

  
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Jelen, tel.: 973206107 

 
                                   Ředitel 

               Mgr. Josef ŽIKEŠ                                                                                                             
                                                                                                                                     v.r. 
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