Vacíkováci ve velké válce

1914 - 1918
Z kroniky Vacíkova: ..........Pak čas tiše plynul dál bez velkých nehod až dospěl rok 1914, který zůstane zapsán v
paměti lidstva navždy poněvadž rozrušil mysli světa. V Sarajevu na manévrech zavražděn byl náš následník trůnu
Frant. Ferdinand z Este a to Srbem. A již byla záminka na kterou naši Němci čekali. Rakousko ihned s Německem
vypověděli válku malému Srbsku dne 26. července v neděli na den sv. Anny. Ihned vyhlášena mobilisace, která došla
do naší obce v poledne a druhý den ráno měli být, kteří ve vyhlášce jsou uvedeni z obce pryč. Jaký v obci nastal
poplach ví jen ten kdo toho zažil. Pláč rodičů, dítek, žen k nevypsaní a nikdo nevěděl co dělá. Rodiče nechtěli pustit
dítky, dítky a ženy otce a jen ti, kteří měli se odebrat s obce konali svou povinnost. Druhý den ráno naloženo vše na
vůz, každý si musel vzít sebou na tři dny jíst a veškeré prádlo, opustili s velkým pláčem obec. Pak přišly na nás časy
zlé..........

Vacíkováci bojovali v rakouských řadách na všech jejich evropských frontách a to i na moři. Několik se jich po zajetí
přihlásilo do Ruských a Italských legií ve kterých se účastnili bojů proti Rakousku a Německu. Legionáři v Rusku pak
absolvovali slavnou ruskou anabázi.
Z různých zdrojů byl sestaven níže uvedený seznam občanů Vacíkova, kteří byli odvedeni do války. Do katastru obce
Vacíkov v té době spadala osada Nouzov, Nová Luka, a hájenky Liz, Na Dědku, Chytava a hájenka Na zadní - U křížku.
Do seznamu jsou zařazeni i rodáci pocházející z Vacíkova, kteří před válkou z různých důvodů z Vacíkova odešli
(zaměstnání, svatba aj.). Dále je v seznamu uvedeno několik vojáků, dle vojenských záznamů údajně narozených či
žijících ve Vacíkově, ale o kterých není nikde další záznam.

horský myslivec

námořník

nadporučík

Josef Hudeček

Josef Königsmark

Jan Žák

italský legionář
Josef Brda

Bedřich Panýrek

Jan Königsmark

dělostřelec
Josef Nedvěd

Karel Hlaváč

Václav Kašpar

Slavnostní odhalení pomníku padlých ve Vacíkově k desátému výročí skončení války dne 11.11.1928
Muži zleva: 1. J.Hlaváč, 2. V.Kašpar, 3. J.Tuháček, 4. ?, 5. J.Königsmark, 6. V.Sloup, 7. J.Žák, 8. policista, 9. ?, 10. pravděpodobně starosta J.Hudeček, 11. J.Bartoň, 12. F.Krejnický, 13.?, 14. J.Křivánek, 15. F.Škudrna, 16. J.Čadek - Planiny,
17. F.Sedláček - Mýta, 18. F.Trefný - Mýta, 19. V.Převrátil, 20. V.Herynk, ostatní se nepodařilo identifikovat. Krojované děti z leva: 1. M.Převrátilová, 2. A.Nedvědová, 3. M.Tuháčková, 4. M.Rosová, 5. M.Königsmarková, 6.-9. ?, 10. K.Vondřichová,
11. A.Panýrková. Krojované děti od středu: 1. M.Převrátilová, 2. J.Hudeček, 3. F.Hlaváčová, 4.A.Zdeňková, 5. J.Königsmark, 6. T. Baťková, 7. J.Vošahlík, 8. A.Baťková, 9. M.Königsmarková, 10. M.Brdová, 11. M.Žáková, 12. A.Tuháčková

Z kroniky Vacíkova: Slavnost byla velmi pěkná, ač byla trochu zima. Z obecního úřadu čp. 21 odebral se průvod s hudbou v čele. Za hudbou 25 družiček, obecní zastupitelstvo, osvětová komise, sbory hasičů
Vacíkova, Roželova, Leletic a Volenic Pomník byl též vysvěcen. Stál 3.000,- Kč, ohrazení 702,- Kč, ostatní práce 400,- Kč, zhotovil jej Haník František z Hlubyně

pomník padlých ve Vacíkově - současnost
jména padlých:
František Bradáč, Václav Dubec, Václav Hudeček, Václav Hlaváč,
František Kapoun, Cyril Kocourek, Václav Panýrek, Václav Rosa,
Josef Rumplík, Karel Skřivánek, Jan Vošahlík, Alois Viktora,
Josef Vrtiš, Josef Zdeněk, Jan Zdeněk
(na pomníku z neznámého důvodu neuvedeno jméno rodáka
Josefa Habady)

Po druhé světové válce přidána jména:

pomník padlých v Roželově na kterém je
uvedeno jméno padlého rodáka z Vacíkova

František Königsmark st., František Königsmark ml.,
Josef Königsmark, František Baťka, Ladislav Šebek

Josefa Převrátila

pomník padlých vojáků ve Volenicích se
jmény rodáků z Vacíkova
Františka Muláčka a Jana Kaisra

pomník padlých v Březí se jménem
Vacíkovského rodáka
Josefa Dražana

pomník padlých v obci Koupě se jménem

Kalinivka (Ukrajina)

Karla Schořovského,

památník a hřbitov ruských legionářů,

narozeného ve Vacíkově

kteří padli v bitvě U Zborova.
Mezi nimi je pochován i rodák z Vacíkova

Josef Zdeněk

hrob italského legionáře
Březnice

Františka Baťky,

27.7.1914

který zemřel v roce 1933

Vacíkováci ve Velké válce 1914 - 18
Jméno

Narozen
místo

Z e mř e l
místo

Bartoň
Jan

*4.5.1884
Vacíkov

†19??
??

Vacíkov 54

- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- zeměbranecký pěší pluk 7 - Rakousko
- válčil proti Srbsku
- 2 x raněn - nemocnice Plzeň

Bartoň
Josef

*23.3.1895
Vacíkov

†1973
??

Vacíkov 54
Vacíkov 35

- Rakouská armáda
- tažení proti Itálii

- syn domkáře
- vrátil se (uvedeno dle informací Fr. Reše)

- syn domkáře

Pobyt

Poznámka
Jméno na pomníku

Odveden Hodnost Útvar Nasazení

(10. rota)

- syn domkáře
- vrátil se v roce 1918 - zdráv

Baťka
František

*21.10.1874
Vacíkov

†16.8.1933
??

Vacíkov 15
Plzeň ??

- Vojín v Rakouské armádě
- Vojín (střelec) v Italských legiích
- 11.p.pl. - Rakousko
- 32.p.pl. - Italské legie
(2. rota)
- 2.11.1916 - zajat na Mt-Faiti (Itálie)
- zajatecký tábor Avezzano, Reparto 8
- 25.4.1918 - vstup do Italských legií
- 16.6.1920 - konec v legiích

Baťka
František

*16.11.1878
Vacíkov

†1966
??

Vacíkov 46

- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- Rakouská armáda
- dělostřelec
- tažení proti Srbsku, Rusku a Itálii

- syn tesaře (domkáře)
- před válkou domkář
- vrátil se v roce 1918 - zdráv

Nouzov 4

- Desátník v Rakouské armádě
- Strážmistr v Italských legiích
- 11.p.pl. - Rakousko
- 8.p.pl. - Rakousko
- 32.p.pl. - Italské legie
(5. rota)
- 2.11.1916 - zajat v Gorice (Slovinsko)
- 20.2.1918 - přihlášení do Italských legií
- 19.8.1919 - konec v legiích

- po propuštění z legií odešel k finanční stráži
- dle VHA a knihy Legionáři z Příbramska se narodil a
bydlel ve Vacíkově. Dle matriky pocházel z Nouzova.

B e r an
František

Bradáč
František

*4.12.1887
Nouzov

*27.4.1890
Volenice

†19??
??

†1914
??

Volenice 5
Vacíkov ??

- Rakouská armáda

- padl
- zemřel pravděpodobně později.
- VHA neuvádí v roce 1914 žádného padlého s tímto
jménem

†

Roželov 1
Vacíkov 1

- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- Svobodník v Rakouské armádě
- Vojín (svobodník) v Italských legiích
- 11.p.pl. - Rakousko
- 75.p.pl. - Rakousko
- 35.p.pl. - Italské legie
(10. rota)
- 2.7.1917 - bitva u Zborova (Rakousko) - raněn
- 12.7.1918 - zajat v Beratu (Albánie) - válčil proti Itálii
- 17.10.1918 - vstup do Italských legií - válčil proti Rakousku
- 29.10.1919 - konec v legiích

- syn nájemníka
- před válkou čeledín
- vrátil se domů až v roce 1919 jako válečný invalida (dle
kroniky Vacíkova se vrátil zdráv)

- syn domkáře
- před válkou domkář
- vrátil se asi v roce 1916 jako válečný invalida a po pár
letech zemřel

B rd a
Josef

*11.11.1887
Roželov

†22.1.1958
Příbram

Cacín
Jan

*23.6.1878
Vacíkov

†19??
Vacíkov

Vacíkov 18

- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- zeměbranecký pěší pluk 7 - Rakousko
- válčil u Krasniku v Rusku
- raněn

Černý
František

*12.5.1871
Rožmitál

†19??
??

Rožmitál 60
Vacíkov 27

- odveden 9.9.1915
- vozatajský pluk - Rakousko
- válčil proti Rusku

- syn krejčího
- před válkou čeledín
- vrátil se v roce 1918 - zdráv

Dražan
Josef

*13.6.1890
Vacíkov

†5.12.1916
??
(Itálie)

Vacíkov 39
Březí 62

- Rakouská armáda

- syn nájemníka
- padl ( z kroniky Březí: ...na Italské frontě 5. prosince 1916
raněn ve 3 hodiny v noci a na místě zůstal neošetřen a v
hrozných bolestech v 9. hodin zemřel...)
- jméno uvedeno na pomníku padlých v obci Březí

Dubec
Václav

*10.10.1891
Vacíkov

†1915
??
(Srbsko)

Vacíkov 26

- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- zeměbranecký pěší pluk 7 - Rakousko
- válčil proti Srbsku, kde byl zajat

- syn kováře
- zemřel v Srbském zajetí

Fous
Josef

*15.5.1883
Věšín

†19??
??

Věšín 53
Vacíkov 1

- odveden 31.12.1914
- Rakouská armáda
- válčil proti Rusku
- 1915 - zajat, v zajetí 3 a půl roku

- syn nádeníka
- před válkou kočí
- vrátil se v roce 1918 - zdráv

- 11.p.pl. - Rakousko

- syn světem jdoucího brusiče pocházejícího z Vacíkova
- narozen na nezjištěném místě
- zemřel z neznámého důvodu v polní nemocnici Ranziano
Gorie (Itálie) - pravděpodobně se jedná o Renče poblíž
Gorice v dnešním Slovinsku
- dle seznamu padlých VHÚ z 1.2.1916 se narodil či
pocházel Vacíkova
- jméno není uvedeno na žádném pomníku v ČR

Habada
Josef

Herink
Josef

*1886
Vacíkov ?

*19.11.1883
Hvožďany
(Javory)

†17.12.1915
Ranziano
(Itálie)

†191?
??

Balkovy 9
Vacíkov

Hvožďany 70
(Javory)
Vacíkov ??

- 11.p.pl. - Rakousko
- raněn

(11. rota)

(8. rota)

- syn domkáře, otec pocházel z Vacíkova
- padl
- dle seznamu raněných VHÚ z 13.8.1915 bydlištěm či
narozen ve Vacíkově
- jméno uvedeno na pomníku padlých ve Hvožďanech

†
†
†
†

Hlaváč
František

Vacíkov 13

- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- zeměbranecký pěší pluk 7 - Rakousko
- válčil 2 roky proti Srbsku
- raněn

- syn chalupníka
- asi 1916 propuštěn jako válečný invalida

†19??
??

Vacíkov 25

- odveden 28.6.1915
- Rakouská armáda
- válčil proti Itálii

- syn domkáře
- vrátil se v roce 1918 jako válečný invalida

*11.1.1868
Vacíkov

†1956
??

Vacíkov 25

- odveden 9.9.1915
- 2.p.pl.maďarský (Korneuburk) - Rakousko

- syn dominikalisty (poddaného)
- domkář
- vrátil se v roce 1917 - zdráv

*30.8.1888
Vacíkov

†19??
??
(USA)

Vacíkov 13
??
(USA)

- US Army
- zaregistrován (odveden) 5.6.1917

- syn chalupníka
- emigrant
- zda byl nakonec přijat do armády či nasazen na bojišti
není známo

*15.4.1896
Vacíkov

†1975
??

Vacíkov 25

- odveden 1915
- Rakouská armáda
- válčil proti Itálii

- syn domkáře
- vrátil se 17.12.1920 - zdráv

*4.10.1897
Vacíkov

†19??
??

Vacíkov 13

- odveden 1915
- 11.p.pl. - Rakousko
- válčil proti Rusku

- syn chalupníka
- vrátil se v roce 1918 - zdráv

Hlaváč
Václav

*22.9.1882
Vacíkov

†17.11.1918
??

Vacíkov 23

- Rakouská armáda

- syn domkáře
- zemřel 6 dní po skončení války

Hlaváč
Václav

*25.11.1890
Vacíkov

†27.9.1953
Vacíkov

Vacíkov 13

Hořejš
František

*17.5.1885
Vacíkov

†19??
??

Vacíkov 1
Paštiky

Hlaváč
František
Hlaváč
Josef
Hlaváč
Josef
Hlaváč
Josef
Hlaváč
Karel

*14.7.1886
Vacíkov

†19??
??

*16.12.1897
Vacíkov

Hudeček
Josef

*15.10.1885
Vacíkov

†1969
Příbram

Hudeček
Václav

*2.7.1890
Vacíkov

†22.9.1914
Višnjićevo
(Srbsko)

Vacíkov 21

Vacíkov 21

- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- 11.p.pl. - Rakousko
(zdravotní oddíl)
- válčil proti Srbsku, Rusku a Itálii
- raněn - léčen nemocnice č. 1 Klagenfurt
- Svobodník v Rakouské armádě
- Desátník v Italských legiích
- 11.p.pl. - Rakousko
- 34.p.pl. - Italské legie
(1. rota)
- 24.5.1917 - zajat v Selo (Slovinsko)
- 13.5.1918 - vstup do Italských legií
- 5.9.1919 - konec v legiích
- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- 2. pluk Tyrolských (horských) císařských myslivců - Rakousko
- Halič, Karpaty (Ruská fronta)
- Alpy (Italská fronta)
- Alpy (Francie) - 2 měsíce
- pravděpodobně v době vypuknutí války vykonával zakladní
vojenskou službu
- náhradní prapor čs.pěšího pluku 11 Frant.Palackého - Rakousko
- jižní fronta (srbské bojiště)

†

- syn chalupníka
- vrátil se v roce 1918 - zdráv

- syn čeledína ve dvoře

- syn domkáře
- před válkou zedník
- po skončení války šel z Alp domů pěšky
- dorazil 28.11.1918 - zdráv
- po válce dlouholetý starosta Vacíkova a druhý kronikář
- syn domkáře
- zemřel z neznámého důvodu v polní nemocnici
- pochován u obce Višnjićevo (Srbsko)

†

Kaiser
Jan

Kalát
Karel

*18.3.1872
Vacíkov

*30.1.1894
Roželov

†20.9.1916
??
(Halič)

†19??
??

Vacíkov 37
Volenice 5

- Rakouská armáda
- východní fronta (Halič)

- syn domkáře
- padl
- jméno uvedeno na pomníku v obci Volenice (na
pomníku chybné datum narození 15.3.1872)

Vacíkov 48
(hájovna Na
Dědku)
Merklín

- Vojín v Rakouské armádě
- Šikovatel v Ruských legiích
- 11.p.pl. - Rakousko
(3. spojovací rota)
- zál.pr. - Ruské legie
- 5.stř.pl. - Ruské legie
- týl.int. - Ruské legie
- 2. stř.pl. - Ruské legie
(5. rota)
- 17.2.1915 - zajat ve Smolníky (Polsko)
zajatecký tábor Kijev (Ukrajina)
- 2.7.1917 - vstup do Ruských legií - Barispol (Ukrajina)
- 8.6.1920 - konec v legiích

- syn polesného Na Dědku
- po válce služba v ČS armádě
- 4.6.1928 - přeložen do výslužby
- 1.9.1928 - superarb.
-

Kapoun
František

*2.4.1891
Vacíkov

†1915
??

Vacíkov 36

- Rakouská armáda

- syn krejčího
- padl
- na pomníku chybný rok narození

Kašpar
Václav

*14.6.1896
Vacíkov

†1983
??

Vacíkov 9
Vacíkov 56

- odveden 1915
- 11.p.pl. - Rakousko
- válčil proti Rusku
- 1915 - zajat, v zajetí 3 roky

- syn domkáře
- vrátil se v roce 1918 - zdráv

Kocourek
Cyril

*31.8.1889
Vacíkov

†2.-10.5.
1915
??

Vacíkov 35

- 13.p.pl - Rakousko

- syn obuvníka (domkáře)
- padl

Königsmark
Jan
Königsmark
Josef
Krejzar
František
Křivánek
Josef
Křivánek
Václav

*20.5.1888
??

(15. rota)

- odveden 21.12.1914
- zeměbranecký pěší pluk 7 - Rakousko
- válčil proti Rusku
- 4.4.1915 - zajat - v zajetí 3 roky
- po návratu ze zajetí válčil proti Itálii
- odveden 24.10.1914
- Rakouské námořnictvo
- válčil proti Itálii
- účastník vzpoury v Boce Kotorské

- syn hajného
- domkář
- vrátil se v roce 1918 - zdráv
- po návratů ze zajetí již nikdy nepozřel žádného králíka

†1969
??

Vacíkov 26

†19??
??

Vacíkov 38
Vacíkov 3

*6.10.1877
Vacíkov

†19??
??

Vacíkov 30

- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- zeměbranecký pěší pluk 7 - Rakousko
- raněn

- syn dominikalisty (poddaného)
- před válkou domkář
- po 3 měsících jako invalida propuštěn

*19.12.1881
Vacíkov

†5.12.1954
Strakonice

Vacíkov 41

- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- železniční pluk - Rakousko
- tažení proti Rusku a Itálii

- syn domovníka
- vrátil se v roce 1918 - zdráv-

*5.11.1894

†19??
Vacíkov 41

- odveden 1915
- Rakouská armáda
(zákopový prapor)
- tažení na všech frontách, 2x raněn

- syn domovníka
- vrátil se v roce 1918 - zdráv

*21.7.1892
Vacíkov

Vacíkov

??

†

- syn hajného
- vrátil se v roce 1918 - zdráv

†
†

Lívanec
Václav
Moulis
Josef
Muláček
František
Nedvěd
Josef

*11.7.1881
Roželov

†19??
??

Vacíkov ??

- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- 11.p.pl. - Rakousko
- válčil proti Srbsku, Rusku a Itálii

- syn čeledína z Nových Luk
- před válkou čeledín
- 1918 - vrátil se jako válečný invalida

*4.2.1890
Planiny

†19??
??

Planiny 2
Vacíkov ??

- Rakouská armáda
- válčil proti Itálii

- syn domkáře
- do Vacíkova se přistěhoval až po válce

*5.11.1879
Vacíkov

†22.11.1914
Lazarevac
(Srbsko)

Vacíkov 33
Volenice ??

- zeměbranecký pěší pluk 7 - Rakousko

- syn domkáře
- padl
- pochován v obci Lazarevac (Srbsko)
- jméno uvedeno na pomníku v obci Volenice

*25.8.1870
Vacíkov

†19??
??

Vacíkov 39
Vacíkov 36

Nedvěd
Josef

*11.1.1896
Vacíkov

†14.6.1982
Přeštice

Vacíkov 39
Přeštice 21

Novák
František

*22.11.1894
Vacíkov

† 19??
??

Vacíkov
(Nová Luka)
České
Budějovice

Panýrek
Bedřich

*17.3.1897
Vacíkov

†19??
??

Vacíkov 38
Vacíkov 37

- jižní fronta (srbské bojiště)
- odveden 9.9.1915
- 11.p.pl. - Rakousko
- válčil proti Rusku

- syn domkáře
- domkář
- propuštěn v roce 1916 - zdráv

- odveden 12.3.1915
- 11.p.pl. - Rakousko
- 3. dělostřelecký pl. - Rakousko
- válčil proti Rusku
- 28.7.1915 - zajat, v zajetí 3 roky
- 18.7.1918 - se vrátil ze zajetí a přidělen k 3. dělostřeleckému pluku
- Vojín v Rakouské armádě
- Svobodník v Ruských legiích
- 11.p.pl. - Rakousko
- 6.p.pl. - Rakousko
- 1.stř.pl. - Ruské legie
(3. rota)
- 10.9.1915 - zajat v Tarnopol (Polsko)
- 20.6.1917 - vstup do Ruských legií - Karpaty (Kuty)
- 29.7.1920 - konec v legiích

- syn domkáře
- vrátil se v roce 1918 - zdráv
- po válce hajný

- syn čeledína z Nových Luk

- odveden 1915
- Rakouská armáda
- válčil proti Itálii, kde byl 2x raněn

- syn domkáře
- vrátil se v roce 1918 - zdráv
- syn zedníka
- padl
- dle VHA se narodil ve Vacíkově
- dle matriky se narodil v Březnici a jeho děd pocházel z
Vacíkova
- jméno uvedeno na pomníku padlých v Berouně

Panýrek
Josef

*5.5.1881
Březnice

†10.10.1914
??
(Srbsko)

Březnice ??
Beroun ??

- Rakouská armáda

Panýrek
Stanislav

*1880
Vacíkov ??

†19??
??

Vacíkov ??

- zeměbranecký pěší pluk 7 - Rakousko
- raněn

†

(9. rota)

- dle evidence raněných VHÚ z 25.1.1916 se narodil či
pocházel z Vacíkova. Krom této evidence o něm není v
ostatních databázích žádná informace

†

Panýrek
Václav
Převrátil
Josef

*2.11.1880
Vacíkov

†1918
??

*20.1.1882
Vacíkov

†28.12.1914
??
(Srbsko)

- Rakouská armáda

- syn domkáře
- padl

Vacíkov 10
Roželov 10

- 11.p.pl. - Rakousko
- jižní fronta (srbské bojiště)

- syn domkáře
- nezvěstný v boji, prohlášen za mrtvého
- jméno uvedeno na pomnících v obcích Roželov a
Hvožďany

- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- 11.p.pl. - Rakousko
- jižní fronta (srbské bojiště)

- syn domkáře
- před válkou domkář
- v Srbsku se roznemohl, poté léčen v Praze v nemocnici č.
7 na tyfus
- 13.6.1915 se
vrátil jako invalida

Vacíkov 24

Převrátil
Václav

*14.11.1882
Vacíkov

†1959
Lnáře

Vacíkov 2

Raška
Jan

*1887
??

†19??
??

Vacíkov 27

Raška
Josef

*2.3.1882
Březí

†19??
??

Březí 2
Vacíkov ??

Rosa
Václav

*16.10.1881
Vacíkov

†1915
??

Vacíkov 47

- Rakouská armáda

- syn domkáře
- padl

Rumplík
Josef

*28.1.1873
Volenice

†1915
??

Volenice 39
Vacíkov 22

- Rakouská armáda

- syn nádeníka
- padl

Ryjáček
Jaromír

*1881
Přeštice

†19??
??

Přeštice ??
Vacíkov ??

- nadporučík v Ruských legiích
- Rakouská armáda
- 8. stř.pl. - Ruské legie
(technická rota)

- do Vacíkova se pravděpodobně přistěhoval až po válce

Schneider
Oskar Paul

*1879
Vacíkov??

†17.9.1914
poloostrov
Parašnica
(Srbsko)

Vacíkov ??

- zeměbranecký pěší pluk 7 - Rakousko
- jižní fronta (srbské bojiště)

- padl
- pochován na poloostrově Parašnica (Srbsko)
- dle údajů VHA a VHÚ z 31.3.1917 pocházel z Vacíkova a i
tam bydlel, ale kromě tohoto o něm nikde ve Vacíkově
není žádná zpráva

Schořovský
Karel

*20.9.1886
Vacíkov

†25.8.1914
??

Vacíkov 24
Koupě ??

- Rakouská armáda

- syn panského poklasného
- padl
- jméno uvedeno na pomníku padlých v obci Koupě

- odveden 31.12.1914
- 8.dělostřelecký.pl. - Rakousko
- válčil proti Itálii
- 1916 - zajat a poté 3 půl roku v zajetí
- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- 11.p.pl. - Rakousko
(7. rota)
- válčil proti Srbsku, Rusku a Itálii
- 3 x raněn

†
†

- před válkou čeledín
- 1920 - vrátil se zdráv

- před válkou čeledín
- vrátil se v roce 1918 - zdráv

†
†
†
†

Skřivánek
Karel
Skřivánek
Tomáš
Šebek
Hynek
Tolar
Josef

*1899
??

†1916
??

Vacíkov ??

- Rakouská armáda

*16.5.1892
Vídeň
(Rakousko)

†19??
??

Vídeň
Chrást ??
(Milevsko)
Vacíkov ??

- Vojín v Rakouské armádě
- Vojín (střelec) v Ruských legiích
- 28.p.pl. - Rakousko
- 5. stř.pl. - Ruské legie
- 12. stř. pl. Ruské legie
- 23.6.1915 - zajat - Dněstr (Ukrajina)
- 26.10.1915 - přihlášen do legií - Jekatěrinoslav (Ukrajina)
- 19.2.1920 - konec v legiích

*1897
??

†19??
??

Vacíkov 9

- odveden 1915
- Rakouská armáda
- válčil proti Srbsku

- syn obuvníka
- 1916 - propuštěn jako válečný invalida

*10.4.1878
Vacíkov

†19??
??

Vacíkov
(panský
dv ůr )

- Rakouská armáda
- Ruské legie
- 28.4.1919 - konec v legiích

- syn čeledína na panském dvoře

- syn domkáře
- před válkou zemědělec, domkář
- vrátil se v roce 1918 jako válečný invalida, přišel o nohu,
dostal tak zvaně trafiku, kterou skutečně otevřel v domě
čp. 33, kde prodával tabák a cigarety. Proto se mu říkalo
trafikant
- syn domkáře
- emigrant
- zda byl nakonec přijat do armády či nasazen na bojišti
není známo

Tuháček
Jan

*11.11.1887
Vacíkov

†6.8.1973
Volenice

Vacíkov 33
Volenice 30

- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- zeměbranecký pěší pluk 7 - Rakousko
(12. rota)
- válčil proti Srbsku
- 16.10.1914 - zajat Srby
- po 15-ti měsících uprchl ze zajetí
- 1916 - válčil devět měsíců proti Rusku
- raněn v Srbsku a devět měsíců pobyt v nemocnici

Tuháček
Josef

*24.8.1891
Vacíkov

†19??
??
(USA)

Vacíkov 33
??
(USA)

- US Army
- zaregistrován (odveden) 5.6.1917

Viktora
Alois
Vondřich
Josef
Vondřich
Václav

- padl

- syn poklasného
- zemřel na tuberkulózu doma po propuštění
*4.8.1897
Vacíkov

†5.11.1917
Vacíkov

Vacíkov 28

- Rakouská armáda

*27.11.1896
Vacíkov

†19??
??

Vacíkov 8

- odveden 1917
- Rakouská armáda

- syn rolníka
- vrátil se v roce 1918 - zdráv

*10.6.1866
Vacíkov

†19??
??

Vacíkov 8

- odveden 9.9.1915
- Rakouská armáda
- 2.7.1917 - bitva u Zborova (Rakousko)

- syn chaluoníka
- rolník
- 1917 - po 17 měsících propuštěn - zdráv

†

†

†

Vošahlík
Jan

*15.10.1880
Vacíkov

†1918
??

Vacíkov 3
Vacíkov 11

- Rakouská armáda

- syn domkáře
- padl

Vošahlík
Václav

*6.11.1877
Vacíkov

† 1956
??

Vacíkov 3
Vacíkov 11

- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- Rakouská armáda
- dělostřelec
- zajat - 2 roky pobyl v Krakowě - poté osvobozen

- syn domkáře
- před válkou hostinský

Vrtiš
Josef

*25.12.1882
Vacíkov

†26.2.1915
Košice
(Slovensko)

Vacíkov 38
Vacíkov 45

- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- 11.p.pl. - Rakousko
- válčil proti Srbsku, Rusku
- raněn v Karpatech

- syn domkáře
- zemřel v na zranění z boje v posádkové nemocnici č. 20 v
Košicích
- na pomníku uveden chybný rok smrti

†

- syn domkáře
- nezvěstný v boji, prohlášen za mrtvého
- na pomníku uveden chybný rok smrti

†

- syn domkáře
- před válkou pracoval jako dělník
- padl v bitvě u Zborova
- pochován v Cecové dnes Kalinivka na Ukrajině

†

Zdeněk
Jan

*19.5.1888
Vacíkov

†4.8.1914
??
(Srbsko)

Zdeněk
Josef

*23.5.1891
Vacíkov

†2.7.1917
Zborov
(Ukrajina)

*1880
Výtuň

†1965
Česká
Kamenice

Žák
Jan
Žid
Josef

*24.3.1871
Vacíkov

† 19??
??

Vacíkov 4

Vacíkov 4

Výtuň
Skrad
(Chorvatsko)
Vacíkov
Česká
Kamenice

Vacíkov 25
Koupě 18

- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- Svobodník v Rakouské armádě
- zeměbranecký pěší pluk 7 - Rakousko
(11. rota)
- jižní fronta (srbské bojiště)
- (dle kroniky Vacíkova válčil proti Srbsku a Rusku, kde byl údajně
zajat a stal se nezvěstným)
- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- Vojín v Rakouské armádě
- Vojín (střelec) v Ruských legiích (os. č.: 4469)
- 6.mysl.pr. - Rakousko
- 3.stř.pl. - Ruské legie
- 9.9.1914 - zajat v Ruská Rava (Ukrajina)
- 1.1.1917 - vstup do Ruských legií - Barispol (Ukrajina)
- 2.7.1917 - bitva u Zborova (Ruské legie)
- mobilizován v první vlně 26.7.1914
- Nadporučík v Rakouské armádě
- zeměbranecký pěší pluk 28 - Rakousko
- Chorvatsko - pobřežní obrana
- Italská fronta
- Halič (nebojoval)

- do Vacíkova přišel až po válce, žil zde v letech 1922 1945
- lesní rada
- 2015 - vydány vzpomínky v knize po názvem
"Z Dalmácie do Haliče"

- Vojín v Rakouské armádě
- Vojín v Italských legiích
- prac.odd. - Rakousko
- 7.zdrav.odd. - Italské legie
- 23.5.1916 - zajat v Selo (Slovinsko)
- 29.4.1918 - vstup do Italských legií
- 10.3.1919 - konec v legiích

- syn panského ovčáka

Vacíkováci v Rakouské armádě
Název a číslo jednotky

Stručná historie a nasazeni

Rakousko - Uhersko
6. myslivecký prapor
(Feldjägerbataillon Nr. 6)
Vozatajský pluk
(Trainregiment)
Železniční pluk
(Eisenbahn- und Telegraphregiment)
2. pluk Tyrolských císařských myslivců
(2. Regiment der Tiroler Kaiserjäger)
zeměbranecký pěší pluk 7
(Landwehrinfanterieregiment „Pilsen“
Nr. 7)
zeměbranecký pěší pluk 28
(Landwehrinfanterieregiment Nr. 28)
3. dělostřelecký pluk
(Divisions-Artillerie-Regiment Nr. 3)
8. dělostřelecký pluk
(Divisions-Artillerie-Regiment Nr. 8)
2. pěší pluk
(Infanterieregiment Nr. 2)
6. pěší pluk
(Infanterieregiment Nr. 6)
8. pěší pluk
(Infanterieregiment Nr.8)

Jména vojáků

František Bartoň, František Baťka, František Baťka, František Beran, František Bradáč, Josef Brda, Jan Cacín,
František Černý, Josef Dražan, Václav Dubec, Josef Fous, Josef Habada, Josef Herink, František Hlaváč,
František Hlaváč, Josef Hlaváč, Josef Hlaváč, Karel Hlaváč, Václav Hlaváč, Václav Hlaváč, František Hořejš,
Josef Hudeček, Václav Hudeček, Jan Kaiser, Karel Kalát, František Kapoun, Václav Kašpar, Cyril Kocourek,
Jan Königsmark, Josef Königsmark, František Krejzar, Josef Křivánek, Václav Křivánek, Václav Lívanec,
Jan Moulis, František Muláček, Josef Nedvěd, Josef Nedvěd, František Novák, Bedřich Panýrek, Josef Panýrek,
Stanislav Panýrek, Václav Panýrek, Josef Převrátil, Václav Převrátil, Václav Rosa, Josef Rumplík, Jan Raška,
Josef Raška, Jaromír Ryjáček, Oskar Paul Schneider, Karel Schořovský, Karel Skřivánek, Tomáš Skřivánek,
Hynek Šebek, Josef Tolar, Jan Tuháček, Alois Viktora, Josef Vondřich, Václav Vondřich, Jan Vošahlík,
Václav Vošahlík, Josef Vrtiš, Jan Zdeněk, Josef Zdeněk, Jan Žák, Josef Žid

Sídlo: Sillian

Josef Zdeněk
František Černý
Josef Křivánek

Sídlo: Brixen
Východní fronta - Halič, Karpaty, Italská fronta - Alpy, Francie - Alpy

Josef Hudeček

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

František Bartoň, Jan Cacín, Václav Dubec,
František Hlaváč, Jan Königsmark,
František Krejzar, Stanislav Panýrek,
Oskar Paul Schneider, Jan Tuháček,
Jan Zdeněk

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

Jan Žák
Josef Nedvěd
Jan Raška

doplňovací obvod : Brassó (Brasov v Rumunsku)
1914 - pluk určený pro frontu v Haliči proti Rusku
Doplňovací obvod Novy Sad v Srbsku
1914 - pluk vyslaný do Slavonska proti Srbsku a následně přesunutý na
frontu v Haliči proti Rusku
Doplňovací obvod Brno
1914 - pluk určený pro frontu v Haliči proti Rusku

Josef Hlaváč
František Novák
František Beran

11. pěší pluk
(Infanterieregiment Nr. 11)

Doplňovací obvod Písek
1914 - pluk určený pro frontu v Bosně a Hercegovině proti Srbsku
Jižní fronta - Srbsko, Italská fronta

13. pěší pluk
(Infanterieregiment Nr. 13)

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

28. pěší pluk
(Infanterieregiment Nr. 28)

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

75. pěší pluk
(Infanterieregiment Nr. 75)
Rakouské námořnictvo
(K. u. k. Kriegsmarine)

Jaderské moře

František Baťka, František Beran, Josef Brda,
Josef Habada, Josef Herink, Karel Hlaváč,
Václav Hlaváč, František Hořejš,
Václav Hudeček, Karel Kalát, Václav Kašpar,
Václav Lívanec, Josef Nedvěd, Josef Nedvěd,
František Novák, Josef Převrátil,
Václav Převrátil, Josef Raška, Josef Vrtiš
Cyril Kocourek
Tomáš Skřivánek
Josef Brda
Josef Königsmark

Vacíkováci v legiích
Název a číslo jednotky

legie ruské
1. československý střelecký pluk
- Mistra Jana Husi

3. československý střelecký pluk
- Jana Žižky z Trocnova
5. československý střelecký pluk
- "Pražský" T.G.Masaryka
8. československý střelecký pluk
- Slezský
12. československý střelecký pluk
- Generála M. R. Štefánika

legie italské

Stručná historie a nasazeni

Jména vojáků

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

Vznikl 18.5.1916 z 1. až 4. roty Čs.střeleckého pluku. Od vzniku až do léta 1917 rozdělen na roty v rámci ruských
divizí k výzvědné službě, 27.3.1917 z jeho III.praporu vznikl 3.čs.střelecký pluk Jana Žižky z Trocnova. Součástí
Čs.střelecké brigády, od září 1917 1.střelecké divize Husitské. Zúčastnil se bitvy u Zborova, Tarnopolského
ústupu, při vystoupení rozdělen, jeho štáb byl v Čeljabinské skupině, pluk v Penzenské skupině, po spojení obou
částí odjezd a boj na Povolžské frontě, odchod z fronty 19.11.1918, od jara 1919 ochrana magistrály v oblasti
Krasnojarsk, Kansk, Irkutsk, na podzim 1919 se stáhnul do Vladivostoku, v prosinci 1919 odjel do Československa.
Vznikl v Treskyni 15.3.1917 rozšířením III.praporu 1.čs.střeleckého pluku Mistra Jana Husi. Po skončení výcviku
byl zařazen do Čs.střelecké brigády, od září 1917 1.střelecké divize Husitské. Zúčastnil se bitvy u Zborova,
Tarnopolského ústupu (boje u Domamoryčů), při přesunu do Francie zastaven v Čeljabinsku koncem dubna 1918,
čeljabinský incident?, při vystoupení v Čeljabinské, později v Západní, Uralské a Jekatěrinburské skupině, dobyl
Čeljabinsk, Trijick, Zlatoust, Jekatěrinburg, bojoval na uralské frontě, odchod z fronty 27.11.1918, od jara 1919
ochrana magistrály v oblasti Irkutska, v březnu 1920 odjel do Československa.
Vznikl v Borispolu 30.5.1917 jako 1.záložní prapor Pražský, od 31.7.1917 5.čs.střelecký pluk Pražský, od
30.10.1917 pojmenován T.G.Masaryka. Od vzniku součást 2.střelecké divize, při cestě do Francie jako jeden
z prvních ve Vladivostoku, od června 1918 ve Vladivostocké skupině, účastnil se bojů o Vladivostok, Nikolsk
Ussurijský, Spassk, Kaul, Kungur, odchod z fronty 20.1.1919, od jara 1919 ochrana magistrály v oblasti Barnaul Tomsk, na jaře 1920 evakuován do Vladivostoku, 23.4.1920 odjel do Československa.
Vznikl v Borispolu 26.6.1917 jako 4.náhradní prapor, od 28.7.1917 pluk. Od vzniku součást 2.střelecké divize, při
vystoupení ve Vladivostocké skupině, účastnil se bojů u Vladivostoku, Nikolska Ussurijského, Nižného Tagilu,
Kunguru, odchod z fronty, od jara 1919 ochrana magistrály v oblasti Mariinska a Irkutska, na jaře 1920 odjel do
Vladivostoku, 6.6.1920 odjel do Československa.
Vznikl v Tomsku 15.7.1918 z dobrovolníků, kteří přišli během léta 1918, v létě 1919 doplněn Slováky ze
zrušeného irkutského výcvikového tábora, pojmenován generála M.R.Štefánika. Po vzniku konal strážní službu,
cvičil doplňky pro čs.pluky na uralské frontě, od února 1919 zařazen do 3.čs.střelecké divize, ochrana magistrály
v oblasti Nižněudinska, na jaře 1920 zabezpečoval evakuaci do Vladivostoku, v červenci 1920 odjel jako poslední
čs.pluk do Československa.

František Novák

Josef Zdeněk

Karel Kalát,
Tomáš Skřivánek
Jaromír Ryjáček

Tomáš Skřivánek

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

32. československý střelecký pluk

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

František Baťka,
František Beran

34. československý střelecký pluk

Vnik: 24.4.1918 - Spoleto
účast v bitvách: Martello, Doss Alto. Po přesunu do vlasti boje na Slovensku.
Vznik: 16.9.1918
účast v bitvách: Po přesunu do vlasti boje na Slovensku.

František Hořejš

35. československý střelecký pluk

Josef Brda

Vacíkováci v americké armádě
Název jednotky

USA

Jména vojáků
Josef Hlaváč, Josef Tuháček

Vacíkováci v zajetí
Země zajetí

Srbsko
Rusko
Italie

Jména vojáků
Václav Dubec, Jan Tuháček, Jan Zdeněk

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

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

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

Kronika Vacíkova (Pamětní kniha obce Vacíkov) - uložena v archivu v Příbrami
kniha: Legionáři z Příbramska - Josef Velfl
kniha: Z Dalmácie do Haliče - Jan Žák
Vojenský historický archiv: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase
Vojenský historický ústav: http://www.vhu.cz/kde-patrat-po-svych-predcich-padlych-zemrelych-nezvestnych-ranenych-ci-zajatych-v-prvni-svetove-valce/
Databáze familysearch: https://familysearch.org/search
Válečné hroby: http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/hledani-osoby-v-cr
Památník Zborov: http://www.zborov1917.cz/index.php%3Foption=com_content%26view=article%26id=9%26Itemid=11%26lang=cs
Spolek pro vojenská pietní místa: http://www.vets.cz
Legie: http://www.pamatnik.valka.cz/
Válka.cz: http://www.valka.cz/
Středočeské matriky: http://ebadatelna.soapraha.cz/pages/IndexPage;jsessionid=E2F4913982F57ECCC60BA757AF81FDC1?0
Jihočeské matriky: https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs
Západočeské matriky: http://www.portafontium.cz
sestavování rodokmenů: http://www.myheritage.com

