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1. ÚVODEM

Dne 3. ledna 2021 jsme přikročili k plnění úko-
lů vyplývajících z Plánu činnosti VÚA na rok 2021. 
Nový pracovní rok byl ale zahájen v  přetrvávající 
době covidové. Situace v  první polovině, ale i  na 
konci roku nebyla dobrá. V  uvedeném období se 
opět pracovalo při snížených počtech zaměstnanců 
přítomných na pracovišti.

Na začátku roku, v měsících leden a únor, se nám 
podařilo dokončit dezinfekci archiválií VHA v Ná-
rodním archivu, se kterou se začalo v  roce 2020. 
V oblasti péče o archiválie se pokračovalo v restau-
rování rozsáhlého fondu Stavebního ředitelství Tere-
zín. Jako prevence proti výskytu plísní (v roce 2021 
tomu tak bylo v případě fondu Generálního inspek-
torátu Vládního vojska) se nadále vyměňují staré kartony za nové. Pravidelným měřením 
teploty a vlhkosti v archivních depech se nám dařilo jejich hodnoty – s využitím provozní 
technologie – držet v uplynulém roce v černých číslech.

Jakmile to hygienické požadavky na provoz umožnily, byl archiv 4. května 2021 opět ote-
vřen badatelské veřejnosti. Denně jsme s  ohledem na požadavky hygieny přijímali pouze 
omezený počet badatelů (zájem o  bádání ve VHA byl však přes pandemický stav enorm-
ní), zvolený model se nám dařilo zajišťovat až do konce roku. Badatelskou agendu jsme tím 
udrželi na úrovni roku 2020. V uplynulém roce, i přes častou nepřítomnost pracovníků na 
pracovišti, archiv vyřídil nejvíce žádostí o rešerši (ze strany úřadů i veřejnosti) za posledních 
pět let. Neochaboval zájem o  informace k  vojenské službě v  1. světové válce, v  čs.  legiích 
a také o informace z tzv. žádostí o udělení osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., o účasti 
v odboji a nacistické perzekuci v letech 1939–1945. Častá nepřítomnost pracovníků archivu 
na pracovišti v prvním pololetí ve spojení se zvýšeným zájmem o rešerše vedla opět k tomu, 
že vázla oblast zpřístupňování archiválií. Na podzim došlo k zásadnímu vylepšení v této ob-
lasti. V rámci výstavby Digitálního archivu Ministerstva obrany (DA MO) byl v součinnosti 
s firmou Lightcomp archiv připojen k vybudované serverové aplikaci programu ELZA. Ná-
sledně proběhlo ze strany firmy Lightcomp také první školení, ve kterých se bude pokračovat 
i v roce 2022. Věřím, že tyto kroky, realizované v rámci podpory DA MO a samotné digitali-
zace, přinesou v následujícím roce první hmatatelné výsledky v této oblasti.

Odborné archivní prohlídky u organizačních celků Ministerstva obrany a Armády Čes-
ké republiky, vykonávané v součinnosti s dalšími součástmi Vojenského ústředního archivu, 
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nemohly být ani v  roce 2021 ze strany VHA vykonány v  naplánovaném rozsahu. Platí to 
i o odborných archivních dohledech ze strany VHA v resortních správních archivech. I tak 
byl v této oblasti odveden velký kus dobré práce. Pokračovala i dobře naplánovaná spolupráce 
VHA a Bezpečnostního archivu MO. Koncem roku se úspěšně završila úpěnlivá snaha ve-
doucího BA MO Dr. Pavla Minaříka, CSc., kterému se podařilo rozhýbat činnost komise na 
posouzení fondu TAMARA uloženého v BA MO.

Základní vizitkou každého archivu má být dobrá evidence archiválií a archivních fondů. 
K této otázce přistoupil VÚA velice aktivně i tím, že si nechal vyškolit dostatek archivářů na 
různé úrovně vedení evidence archiválií v novém prostředí PEvA II.

V uplynulém roce archiv participoval na několika výstavách. Nejdříve na výstavě v Zá-
padočeské galerii v Plzni s  tematikou letectví, následně i na výstavě o budově Invalidovny 
v Karlíně a o Malé dohodě pořádané rumunskou ambasádou v ČR. Doba covidová negativně 
ovlivnila, stejně jako v roce 2020, oblast mezinárodních kontaktů VÚA. Opět nebyla reali-
zována žádná pracovní setkání. Podařilo se realizovat pouze jednu pracovní cestu spojenou 
s výzkumem bohemik ve Vojenském historickém archivu v Bratislavě.

V září 2021 proběhlo na úrovni ředitelů VÚA a oddělení válečných veteránů (OVV) MO 
pracovní jednání o spolupráci. Ředitel VHA přednesl možnosti poskytování archiválií pro 
řešení služebních případů na OVV. Došlo ke shodě, že je nutné tuto spolupráci dále úspěšně 
rozvíjet. Na základě dohovoru bylo následně provedeno převzetí další archivní dokumentace 
k řešení požadavků podle zákona č. 255/1946 Sb. do VHA.

Technické zařízení budovaného Digitálního archivu Ministerstva obrany 
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V závěru svého příspěvku bych se rád dostal snad k  tomu nejpodstatnějšímu, co se ve 
Vojenském ústředním archivu v roce 2021 událo. Jedná se o výstavbu naší nové schopnosti 
v podobě Digitálního archivu Ministerstva obrany. Již před rokem jsem vyslovil svoje pře-
svědčení, že k výstavbě nového digitálního archivu v roce 2021 opravdu dojde. Nejdříve byl 
od 1. ledna 2021 navýšen počet tabulkových míst archivu s určením pro činnost digitálního 
archivu. K zásadnímu kroku v této otázce došlo 13. dubna 2021, kdy byla po složitém výbě-
rovém řízení podepsána smlouva o výstavbě DA MO firmou IBM. Následně probíhala, za 
součinnosti pracovníků firmy IBM s našimi archiváři, výstavba nového digitálního archivu. 
Firma předala svoje dílo k 30. září 2021. Od 1. října probíhal do konce roku 2021, za pod-
pory firmy IBM, zkušební provoz a instalace různých komponentů. V rámci tohoto procesu 
se řešily otázky akreditace nového archivu na Ministerstvu vnitra ČR, otázka kybernetické 
bezpečnosti ze strany CIRC MO a na konci roku se pak spustil proces migrace dat z digita-
lizačního pracoviště do systému DA MO. Proběhlo i několik úspěšných ukázek funkčnosti 
archivu. Dotažení některých funkcionalit se bohužel z různých důvodů překlopilo do roku 
2022. Jednalo se hlavně o zveřejnění nových webových stránek archivu. Jeho součástí bude 
i nový digitální portál s digitální badatelnou. Očekávám, že na začátku roku 2022 se všechny 
problémy podaří překlenout a nový archiv začne plnohodnotně fungovat. Nejdříve to bude 
pouze prostřednictvím tzv. digitalizátů (digitálních obrazů analogových archiválií, které si 
pořizujeme na vlastní digitalizační lince). K maximálnímu rozšíření jeho funkčnosti i na di-
gitální archiválie, vzniklé a následně vybrané ze systému resortní elektronické spisové služby, 
dojde po získání akreditace ze strany MV ČR. K tomu má dojít nejpozději do konce roku 
2022. Tímto by se fakticky ukončil proces jeho výstavby i vytvoření naší nové schopnosti pro 
naplňování našeho hesla: Sine praeteritis futura nulla.

 Mgr. Josef Žikeš
 ředitel VÚA
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2.  VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO 
HISTORICKÉHO ARCHIVU 
ZA ROK 2021

PhDr. Július Baláž, CSc.

Ředitel VHA/VÚA: PhDr. Július Baláž, CSc.

Sídlo archivu: Pilotů 217/12, 160 01,
 Praha 6 – Ruzyně
Kontakty:  Ředitel Vojenského ústředního archivu
 tel.: 973 213 301, fax: 973 213 308
 e -mail: podatelna -vua@army.cz
 Ředitel Vojenského historického archivu
 tel.: 973 213 350, fax: 973 213 308
 e -mail: podatelna -vua@army.cz
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Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany ČR; Vojenský historický archiv (dále VHA) je or-
ganizačně začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA). VÚA je podřízen řediteli 
odboru bezpečnosti MO.
Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně ně-
kterých zákonů: VHA je v § 80, odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými speci-
alizovanými archivy. V září 2014 Vojenský historický archiv prokázal podle § 81 zákona, že 
splňuje podmínky k akreditaci (§ 61 zákona).

Rozloučení s dlouholetým zaměstnancem VÚA-VHA Praha vedoucím 1. oddělení Mgr. Ivanem Urminským 
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I. Personální podmínky v archivu

Funkce Personální obsazení Odborný zájem, správce

Ředitel VHA PhDr. Július BALÁŽ, CSc.  fondy a sbírky z let 1939–1945

Vedoucí 1. odd. VHA, 
zástupce ředitele

Mgr. Martin FLOSMAN, Ph.D. fondy a sbírky čs. armády z let 1918–1939

Archivář 1. odd. VHA Mgr. Miroslav JELEN (zástupce 
vedoucího oddělení)

fondy a sbírky II. čs. domácího odboje a fondy 
a sbírky čs. armády z let 1918–1939

Archivář 1. odd. VHA Mgr. Erika MRHALOVÁ fondy a sbírky 1. čs. odboje, vojenská personální 
dokumentace

Archivář 1. odd. VHA Mgr. Barbora NOVÁKOVÁ fondy a sbírky II. čs. vojenského odboje, fondy 
a sbírky z let 1939–1945

Archivář 1. odd. VHA Mgr. Bc. Pavel HEŘMÁNEK, Th.D. rakouské fondy a sbírky do roku 1918, vojenská 
personální dokumentace, fondy a sbírky z let 
1939–1945

Archivář 1. odd. VHA Mgr. Martin LUNDÁK evidence archiválií a archivních souborů VHA 
(NAD), vojenská personální dokumentace; 
fondy a sbírky čs. armády z let 1918–1939

Archivář 1. odd. VHA Mgr. Jan CHLEBOUN badatelna VHA, vojenská personální 
dokumentace, fondy a sbírky 1. čs. odboje, 
evidence archiválií a archivních souborů VHA 
(NAD)

Archivářka 1. odd. VHA Viera ŽIŽKOVÁ fotoarchiv VHA

Vedoucí 2. oddělení VHA RSDr. Vladimír ŠLOSAR fondy a sbírky po roce 1945

Archivář 2. odd. VHA Mgr. Martin DUBÁNEK fondy a sbírky po roce 1945

Archivář 2. odd. VHA Mgr. Martin GAMBA fondy a sbírky po roce 1945

Archivář 2. odd. VHA Ing. Petr KADLEC fondy a sbírky po roce 1945

Archivář 2. odd. VHA Mgr. Jana JELENOVÁ 
(poloviční úvazek)

fondy a sbírky po roce 1945

Mgr. Otmar BENEŠ 
(poloviční úvazek) 

vojenská personální dokumentace; fondy 
a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let 
1918–1939; fondy a sbírky po roce 1945 

Vedoucí 3. odd. VHA, Digitální 
archiv MO

Ing. Miroslav BUDÍN informační technologie

Pracovník 3. odd. VHA, 
Digitální archiv MO

Ing. Jan FUSEK 
(zástupce vedoucího oddělení)

informační technologie

Pracovník 3. odd. VHA, 
Digitální archiv MO

Bc. Michal HRBEK (od 1. 4. 2021) informační technologie; správce webových 
stránek VÚA a digitální badatelny DA MO
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Funkce Personální obsazení Odborný zájem, správce

Archivářka 3. odd. VHA, 
Digitální archiv MO

Mgr. Agáta KRAVČÍKOVÁ, Ph.D. správa a zpřístupňování archiválií uložených 
v DA MO

Archivářka 3. odd. VHA, 
Digitální archiv MO

Petra ZÁMEČNÍKOVÁ správa a zpřístupňování archiválií uložených 
v DA MO

Archivářka 3. odd. VHA, 
Digitální archiv MO

Radka VESELÁ správa a zpřístupňování archiválií uložených 
v DA MO

Vedoucí digitalizačního 
pracoviště

Vladislav KUSKO digitalizace fondů VHA

Archivářka skupiny digitalizace Zdeňka PUSTAYOVÁ digitalizace fondů VHA

Počet systematizovaných míst ve VHA 22; skutečný stav pracovníků VHA k 31. 12. 2021 
– 22. Jedno místo je rozděleno na dva poloviční úvazky.

V  roce 2021 proběhly v  personální oblasti velké změny. K  1. 1. 2021 došlo ke zrušení 
původního 3. odd. VHA. Tabulky tohoto oddělení byly rozděleny mezi 1. oddělení VHA 
(badatelna a  fotoarchiv) a nově zřízené 3. odd. VHA – Digitální archiv MO (digitalizační 
pracoviště). Digitální archiv mohl být zřízen po přidělení čtyř nových tabulkových míst 
(1 IT, 3 archivářky). Po odchodu Mgr. Ivana Urminského do starobního důchodu nastoupil 
od 1. prosince 2021 na místo vedoucího 1. oddělení a zástupce ředitele VHA Mgr. Martin 
Flosman, Ph.D.

Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle zařazení (viz výše), např. badatelské služby, 
archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií, jejich zpracování a správu atd. Činnosti 
spojené s ekonomikou, personalistikou, správou budovy, autoprovozem a informatikou jsou 
zabezpečovány jinými složkami, podřízenými řediteli Vojenského ústředního archivu. V pří-
padě konzervace a restaurování je toto pracoviště podřízeno řediteli Správního archivu MO.
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II. Přehledy o celkovém množství, fyzickém stavu 
a změnách u archiválií uložených ve VHA
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III. Výběr, zpracování a využívání archiválií

1)  Předarchivní péče – odborné archivní prohlídky u organizačních 
celků MO a ve správních archivech VÚA, skartační řízení ve správních 
archivech VÚA

V  této oblasti pokračoval VHA i  v  roce 2021 v  naplňování resortního spisového řádu 
a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (hlavně § 52, povinnosti speciali-
zovaného archivu). Úkoly byly v této oblasti plněny v součinnosti se součástmi VÚA, tedy 
s Bezpečnostním archivem MO (BA MO)a také Správním archivem MO (SA MO) a Správ-
ním archivem AČR (SA AČR).

Odborné archivní prohlídky ve Správním archivu MO se vykonávaly průběžně po celý 
rok. Odborné archivní prohlídky v SA MO vykonával hlavně o. z. Šlosar. Týkaly se dokumen-
tace zrušených organizačních celků MO v letech 2001 až 2010. Bylo vykonáno celkem 17 pro-
hlídek, pracovníci 2. odd. VHA zabezpečili i odborné archivní prohlídky v SA MO na tzv. za-
hraniční dokumentaci, celkem 13 – dokumentace mise ISAF Uzugur 1. a 2. mise 2008/2009 
(4. 2., 8. 2.,); dokumentace ISAF Polní nemocnice a chemická jednotka 2007/2010 (10. 2., 
12. 2., 29. 3., 29. 4., 10. 5., 12. 5., 24. 5., 31. 5., 15. 11.); dokumentace ISAF KRP Logar – 1. kon-
tingent (22. 11., 23. 11.) Ve Správním archivu AČR se konaly odborné archivní prohlídky 
pouze dvakrát, v červnu (29. – 9. 6. 2021, spisová dokumentace) a v září (13. – 15. 9. 2020, jus-
tiční dokumentace). Další plánované prohlídky byly kvůli pandemii buď zrušeny, vykonány 
distančně nebo přeloženy na rok 2022. Odborné archivní prohlídky ve správních archivech 
probíhaly částečně operativně na vyžádání jednotlivých archivů, jednak na základě plánů 
správních archivů obsažených v plánu odborných činností VÚA na rok 2021.

Odborné archivní prohlídky v rámci skartačních řízení v resortu MO, tedy u organi-
začních celků resortu MO, se vykonávaly v součinnosti se správními archivy. Kvůli pandemii 
však neproběhly v celém rozsahu plánu na rok 2021 (plánu odborných prohlídek, obsažené-
ho v resortním plánu odborných činnosti v roce 2021). Po dohodě VHA se správními archivy 
byli pracovníci VHA nadále přítomni u odborných archivních prohlídek pouze u vybraných 
organizačních celků MO. Neocenitelnou pomoc a součinnost v této oblasti poskytoval 2. od-
dělení VHA, které tyto činnosti v rámci VHA zabezpečuje, Dr. Pavel Minařík, CSc., vedoucí 
BA MO. Musíme vyzvednout dobrou součinnost při zabezpečování odborných prohlídek 
u organizačních celků i se správními archivy. Celkem se jednalo o 14 organizačních celků 
Ministerstva obrany a Generálního štábu. V měsících únor až květen byly prohlídky zrušeny 
nebo přesunuty na podzim.
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Velitelství pozemních sil v Olomouci, úřad SKOJS Praha (10. 6.), sekce zpravodajského 
zabezpečení MO (30. 6.), odbor interního auditu a kontroly MO (21. 1.), Velení AČR (28. 4.), 
sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací (20. 7.), sekce ekonomická MO (27. – 28. 7.), 
Kabinet ministra (24. – 25. 8.), sekce obranné politiky a strategie MO (6. 9.), sekce státní-
ho tajemníka MO (8. 9.), Vojenská kancelář prezidenta republiky (9. 9.), sekce vyzbrojování 
a akvizic MO (14. – 15. 9.), Hradní stráž (5. 10.), Velitelství pro operace MO (13. – 14. 10.).

2) Evidence archiválií a archivních pomůcek

Největší změnu v evidenci fondů v roce 2021 znamenalo převzetí dokumentace ze Správ-
ního archivu MO – fondu MNO 1991 2. oddělením VHA (17. února 2021, celkem 355 kar-
tonů, 44,37 bm) a dokumentace odboru pro válečné veterány MO (20. října 2021, celkem 
102 kartonů, 12,75 bm). Dále se pokračovalo v  upřesňování a  kontrole všech vnitřních 
změn v evidenci archiválií. Většina z nich souvisela s kontrolou vedení evidence archiválií 
v novém systému PEvA II. Vnějších změn bylo 13 (13 přírůstků). Vnitřních změn bylo cel-
kem sedm. Více méně se jednalo o změny při upřesnění evidenčních jednotek u fondů na 
1. oddělení VHA.
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3)  Vytváření počítačových databází z personálních spisů 
uložených ve VHA

  Vytváření databází: Na 1. oddělení VHA vznikaly v roce 2021 k lepší orientaci v někte-
rých sbírkách různé soupisy, např. několika ročníků kmenových listů nebo Sbírky dodat-
ků k domácímu odboji.

  Na 2. oddělení VHA pokračovalo vytváření interní databáze jednotlivých transportů 
v rámci organizovaného odsunu německého obyvatelstva z ČSR podle lokalit a sídelních 
útvarů, z nichž tito obyvatelé pocházeli.

  Byla dokončena interní databáze příslušníků čs. domobraneckých praporů v Itálii v letech 
1918–1919. Celkem bylo v této databázi 48 448 záznamů.
 

4) Zpřístupňování archivních fondů a sbírek

Na 2. oddělení v  roce 2021 probíhaly na lokálních počítačích zkoušky zpřístupňování 
v programu ELZA. Ani v  jednom případě však nebyly dotaženy do konce. V minulosti se 
nám v této oblasti nedařilo realizovat doškolení našich archivářů. V souvislosti s výstavbou 
DA MO se to podařilo napravit. V součinnosti s firmou Lightcomp byla vybudována servero-
vá aplikace programu ELZA. Proběhlo také první školení, které pokračovalo v lednu 2022. 
Tato skutečnost se snad kladně projeví v  oblasti zpřístupňování ve VHA. I  přes omezený 
provoz badatelny bylo i  v  roce 2021 pro potřeby badatelů pracovníky 2. oddělení, hlavně 
s přispěním pracovníka na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), vyznačeno na 13 149 strán-
kách archiválií (339 kartonů) zrušení stupně utajení (podle RMO č. 22/1999 a metodického 
pokynu NBÚ).

Také na 1. oddělení se v roce 2021 zkoušelo zpřístupňování v programu ELZA. Ani zde 
však nebylo dokončeno, částečně i kvůli proti-
pandemickým opatřením. V  součinnosti s  fir-
mou Lightcomp bylo i toto oddělení připojeno 
k  vybudované serverové aplikaci programu 
ELZA. Také zde proběhlo první školení, které 
pokračovalo v  lednu 2022. I  v  průběhu roku 
2021 se pokračovalo v  úpravách vojenských 
matrik tak, aby mohly být postupně umísťo-
vány na internetovém portálu Studovna MO 

nezpracovaných
(65 %)

zpracovaných (35 %)

inventarizovaných
(16,5 %)
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(kramerius.army.cz). Po umístění všech úmrtních matrik pěších pluků z období 1. světové 
války (247 matrik) se pokračovalo v úpravách úmrtních matrik polních nemocnic. Celkem 
bylo v roce 2021 upraveno 16 úmrtních matrik polních nemocnic.

5) 3. oddělení – Digitální archiv MO

  Byl nově zřízen k 1. 1. 2021 jako nová schopnost vojenského archivnictví v podmínkách 
VHA. V  roce 2021 jeho hlavní úkol spočíval v  participaci na samotné výstavbě archi-
vu v součinnosti s hlavním dodavatelem firmou IBM (smlouva byla podepsána v dubnu 
2021). V měsících květen a červen proběhla analýza DA MO. Na ni navazovaly přípravy 
na novou digitalizaci (ta kvůli migracím dat, ale i technickým potížím šest měsíců stála) 
a na vytvoření nových webových stránek VÚA společně s portálem DA MO (včetně digi-
tální badatelny DA MO). Výstavba DA MO byla ukončena v září 2021, následně započal 
zkušební provoz a instalace různých komponentů. Při tom se řešily otázky akreditace no-
vého archivu na MV ČR, otázka kybernetické bezpečnosti ze strany CIRC MO a na konci 
roku se pak spustil proces migrace dat z digitalizačního pracoviště do systému DA MO. 
Proběhlo i několik úspěšných ukázek funkčnosti archivu. Dotažení některých funkciona-
lit se bohužel z různých důvodů překlopilo do roku 2022. Jednalo se hlavně o zveřejnění 
nových webových stránek archivu. Jeho součástí bude i nový digitální portál s digitální 
badatelnou. Jedná se o technické potíže, které brání ostrému spuštění DA MO.

  Archivářky se po celý rok podílely v rámci náhradní činnosti na tvorbě různých soupisů 
a na pořádacích pracích pro 1. a 2. oddělení VHA.

  Součástí 3. oddělení zůstalo digitalizační pracoviště. Kvůli technické odstávce i problé-
mům s covidem-19 se za rok 2021 podařilo pořídit 30 687 skenů.

6) Využívání archiválií

Úřední a badatelská agenda

Pandemická situace výrazně ovlivnila i  v  roce 2021 hlavně badatelskou agendu. Bada-
telna byla od 14. 9. 2020 uzavřena, opět byla veřejnosti otevřena od 4. 5. 2021. Až do konce 
roku však kvůli dodržení epidemiologických požadavků fungovala jen na poloviční kapa-
citu. V roce 2021 vyřídili pracovníci VHA 1 645 žádanek pro badatele (pracovníci na DPČ 
– 655 žádanek), celkem 2 300 žádanek. V době provozu poskytovala svoje služby standard-
ně v duchu Badatelského řádu VÚA, Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb. (ve znění Vyhlášky 
MV ČR č. 213/2012 Sb.) a zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákona 
z dubna 2019).
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V roce 2021 se úřední agenda opět vyřizovala neomezeně. Tato oblast činnosti archivu 
byla ovlivněna režimem home office nadále nejméně. Úřední agendy se tak v roce 2021 vy-
řídilo více než v roce předchozím. Vyřídilo se 3 812 dopisů, z toho 507 rešerší pro instituce 
a úřady, 3 088 bylo soukromých podání. 215 podání bylo vzato na vědomí bez nároku na 
rešerši nebo posloužilo jako objednávka archivního materiálu na badatelnu.

Od června do konce roku bylo několik archiválií zapůjčeno do Západočeské galerie v Plz-
ni na výstavu Aviatika v české vizuální kultuře 1783–1957.

Žádosti o rešerše směřovaly nadále hlavně k padlým v 1. světové válce, genealogickým 
informacím z  osobních spisů vojáků a  i  z  osobní evidence čs.  legionářů. V  roce 2021 se 
z dalších agend vyplývajících z konkrétního zákona v podstatě zastavila agenda vztahující 
se k 3. čs. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.), dále ke službě v PTP a agendě spojené se záko-
nem 255/1946 Sb., nebo ke 2. čs.  odboji. Archiv vyřídil 18 žádostí o  informace k  zákonu 
č. 262/2012 Sb. a 11 ke službě v PTP.

7) Činnost badatelny a fotoarchivu

Činnost badatelny v roce 2021
a)  počet přihlášených badatelů: 383 (ČR – 364, zahraničí – 19)
b)  počet badatelských návštěv: 918 (ČR – 878, zahraničí – 40)
c)  vyúčtované peníze za kopie a další služby provedené archivem (většinou za rešerše): 

147 702 Kč;

Činnost fotoarchivu
a) počet přihlášených badatelů: 15 badatelů (ČR – 15, zahraničí – 0)
b) počet badatelských návštěv: 20 badatelských návštěv (ČR – 20, zahraničí – 0)

Badatelská agenda 2017–2021
Rok 1. oddělení 2. oddělení 3. oddělení/ŘVHA Celkem

2017 3 598 970 260/31 4 860

2018 3 872 902 242/24 5 140

2019 3 734 965 275/30 5 004

2020 1 739 469 175/21 2 404

2021 1 871 418 0/11 2 300
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Badatelská agenda 2018–2021

Úřední agenda 2017–2021
Rok 1. oddělení 2. oddělení 3. oddělení/ŘVHA Celkem

2017 2 873 565 182/46 3 666

2018 2 969 567 180/42 3 758

2019 2 622 501 137/45 3 305

2000 2 525 534 197/48 3 304

2021 3 114 698 0 + 46 3 858

Úřední agenda 2018–2021

Poskytování služeb badatelnou VHA bylo v  roce 2021 na dobré úrovni. Bylo ale opět 
výrazně ovlivněno pandemickou situací. Na začátku roku pokračovalo uzavření badatelny 
pro veřejnost (od 14. 9. 2020). Její provoz byl obnoven od 4. 5. 2021 a byl udržen do kon-
ce roku. Kvůli dodržení hygienických předpisů bylo rozhodnuto obsazovat badatelnu pouze 
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z 50 procent. V době provozu badatelny se důsledně dbalo na dodržování badatelského řádu 
(vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., ve znění vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.). Zájem o vo-
jenskou historii u  veřejnosti nadále přetrvával. Kvůli těmto opatřením byl počet badatelů 
jen o něco málo vyšší než v roce 2020, počet žádanek o předložení archiválií ke studiu zase 
o něco nižší. V průběhu roku byla na badatelně nadále poskytována služba v podobě mož-
nosti studia digitalizovaných archiválií na k tomuto účelu instalovaných PC. Chránil se tím 
fyzický stav archiválií, které se nyní v originálu (v případě digitalizovaných archiválií) před-
kládaly výjimečně a pouze se souhlasem ředitele archivu. Celá tato služba na badatelně byla 
koncem léta v  souvislosti s  výstavbou DA MO výrazně rozšířena. Služby pro badatelskou 
veřejnost byly rozšířeny v roce 2021 i díky spolupráci s VHÚ. V průběhu roku 2021 přibyly 
na společném portálu Studovna MO (kramerius.army.cz) nejenom digitalizované vojenské 
matriky, ale také další digitalizované archiválie. V uplynulém roce zde přibylo 16 úmrtních 
matrik polních nemocnic z  období 1. světové války. V  roce 2021 pokračovala digitalizace 
fondů VHA. V červnu však musela být kvůli migraci dat a dalším technickým problémům 
v souvislosti s výstavbou DA MO až do konce roku pozastavena. Proto bylo za uplynulý rok 
ve VHA digitalizováno pouze 30 687 stran archiválií.

Úroveň poskytovaných služeb ve fotoarchivu byla v roce 2021 také na dobré úrovni. Celkově 
však i zde pokračoval kvůli pandemii výrazný pokles počtu badatelů a badatelských návštěv.

Technické zařízení budovaného Digitálního archivu Ministerstva obrany 
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IV. Stav archiválií

1) Fyzická ochrana archiválií

Dezinfekce vybraných archivních souborů v Národním archivu, prováděná v roce 2020, 
byla dokončena v měsících leden až únor 2021. Rekonstrukce poškozených archiválií probí-
hala v knihařské a konzervátorské dílně VÚA (hlavně u fondu Stavební ředitelství Terezín). 
Nadále se pokračovalo u vybraných archivních souborů ve výměně starých kartonů a tvrdých 
desek s tkaničkami. Vedle toho se prováděla kontrola teploty a vlhkosti v depech. Nastavení 
hlídaných parametrů ve skladech se dělo přes počítač. Kvůli zpětné vazbě se dané parametry 
ve skladech hlídaly i přímou kontrolou.

Naměřené hodnoty teplot a vlhkosti byly po celý rok relativně stálé a v normě. Nejnižší 
teploty byly naměřeny celoročně ve skladu č. 303 (nejnižší teplota byla naměřena 12. 1. 2021 
– 12,4 °C). Celoročně zde byla teplota v rozmezí 13 °C až 16 °C. Nejvyšší naměřené teploty 
byly opět ve skladu č. 205 A. Byly naměřeny v červnu až srpnu a pohybovaly se v rozmezí 
19 °C až 20,6 °C. Nejnižší relativní vlhkost byla naměřena v únoru ve skladech č. 021, 022 
a  224 (22–25  %). Hodnoty v  ostatních skladech byly celoročně v  normě. Regulací celého 
systému vzduchotechniky se všechny odchylky od stanovených norem dařilo v krátké době 
vrátit do normálu.

Momentka z vykládky starých přebalů při skartaci v Pasekách nad Jizerou
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2) Stěhování archiválií

V roce 2021 nedošlo k většímu stěhování archiválií. Pouze v souvislosti s dezinfekcí archi-
válií v Národním archivu, které proběhlo v roce 2020, došlo v měsících leden a únor při jejím 
dokončení k přestěhování několika stovek kartonů. V rámci budovy VÚA v Ruzyni došlo 
ještě ke stěhování při převzetí vybraných archiválií ze Správního archivu MO.

3) Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 31. 12. 2021)

V roce 2021 nedošlo k žádné změně na fyzickém stavu archivních kulturních památek 
(AKP). Bezpečnostní kopie AKP byly od listopadu 2013 uloženy v  nové archivní budově 
v Ruzyni. Po ukončení stěhování archivu byly z Ruzyně převezeny do SA AČR v Olomouci. 
Tyto kopie byly v roce 2015 doplněny o bezpečnostní kopie (mikrofilm) nových AKP z úno-
ra roku 2015. Originály všech AKP jsou od jara 2018 uloženy ve trezoru v místnosti č. 114 
(pořádací místnost, teplota i vlhkost byly zde po celý rok v normě). Součástí bezpečnostní 
dokumentace objektu VÚA v Ruzyni je i  jeden výtisk lokačního plánu VHA se zvláštním 
vyznačením uložení AKP.

a) Manifest českých spisovatelů z května 1917 (evidenční číslo AKP – 42, z roku 1980)
 –  jedna složka (4 listy v obalu), její fyzický stav je velmi dobrý;
 –  nebyl u něho proveden konzervační zásah a ani se neplánuje;
 –  AKP je uložena v originálu spolu s jednou studijní kopii (studijní kopie je založena 

v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu 
č. 114;

 –  v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3×), jedna fotokopie je ve fondu, 
ostatní jsou od září 2014 uloženy ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

b)  Válečný deník 1. čs. polního praporu v SSSR z doby 29. 1. – 19. 4. 1943 (evidenční 
číslo AKP – 43, z roku 1980)

 –  AKP má rozsah jednoho sešitu o 51 listech, její fyzický stav je dobrý;
 –  nebyl dosud proveden konzervační zásah, časem bude ale nutný, protože deník byl 

napsaný obyčejnou tužkou;
 –  originál spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i v příslušném fondu) je 

v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114;
 –  v případě této AKP je pořízen mikrofilm (1×) jako bezpečnostní kopie a fotokopie 

jako studijní kopie (jedna ve fondu a jedna u originálu), bezpečnostní kopie 
(mikrofilm i fotokopie) jsou od září 2014 ve SA AČR Olomouc, kopie jsou 
v dobrém stavu.
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c)  Válečný deník 1. čs. armádního sboru v SSSR z doby 15. 5. 1944 – 22. 5. 1945 
(evidenční číslo – 44, z roku 1980)

 –  AKP má rozsah dvou svazků o 367 listech, její fyzický stav je dobrý;
 –  nebyl proveden konzervační zásah;
 –  originál spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i v příslušném fondu) je 

v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114;
 –  v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2×) jako bezpečnostní kopie a fotokopie 

jako studijní kopie (jedna ve fondu a jedna u originálu), bezpečnostní kopie jsou od 
září 2014 ve Správním archivu AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

d)  Složka 308/1-3 ze sbírky 37 obsahující archiválie výsadkové skupiny Anthropoid, 
1941–1945 (evidenční číslo AKP – 160, z roku 2015)

 –  AKP má rozsah 205 listů + tři fotografie, její fyzický stav není vyhovující, většina 
dokumentů má natržené okraje;

 –  u většiny dokumentů se plánuje zásah na konzervátorské dílně VÚA;
 –  originál (studijní kopie je založena v příslušném fondu) je v označené krabici 

(písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114;
 –  v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2×) jako bezpečnostní kopie a xerokopie 

jako studijní kopie (1× ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR 
Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

e)  Jmenný seznam československých dobrovolníků roty Nazdar z roku 1914 (evidenční 
číslo AKP – 161, z roku 2015)

 –  AKP má rozsah dvoulistu, je podlepena, okraje mírně natrženy;
 –  plánuje se zásah na konzervátorské dílně VÚA;
 –  originál (studijní kopie je založena v příslušném fondu) je v označené krabici 

(písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114;
 –  v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2×) jako bezpečnostní kopie a xerokopie 

jako studijní kopie (jedna ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA 
AČR Olomouc;

 –  kopie jsou v dobrém stavu.

f)  Deník bojové činnosti České družiny z období od 15. srpna 1914 do 13. února 1915 
(evidenční číslo AKP – 162, z roku 2015)

 –  AKP má rozsah jedné knihy o 83 listech (60 listů popsaných), její fyzický stav je 
vyhovující;

 –  nebyly provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy;
 –  originál (studijní kopie je založena v příslušném fondu) je v označené krabici 

(písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114;
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 –  u této AKP byl pořízen mikrofilm (2×) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako 
studijní kopie (jedna ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR 
Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

g)  Kronika Čs. dobrovolnického sboru v Itálii, 1917–1918 (evidenční číslo AKP – 163, 
z roku 2015)

 –  AKP má rozsah jedné knihy o 110 listech (53 listů popsaných), její fyzický stav je 
velmi dobrý;

 –  nebyly provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy;
 –  originál (studijní kopie je založena v příslušném fondu) je v označené krabici 

(písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114;
 –  u této AKP byl pořízen mikrofilm (2×) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako 

studijní kopie (1× ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR 
Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

V. Odborné a společenské aktivity archivu
  činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v rozkaze Ř -VÚA č. 1/2017 

(VHA);
  součinnost při zabezpečení pořízení a zkušebním provozu DA MO (VHA);
  zahraniční pracovní cesta do VHA Bratislava, 8. – 12. listopadu 2021 (o. z. Dubánek, 

o. z. Kadlec, o. z. Gamba).
  Vzhledem ke covidové pandemii a zavedení různých hygienických opatření byly 

v roce 2021 všechny společenské aktivity archivu pozastaveny;
  Účast v porotě Ceny Miroslava Ivanova udílené Klubem autorů literatury faktu 

(o. z. Flosman).

Uctění památky obětí nacistické represe z roku 1939 dne 17. listopadu 2021
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Mezinárodní spolupráce
Vzhledem k pandemické situaci v ČR a také v sousedních zemích se v roce 2021, vyjma 

jedné, výše uvedené zahraniční služební cesty, neuskutečnila žádná z plánovaných návštěv 
spojených s výměnou zkušeností s vojenskými archiváři ve Slovenské republice a v Maďarsku.

Publikační a výstavní činnost v roce 2021
  BALÁŽ, Július: Aviatika v české vizuální kultuře 1783–1957, výstava v Západočeské 

galerii Plzeň, červenec 2021 – leden 2022.
  BALÁŽ, Július – DUBÁNEK, Martin – MINAŘÍK, Pavel – KADLEC, Petr – 

CHLEBOUN, Jan: Ročenka VHA 2020. Ministerstvo obrany – Vojenský historický ústav, 
2021, 300 s. ISBN 978-80-7278-826-2

  CALETKA, Jiří – DUBÁNEK, Martin – GRABOWSKI, Henryk: Historie objektu Petřín 
Na baště, MO – VHÚ 2021

  DUBÁNEK, Martin: Geneze výzbroje obrněného transportéru OT-62 TOPAS, Historie 
a vojenství 4/2021, s. 106–123.

  DUBÁNEK, Martin: Úkol KONCERT, Vývoj československých odminovačů 
v letech 1964–1971, ATM 2/2021, s. 66–69.

  DUBÁNEK, Martin: Úkol KONCERT, Vývoj československých odminovačů 
v letech 1964–1971, ATM 3/2021, s. 66–69.

  DUBÁNEK, Martin: Úkol KONCERT, Vývoj československých odminovačů 
v letech 1964–1971, ATM 4/2021, s. 72–75.

  DUBÁNEK, Martin: Osvětlovací souprava pro úkryt ÚŽ-6, ATM 4/2021, s. 70–71.
  DUBÁNEK, Martin: Lehký bitevní letoun L-139 Jestřáb, ATM 6/2021, s. 70–72.
  DUBÁNEK, Martin: Lehký bitevní letoun L-139 Jestřáb, ATM 7/2021, s. 74–76.
  DUBÁNEK, Martin: Zákopový stroj TMK-2 v ČSLA, ATM 8/2021, s. 72–75.
  DUBÁNEK, Martin: Úkol AGÁTA, Uchycení 30mm granátometu AGS-17 v obrněném 

transportéru OT-64, ATM 9/2021, s. 74–76.
  DUBÁNEK, Martin: Úkol FILEK, Filtrační a ventilační zařízení FVZ-150, 

ATM 10/2021, s. 86–89.
  DUBÁNEK, Martin: Lehký bitevní letoun L-159 Sokol, ATM 11/2021, s. 70–73.
  DUBÁNEK, Martin: Lehký bitevní letoun L-159 Sokol (2. část), ATM 12/2021, s. 72–75.
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  DUBÁNEK, Martin: Pevnostní verze samopalu Suomi, Střelecká revue 1/2021, s. 78–79.
  DUBÁNEK, Martin: 3,7 cm KPÚV v opevnění, Střelecká revue 4/2021, s. 70–71.
  DUBÁNEK, Martin: Výzbroj pro úkol KONCERT, Střelecká revue 5/2021, s. 79–81.
  DUBÁNEK, Martin: Pevnost Brest Litevský, Střelecká revue 6/2021, s. 62–64.
  DUBÁNEK, Martin: Rumunský kanon Reșița, Střelecká revue 8/2021, s. 70–71.
  DUBÁNEK, Martin: Katastrofa úkrytového pracoviště ÚP-82, Military revue 1/2021, 

s. 12–14.
  DUBÁNEK, Martin: Lidové milice a opevnění, Military revue 5/2021, s. 8–10.
  DUBÁNEK, Martin: AP Pont Saint Louis, Military revue 6/2021, s. 22–23.
  DUBÁNEK, Martin: Pozorovatelna Pic de Garuche, Military revue 7–8/2021, s. 8–10.
  DUBÁNEK, Martin: Úkol CVOK, Souprava cvičné jaderné miny ČSLA, 

Military revue 10/2020, s. 8–10.
  DUBÁNEK, Martin: Vývoj ochranné masky M-10, Military revue 11/2021, s. 16–18.
  DUBÁNEK, Martin: Vývoj ochranné masky M-10, Military revue 12/2021, s. 22–24.

  FLOSMAN, Martin: K zábavě i propagaci, Dějiny a současnost, 5/2021, s. 33.
  HEŘMÁNEK, Pavel: Příběhy z pražské Invalidovny, vernisáž výstavy a prohlídky 

v prostorách Invalidovny, konec července 2021.
  URMINSKÝ, Ivan, ŽIŽKOVÁ, Viera, BALÁŽ, Július: Malá dohoda, výstava na rumunské 

ambasádě v Praze, listopad 2021.
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Návštěva rumunského krále Carola II. v Praze (zleva ministerský předseda Milan Hodža, princ Mihai, král Carol II. 
a prezident Edvard Beneš)

Dekorování náčelníků hlavních štábů malodohodových armád ministrem národní obrany Františkem Machníkem 
14. prosince 1937 (zleva generálové Jan Syrový a Milan Nedić, ministr obrany František Machník, generálové Emanoil 
Ionescu a Ludvík Krejčí)
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Od června do konce roku bylo několik archiválií zapůjčeno do Západočeské galerie v Plz-
ni na výstavu Aviatika v české vizuální kultuře 1783–1957.
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VI. Hlavní úkoly archivu v roce 2022

  Uplatňování zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, a dalších norem a předpisů při své činnosti.

  Odborná péče o  archiválie vojenského charakteru pokrývající období od roku 1723 
do roku 1992; odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odborné zpracování 
archiválií a odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií.

  Předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely, zabezpečení komplexní bada-
telské činnosti pro oprávněné žadatele na badatelně, ve fotoarchivu a na digitální badatel-
ně digitálního portálu DA MO (podle vývoje pandemie).

  Poskytování požadovaných informací pro úřední potřeby a správní úkony MO ČR i pro 
další resorty a organizační složky státu, pro právnické nebo fyzické osoby (v podobě od-
borných rešerší, posudků, výpisů, přehledů nebo ústní konzultace).

  Odborný a metodický dohled na skartační řízení u organizačních celků svého zřizovatele 
a odborné archivní prohlídky ve vojenských správních archivech, výběr archiválií.

  Dohled na výkon spisové služby u svého zřizovatele (MO ČR) a u jím zřízených organi-
začních složek státu, dohled na činnost správních archivů svého zřizovatele.

  Zabezpečení ostrého provozu Digitálního archivu MO s portálem a digitální badatelnou.

  Vědecký výzkum a publikační činnost, hlavně v oblasti dějin vojenské správy a vojen-
ských dějin.

  Zpracování edic archivních pramenů, vědeckých statí, odborných publikací, rešerší apod.

  Vydání ročenky VHA za rok 2021, příprava nové ročenky za rok 2022.

  Digitalizace archivních fondů VHA.
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3.  VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 
BEZPEČNOSTNÍHO ARCHIVU 
MINISTERSTVA OBRANY

Zpráva se předkládá na základě § 62 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spi-
sové službě a  o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č. 499/2004 Sb.).

Sídlo archivu: Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 – Ruzyně

Kontaktní údaje: tel.: 973 213 325; fax.: 973 213 308; e -mail: podatelna -vua@army.cz

Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany České republiky; Bezpečnostní archiv Ministerstva 
obrany (BA MO) vznikl 1. března 2017 a je organizačně začleněn do Vojenského ústředního 
archivu, který je podřízen bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany – řediteli odboru 
bezpečnosti.

Akreditace podle zákona: Udělena rozhodnutím Ministerstva vnitra – odboru archivní 
správy č. j. MV-165050-5/AS-2016, sp. zp. 898.1, dnem 1. února 2017 pro výkon působnosti 
veřejného bezpečnostního archivu podle ustanovení § 53 zákona č. 499/2004 Sb.

a) personální podmínky archivu
Podle § 62 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb. se neuvádí.

b) celkové množství uložených archiválií
V archivu je uloženo devět archivních souborů v celkovém rozsahu 103,56 bm a 863 evidenč-
ních jednotek. Vzhledem ke skutečnosti, že u nich nedošlo ke zrušení stupně utajení, se další 
údaje o archivních souborech neuvádějí (§ 62 odst. 3 zákona).

c) výběr, archivní zpracování a využívání archiválií

Předarchivní péče
V součinnosti s VHA a správními archivy resortu obrany se BA MO podílel na vykoná-

vání odborných archivních dohledů u vybraných organizačních celků resortu obrany. Na zá-
kladě plánu odborných činností VÚA Praha pro rok 2021 se pracovník BA MO ve spolupráci 
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se Správním archivem MO Praha podílel na 14 odborných archivních prohlídkách u organi-
začních celků integrovaného MO ČR. Archivní prohlídky u organizačních celků AČR, před-
pokládané ve spolupráci se Správním archivem AČR Olomouc pro rok 2021, byly vzhledem 
k hygienicko -epidemiologické situaci, vyplývající z pandemie spojené se šířením nemoci co-
vid-19, zrušeny či odloženy na rok 2022.

Výběr archiválií
Do BA MO byl převzat jeden přírůstek od VÚA – Vojenského historického archivu Praha 

(VHA) v celkovém rozsahu 0,24 bm.

Zpracování archiválií
Během roku 2021 probíhalo archivní zpracování sedmi archivních souborů. Formou ma-

nipulačního seznamu 2. typu bylo nově zpřístupněno pět archivních souborů v  celkovém 
rozsahu 4,44 bm a 37 evidenčních jednotek. U dalšího archivního souboru proběhlo po po-
souzení komisí náčelníka GŠ AČR podle zákona č. 412/2005 Sb., spojeného s následnou deli-
mitací archiválií mezi BA MO a VHA, nahrazení původního manipulačního seznamu 2. typu 
nově zpracovaným, který zahrnuje archiválie v rozsahu 6,24 bm a 52 evidenčních jednotek. 
V případě posledního zpřístupňovaného archivního souboru bude zpracování formou inven-
táře dokončeno po posouzení Národním bezpečnostním úřadem podle zákona č. 412/2005 
Sb. Celkové množství zpracovaných archiválií uložených v BA MO je 35,64 bm (297 evidenč-
ních jednotek), z toho zinventarizovaných 7,32 bm (61 evidenčních jednotek).

Využívání archiválií
V  archivu nestudoval žádný žadatel, nebyly zhotoveny kopie archiválií ani 

zpracovány rešerše.
Během roku probíhalo posuzování vybraných archivních fondů podle zákona 

č. 412/2005 Sb. Archiválie, u nichž byl rozhodnutím původce nebo jeho právního nástupce 
zrušen stupeň utajení, byly delimitovány zpět do VHA Praha. Celkem se jednalo o 40 archiv-
ních souborů jako celek a části dalších dvou archivních souborů v celkovém rozsahu 6,84 bm 
a 57 evidenčních jednotek.

d) stav archiválií
Fyzický stav archivních souborů spravovaných BA MO je dobrý. Teplota a vlhkost v prosto-
rách pro uložení archiválií jsou v souladu s předepsanými normami. V BA MO nejsou ulože-
ny archivní kulturní památky nebo národní kulturní památky. Bezpečnostní kopie archiválií 
nebyly zhotovovány.
 
e) konzervace a restaurování archiválií
BA MO nemá konzervátorskou dílnu a archiválie v něm uložené nevyžadují restaurátorské 
zásahy.
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4.  ZDRAVOTNÍ SLUŽBA V RUSKÝCH 
LEGIÍCH

Mgr. Martin Flosman, Ph.D., Mgr. Jan Chleboun

Československé legie v Rusku představovaly početně největší složku československého za-
hraničního vojska v letech první světové války. Celkem jejich řadami prošlo přes 60 tisíc dob-
rovolníků. Takto silná armáda tak logicky nutně vyžadovala mimo jiné i dobře organizované 
zabezpečení týlových služeb, obzvláště uvážíme -li naprostou autonomii československého 
vojska na ruské armádě po roce 1917.

Letošní ročenka VHA chce seznámit příznivce vojenské historie s organizací a dějinami 
zdravotní služby v československých legiích v Rusku.1) Předkládaná stať si v žádném případě 
nečiní nárok pokrýt celé téma v jeho úplnosti. To ostatně vzhledem k omezenému prostoru 
i časovým možnostem není proveditelné. Spíše chceme čtenáře seznámit s materiály Vojen-
ského historického archivu v Praze a představit některé zajímavé dokumenty prostřednictvím 
edice2), jak se ostatně stalo zvykem v minulých letech.

Publikovaných prací k tématu dosud není mnoho. Nejrozsáhlejším textem je přednáška 
MUDr. Vladimíra Haeringa3) Zdravotnictví v Čsl. vojsku na Rusi4) přednesená pro jednoty 
ČsOL v první polovině dvacátých let. O něco stručnější jsou příspěvky Vincence Červinky 

1)  Text se chce soustředit pouze na zdravotní službu. Proto v něm nejsou podrobně pojednány politické, organi-
zační, národnostní, sociální a další související otázky. Bojové vystoupení ruských legií je zmíněno pouze tam 
a v takovém rozsahu, jak si to vyžaduje pojednání o lékařské péči.

2)  Limitující skutečností pro přípravu edice se pro nás stal fakt, že většina aktového materiálu je psána na tehdy 
nejčastěji používaném papíru formátu B4. Při zmenšení na velikost pro potřeby ročenky se takový snímek stal 
nečitelným nebo jen obtížně čitelným. Proto jsme pro edici preferovali především deníky ošetřoven jednotlivých 
vojenských útvarů, které jsou psány nejčastěji rukou v linkovaných sešitech menších formátů. Tam, kde jsme to 
považovali za nezbytné, zpřístupnili jsme příslušnou archiválii formou transkripce.

3)  Vladimír Haering se narodil 24. června 1882 v Benešově. Medicínu vystudoval v roce 1908 v Praze, pak pracoval 
jako chirurg nemocnice na Vinohradech a později se stal primářem v Ostravě. Do legií se přihlásil už v říjnu 1914, 
vstoupil v květnu 1917. Působil jako lékař u 3. střeleckého pluku, vedl lazaret 1. divize, nemocnici v Čeljabinsku, 
zastával úřad zdravotního náčelníka fronty a zdravotního náčelníka Československého vojska na Rusi. Vyzname-
nán Řádem Sokola s meči a francouzským válečným křížem. Evakuován do vlasti byl v červnu 1920 v hodnosti 
plukovníka zdravotní služby a pracoval v Československém červeném kříži. Jako spolupracovník Obrany národa 
byl v únoru 1940 zatčen a v lednu 1942 odsouzen na šest let. Zemřel 6. listopadu 1942 v německém vězení.

4)  HAERING, Vladimír, Zdravotnictví v Čsl. vojsku na Rusi. Patnáctá přednáška v cyklu o našem národním osvobo-
zení, pořádaném jednotami ČSOL v Praze, Praha 1924.
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Zdraví sibiřské armády5) a Vývoj organisace zdravotní služby Československého vojska na Rusi6) 
ve sborníku textů Naši na Sibiři. Z nich vycházejí i mladší texty Dalibora Váchy.7)

Při práci na studii tak bylo nutné vycházet především z dochovaných archivních materiá-
lů. Celkem se přímo k tématu zdravotnictví v ruských legiích vztahuje 37 archivních souborů 
uložených ve VHA o celkovém rozsahu 90 kartonů. Další informace lze nalézt ve fondech 
různých centrálních úřadů, jednotlivých vojenských útvarů nebo vyšších velitelství. Přitom 
většina z těchto fondů dosud není archivně zpracována a k dispozici jsou pouze interní pra-
covní soupisy různého stáří i různé kvality. Již z toho je patrné, že téma nebylo možné vyčer-
pat v celé jeho šíři.

Na jaře roku 1919 vydalo Historické oddělení při štábu Československého vojska na Rusi 
instrukci, podle níž každá část měla zpracovat stručný nástin svých dějin od počátku trvání.8) 
Díky tomu se nám k některým jednotkám nebo zařízením dochovaly také zpracované dějiny 
zdravotní služby těchto útvarů nebo nemocnic.

Celou problematiku je možné rozdělit na dvě části podle období, jimiž prošla zdravot-
ní služba u československých legií: První starší období souviselo s organizací našeho vojska 
v rámci ruské armády. Zdravotní služba se tak řídila jejími předpisy. To platí o období do 
února 1918, kdy československé jednotky pobývaly především na Ukrajině. Druhá etapa za-
číná na jaře 1918 otevřeným vystoupením legií proti bolševikům a v  jejím závěru dochází 
k jejich úplnému osamostatnění. Teprve tehdy mohlo dojít také k plnému rozvinutí vlastní 
zdravotní služby.

Zdravotní služba v České družině

Se vznikem České družiny se počíná psát také historie zdravotní služby. Ta se řídila rus-
kými vojenskými předpisy a na její organizaci byla zcela odkázána. Jméno prvního lékaře se 

5)  ČERVINKA, Vincenc, Zdraví sibiřské armády, in: ČERVINKA, V. (ed.), Naši na Sibiři. Kapitoly vlastní a cizí, 
Praha 1920, s. 202–206.

6)  ČERVINKA, V., Vývoj organisace zdravotní služby Československého vojska na Rusi, in: ČERVINKA, V. (ed.), Naši 
na Sibiři…, s. 207–215.

7)  VÁCHA, Dalibor, Nejen nemoci pohlavní. Českoslovenští legionáři na Rusi a jejich zdraví, in: BLÜMLOVÁ, Dag-
mar – KUBÁT, Petr (eds.), Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. sto-
letí, České Budějovice 2009, s. 175–200.

  VÁCHA, D., Život v legiích. Českoslovenští dobrovolci na Rusi 1914–1918, dizertační práce, Filozofická fakulta 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2011, s. 187–194.

8)  Vojenský historický archiv (VHA), f. 6. střelecký pluk „Hanácký“ (Stř. pl. 6), k. 22, Historické záznamy zdravotní 
části 6. československého střeleckého Hanáckého pluku.
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nedochovalo. Záhy onemocněl tyfem a byl odeslán do nemocnice. Po něm se stal lékařem 
Družiny MUDr. Zacharov,9) který sloužil v československém vojsku až do jara 1918.

První úkol představovaly prohlídky dobrovolců, kteří se hlásili do Družiny. Zacharov se 
většinou dal uprosit k uznání způsobilosti i u těch, kteří se pro slabost ke službě nehodili. Pro-
hlídky nebyly konány zvlášť přísně ani systematicky. Často stačilo, aby dobrovolec prohlásil, 
že je zdráv, a byl přijat.

Začátky zdravotnictví byly skromné. Podle ruské organizace byla Družina samostatným 
praporem. Proto měla k dispozici jednoho lékaře s titulem „starší“. Tak jako Družina podlé-
hala veliteli III. armády, tak i její lékař podléhal hlavnímu lékaři III. armády. Množství léků 
a lékařských potřeb odpovídalo normě určené pro prapor ruské armády. Součástí vybavení 
byla také polní ošetřovna, která disponovala dvěma dopravními prostředky: dvoukolkou, na 
níž byl naložen zdravotnický materiál, a tzv. linějkou – těžkým, obtížně pohyblivým povo-
zem, na němž mohli být převáženi čtyři ležící nebo dvanáct sedících vojáků. K ošetřovně, 
nazývané okolodek, byl přidělen felčar -ošetřovatel10) a dozorce ošetřovny.11) U jednotlivých 
rot vedli zdravotní službu ruští felčaři. Zpočátku šlo většinou o absolventy čtyřletých zdravot-
nických škol, později nastupovali i ošetřovatelé, kteří prošli pouze půlročním zdravotnickým 
kurzem.12) V každé rotě byli dále čtyři sanitáři a osm nosičů raněných. Za sanitáře byli vybí-
ráni Češi. Každý felčar byl opatřen sanitní torbou s plným obsahem a každá dvojice nosičů 
jedněmi nosítky. Ve vojenských záležitostech byli rotní felčaři podřízeni veliteli roty.

Tak jako jednotlivé roty Družiny byly přidělovány jednotlivým štábům ruské armády 
a navíc byly ještě drobeny na půlroty a čety, nebyla ani zdravotní služba u nich koncentrová-
na. Zpravidla je ošetřil lékař té části, ke které byla konkrétní část Družiny dočasně přidělena, 
anebo nejbližší lékař. Většinou se jim dostalo dobrého ošetření. Nemocné s chronickými cho-
robami odeslal do ošetřovny Družiny. Rotní felčaři lékaře Družiny informovali v týdenních 
výkazech o  zdravotním stavu své roty, v  nichž oznamovali počet nemocných a  raněných, 
počet odeslaných do nemocnice a počet ambulantních ošetření. Dále zasílali žádanku na do-
plnění medikamentů a zdravotního materiálu. Doplňování medicínských potřeb probíhalo 
prostřednictvím nejbližších lékárnických polních skladů, Červeného kříže nebo Svazu měst 
a okresů. Výkazy o počtech nemocných docházely rovněž sanitnímu oddělení III. armády 
i veliteli Družiny.

 9)  MUDr. Grigorij Nikolajevič Zacharov se narodil 25. ledna 1884 v Petrohradě. Promoval v Moskvě v roce 1911. 
Byl ženským lékařem a pracoval také jako chirurg v zemské nemocnici v Pskově. K Družině byl přidělen 17. srpna 
1914. Odešel 16. dubna 1918.

10)  Byl jím Polák pprap. Kajetán Lukomski. Pro časté konflikty s podřízenými i nemocnými odešel v roce 1916 z čes-
koslovenského vojska.

11)  Šikovatel Sorokin – dobrosrdečný a schopný voják, který dokázal pro potřeby ošetřovny zajistit potřebný materi-
ál. Odešel od 1. pluku v roce 1917.

12) Připomínáni jsou Syčev, Viděnějev, Barinov, Kosťuk a Petričenko.
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V ambulanci Družiny tak byli prakticky ošetřováni pouze dobrovolci, kteří se nacházeli 
u  štábu, slabí a neduživí odeslaní z  rot nebo rekonvalescenti, kteří se vrátili z nemocnice. 
Maximální kapacita ošetřovny byla dvanáct lůžek, průměrně zde však pobývali tři až čtyři 
nemocní. Zásadou MUDr.  Zacharova bylo odeslat každého, pokud možno, do týlové ne-
mocnice. Stravování u  štábních rot bylo v  té době velmi špatné, ošetřovna neměla vlastní 
hospodářství a částka na nákup potravin stačila právě tak na malý počet nemocných. Oproti 
tomu stravování v ruských nemocnicích bylo v té době velmi dobré. Jistou obtíž představoval 
návrat k Družině, neboť ruští lékaři po uzdravení odesílali naše dobrovolce k různým zálož-
ním a etapním ruským částem nebo do zajateckých táborů.

Družině se dostalo četných darů od různých krajanských a zajateckých organizací. Stá-
lou podporu ve výši 30 rublů měsíčně vyplácel Svaz českých spolků na Rusi. Z  pokladny 
Družiny se vyplácela podpora 2–3 rubly dobrovolcům odeslaným do nemocnic. Docházely 
i hmotné dary jako prádlo, toaletní potřeby nebo koňak. Ty však většinou končily v rukou 
ruských sanitářů.

O  MUDr.  Zacharovovi se vyjadřovali legionáři dosti kriticky. Vnímali ho jako člověka 
pohodlného a pasivního. Na druhou stranu Družina představovala nevýznamnou jednotku, 
na kterých se v ruské armádě šetřilo. Velitel se bál pro ni o cokoli požádat a z podřadných 
potravin, které hospodář obdržel, se snažil ještě ušetřit. Těžko tedy od Zacharova očekávat, 
že by pro ošetřovnu vymohl něco, co pro ni nebylo předepsáno. Teprve s nástupem prvních 
českých mediků lze pozorovat snahu o doplňování a vylepšování vybavení.

Ošetřovna vyšla z Kyjeva dne 9. října 1914 spolu se štábem Družiny, s nímž prováděla veš-
kerý pohyb. Ošetřovna se zřizovala jen při několikadenním pobytu na jednom místě. Jinak 
zůstávala sbalena na povozkách a k ošetření musela postačit felčarova brašna.

V roce 1914 byl zdravotní stav Družiny velmi dobrý. Nemocní v rotách téměř nebyli a do 
nemocnic odcházeli jen ranění. Nakažlivé nemoci se vůbec nevyskytovaly a pohlavní nemoci 
také ne. Stravování však bylo velmi špatné a odívání nedostatečné.13)

13)  VHA, f. 1. střelecký pluk „Mistra Jana Husi“ (Stř. pl. 1), k. 46, Historie zdravotní služby od počátků České družiny 
do konce roku 1919, 1. část, s. 1–4.
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Dne 21. prosince 1914 vstoupili do České družiny první čeští medici, kteří byli právě za-
jati. Byli to Vojtěch Prášek14), Jaroslav Žilka15) a Václav Mazač.16) Ještě spolu s dalšími čtyřiceti 
zajatými dobrovolci byli MUDr. Zacharovem prohlédnuti a přijati. Avšak ke zdravotní službě 
se nikdo z nich nepřihlásil, neboť chtěli bojovat se zbraněmi, a nikoli s obvazy v ruce. Proto 
se podrobili obvyklému výcviku. Žilka a Mazač odešli ke svým jednotkám. Prášek mezitím 
onemocněl úplavicí a po uzdravení byl jako rekonvalescent přidělen k ambulanci, kde praco-
val s felčarem Kajetánem Lukomským. Když se uzdravil, odešel s 5. rotou na pozici jako její 
felčar. V polovině května 1915 byl Mazač přidělen jako felčar ke 3. rotě a Žilka k okolodku. Na 
jaře 1916 byl Prášek převelen do Kyjeva k záložní rotě, pozdějšímu záložnímu praporu. Práce 
bylo v praporu tolik, že si Prášek vymohl, aby mu byli posláni za pomocníky od 1. pluku 
Mazač a Žilka, což se v létě 1916 také uskutečnilo.

Jejich práce, na kterou později družiníci často vzpomínali, jim zajistila velkou vážnost. 
Od jejich příchodu se začalo na ošetřovně lépe pracovat, zmizel nadutý tón, se kterým ruský 
personál vítal nemocné apod. Avšak nedostatek iniciativy se jim změnit nepodařilo. Zastávali 
pouze funkci rotních felčarů, tedy nižšího pomocného personálu, s velmi malými pravomo-
cemi. Tento úkol čekal až na jejich čtvrtého kolegu medika Ondřeje Biebla.17) Jeho otec byl 

14)  Vojtěch Prášek se narodil 4. září 1892 v  Kolíně. V  Praze vystudoval šest semestrů medicíny. Do legií vstou-
pil v prosinci 1914. Sloužil jako felčar v České družině, v záložním praporu, v sanitním vlaku 1 a v nemocnici 
v Čeljabinsku. V letech 1918–1919 postupně pracoval jako pobočník zdravotního náčelníka fronty a zdravotního 
náčelníka Československého vojska na Rusi. Účastnil se rozvědek a bojů proti rakousko -uherským a německým 
vojskům a odchodu z Ukrajiny. Vyznamenán Řádem Sokola s hvězdou. Do vlasti se vrátil v červnu 1920 jako 
kapitán zdravotní služby. Pracoval na MNO v Kanceláři legií v hodnosti plukovníka.

15)  Jaroslav Žilka se narodil 17. března 1893 v Nebovidech a stihl dokončit šest semestrů medicíny. Do České družiny 
byl zařazen 10. prosince 1914 a sloužil jako felčar záložní roty (záložního praporu). Později přešel k řadové službě 
u 2. střeleckého pluku, kde sloužil jako velitel roty, později velitel praporu. Účastnil se rozvědek, bitvy u Zborova, 
odchodu z Ukrajiny, bojů s bolševiky a obrany magistrály. V červenci 1918 byl raněn střepinou. Vyznamenán 
Řádem Sokola s meči, Řádem sv. Vladimíra, Křížem sv. Jiří, Československým válečným křížem, Spojeneckou 
medailí a Československou medailí Vítězství. Do vlasti se vrátil v hodnosti kapitána a nadále sloužil v českoslo-
venské armádě u pěšího pluku 2 v Litoměřicích.

16)  Václav Mazač se narodil 27. června 1894 v České Čermné a v Praze stihl vystudovat šest semestrů medicíny. Do 
legií byl zařazen v prosinci 1914. V Družině byl za chrabrost před nepřítelem vyznamenán Medailí a Křížem 
sv. Jiří. U 1. střeleckého pluku sloužil jako rotný felčar, poté pověřen vedením Sanatoria pro tuberkulózní pacienty 
v Gelendžiku, od konce roku 1918 velel sanitnímu vlaku č. 4. Účastnil se rozvědek proti rakousko -uherským 
a německým vojskům, odchodu z Ukrajiny a obrany sibiřské magistrály. Vyznamenán Řádem Sokola s meči. 
Do vlasti se vrátil v červnu 1920 jako kapitán zdravotní služby. Po válce sloužil v hodnosti plukovníka zdravotní 
služby u divizní nemocnice č. 2 v Plzni.

17)  Ondřej Biebl se narodil 18. srpna 1891 v Dejvicích. Medicínu studoval v Praze od roku 1910 a po osmi semestrech 
byl povolán do rakouské armády jako kadet aspirant. Již v červenci 1915 se přihlásil dobrovolně do České družiny. 
V průběhu své služby postupně působil jako mladší lékař a starší lékař u 1. střeleckého pluku, velel sanitnímu 
vlaku, zdravotní letučce, zuboléčebnému vlaku a od roku 1919 pracoval jako referent v úřadu zdravotního náčel-
níka Československého vojska na Rusi. Účastnil se bojů Družiny proti rakousko -uherským a německým vojskům, 
odchodu z Ukrajiny a bojů proti bolševikům. Vyznamenán Řádem Sokola s meči, Řádem sv. Vladimíra a Řádem 
sv. Stanislava. Evakuován do vlasti byl v květnu 1920 v hodnosti kapitána zdravotní služby. V Praze dokončil 
studia a 10. února 1921 byl promován na doktora.
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členem Družiny od jejího samého počátku. Proto se staral, aby jeho syn, který se po pádu 
Přemyšlu dostal do zajetí, mohl vstoupit do Družiny. To se podařilo v létě 1915. Jako medik 
s více než osmi semestry obdržel ihned hodnost zástupce lékaře. Ta mu byla o šest měsíců 
později odňata, neboť neexistoval žádný zákon, podle kterého by mohl příslušník cizího státu 
obdržet takovou hodnost.18) Teprve 16. září 1916 mu na žádost MUDr. Zacharova a plukov-
níka Trojanova byla hodnost přiznána „ad personam“.

S příchodem Biebla začala systematická péče o družiníky. Na ošetřovně se konaly pravi-
delné periodické prohlídky, vyřazování tělesně slabých apod. V polovině září 1916 dorazil 
štáb do Iváně, kde na delší dobu přerušil své putování. Biebl pracoval jako pomocník Za-
charova nejprve samostatně, později měl k  ruce Práška a  Žilku. Biebl zřídil při ošetřovně 
dobrou kuchyni s  českým kuchařem Vanclem, pro niž dokázal vymoci kvalitní produkty. 
Sám dohlížel na jejich jakost při vydávání. Díky tomu se podařilo, že nemuseli být dobrovolci 
odesíláni na ruské ošetřovny. Vyřešil tak problém, jak zachovat Družině co největší počet 
vojáků a neztrácet je v týlu.

Ve stejné době padlo rozhodnutí, že se příslušníci Družiny mají posílat do Kirilovské ne-
mocnice v Kyjevě. Zde o ně pečoval český lékař MUDr. Václav Girsa.19) Došlo také k ustavení 
lékařské komise za účasti českých lékařů. Pokusy o založení vlastní nemocnice a domu pro 
rekonvalescenty se podařilo uskutečnit až později. Nemocným se dostávalo také pohostinství 
v rodinách ruských Čechů. O nemocné se staraly obyčejně i různé dámské výbory. Na zdra-
votní dovolené jezdili dobrovolci do krajanských vesnic na Volyni.

Za rok 1915 se zdravotní stav Družiny příliš nezměnil. Nakažlivých nemocí bylo celkem 
málo: dva případy úplavice, dva skvrnitého tyfu, jeden případ břišního tyfu. Více Zacharov 
veliteli pluku neoznámil. U fyzicky nebo morálně slabších jedinců se začínal projevovat úpa-
dek sil, množily se žádosti o dovolené nebo o odeslání ke komisi. Služba byla těžká, činnost 
v poli bohatá s četnými přechody, strava špatná a oděv chatrný. V malém procentu se objevily 
také pohlavní nemoci přivezené hlavně z dovolených a ze služebních cest do týlu.20)

Biebl opatřil ošetřovnu nástroji a  různým materiálem s  ohledem na skutečné potřeby 
a předpisy. Dvanáct lůžek, která bývala dříve maximem, se stalo standardem a mnohdy byl 
tento počet i  překračován. Ošetřovna oživená jeho příchodem leckdy poskytovala pomoc 
i jiným částem nebo místnímu obyvatelstvu. Například v Žabikách, které byly bombardovány 
německými letadly, nebo v Přívorově, kde zuřila epidemie cholery.

18)  VHA, f. Odbočka československé národní rady v Rusku (OČSNR – Rusko), k. 7, Spisy evidované, č. j. 3415.
19)  Václav Girsa se narodil 28. listopadu 1875 v Šepetovce na Volyni. Medicínu absolvoval v roce 1900 v Praze. Od 

roku 1902 pracoval v nemocnici v Kyjevě, kde se v roce 1910 stal primářem. V zahraničním hnutí byl činný hned 
od léta 1914 (Český komitét), od roku 1917 člen OČSNR, od roku 1919 plnomocník československé vlády na 
Sibiři. Do vlasti evakuován v srpnu 1920. Po návratu pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí, později vyslanec 
v Polsku a v Jugoslávii. Účastník druhého odboje (spoluzakladatel Politického ústředí). Zemřel 23. června 1954 
v Praze.

20)  VHA, f. Stř. pl. 1, k. 46, Historie zdravotní služby od počátků České družiny do konce roku 1919, 1. část, s. 4–5.
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Rovněž bylo potřeba starat se také o  léčení chrupu dobrovolců. Biebl zařídil darování 
kompletního zubního kabinetu financovaného penězi moskevských Čechů. Koncem prosin-
ce 1915 odjel do Kyjeva, kde zakoupil potřebné vybavení. Zařízení bylo velmi kvalitní, takže 
se využívalo ještě v  létě 1919. Činnost kabinetu vyhovovala všem tehdejším požadavkům 
a jeho zřízením došlo k rozšíření ošetřovny o důležité oddělení.

Zdravotní služba prvních střeleckých pluků

Dne 13. ledna 1916 došlo k reorganizaci Družiny na 1. československý střelecký pluk. Do-
plňován byl ze zajatců hlásících se do československého vojska. V souvislosti s tím přicházejí 
i nové medicínské síly – medici a zubní technici. Starším lékařem pluku zůstává Zacharov, 
mladšími Biebl a Měšťan.21) Po zaškolení nahrazují ruské felčary, kteří postupně odcházejí. 
Počet lůžek na ošetřovně je navýšen, samostatné hospodářství dobře funguje.

Zdravotní stav pluku se příliš neodlišoval od stavu Družiny. Postupně se u starodruži-
níků začínají objevovat zdravotní obtíže způsobené dlouhým pobytem na frontě, u  nově 
příchozích strádáním v zajateckých táborech. Jednalo se o následky kurdějí, kterými trpěli 
dobrovolci v  zajateckých táborech i  na těžkých pracích. Projevovaly se velkými mezerami 

21)  František Měšťan se narodil 2. března 1890 v Libniči. V Praze absolvoval deset semestrů medicíny. Do legií byl 
zařazen v červnu 1916. Působil jako rotný felčar u prvních dvou střeleckých pluků. Za bitvu u Zborova byl vyzna-
menán Medailí sv. Jiří. Od ledna 1919 starší lékař 1. dělostřelecké brigády. Účastnil se odchodu vojska z Ukrajiny 
a bojů proti sovětským vojskům na Sibiři. Vyznamenán Řádem Sokola s meči. Do vlasti odjel v dubnu 1920 jako 
kapitán zdravotní služby. Po návratu pracoval na Ministerstvu národní obrany v hodnosti podplukovníka pomoc-
ného zdravotnictva.

MUDr. Rudolf Pelikán 
(fotoarchiv VHA)

MUDr. Zdeněk Foustka 
(fotoarchiv VHA)

MUDr. Vladimír Haering 
(fotoarchiv VHA)
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v chrupu, chronickými záněty žaludku, chronickými záněty kloubů, svalovými dystrofiemi, 
chudokrevností, tuberkulózou plic, tuberkulózou mízních žláz, následky přestálých epidemií 
břišního a skvrnitého tyfu, úplavice apod. Ti, kteří přicházeli z krajin zamořených malárií, 
trpěli často její chronickou formou. Kromě toho se vyskytovaly následky poranění z rakouské 
fronty, jako například špatně zhojené zlomeniny. Zpočátku bývaly tyto stavy méně znatelné, 
protože ke vstupu do vojska se odhodlávali především dobrovolci zdraví. Častěji se začínaly 
objevovat v roce 1917 při masovém vstupu. Venerické choroby byly v této době stále vzácné. 
Četnou návštěvu měl zubní kabinet. I tak lze konstatovat, že zdravotní stav pluku byl dobrý.

Od prosince 1915 do poloviny března 1916 pracovala ošetřovna 1. pluku při jeho štábu 
v Tarnopoli. Odtud přešla do Dorofejevky a odtud začátkem května do Iváně. V této době od 
pluku postupně odešli Prášek, Žilka i Mazač. Proto po přechodu ošetřovny z Iváně do Berez-
na na konci července 1916 nastoupili na ošetřovnu ruský lékař Elmanovič,22) medik Měšťan 
a zubní technik Valta.

V této době jsou od 1. pluku vyčleněny některé roty jako základ nově tvořeného 2. plu-
ku, který vznikl 13. května 1916. Oba pluky společně tvořily československou brigádu. 
MUDr. Zacharov vedl administrativu obou pluků. Ošetřovnu 1. pluku vedl Měšťan. Starším 
lékařem 2. pluku se stal Elmanovič, mladším Sklenář,23) který přišel ze srbské armády. Zubní 
kabinet, kde pracoval Biebl s Valtou, sloužil oběma plukům.

Z Berezna se 20. srpna 1916 přesunula ošetřovna do Okonska. Tam byl personál rozšířen 
o vynikajícího zubního technika Dostála.24) Odtud v říjnu přešel štáb 1. pluku přes Orvanice 
do Remčic, kde přezimoval. Zde začalo formování 3. praporu 1. pluku a jako praporní lékař 
mu byl přidělen Měšťan. Na plukovní ošetřovně pracoval v té době již Zacharov sám. Kvůli 
doplnění počtu felčarů bylo v listopadu 1916 odesláno osm sanitářů (každý pro jednu rotu) 
do felčarské školy ve Smolensku. V té době požádal Biebl o své přeložení ze zubního kabinetu 
k 3. praporu, který měl jít na frontu. Měšťan odešel 8. března 1917 s 8. rotou na frontu, kde se 
účastnil rozvědek a pracoval jako sanitář.

22)  Petr Ivanovič Elmanovič se narodil 5. října 1898 v Arnišiči. Medicínu dostudoval v roce 1914. Od června 1916 
sloužil jako plukovní lékař 2. střeleckého pluku. Vyznamenán Řádem sv. Stanislava a Řádem sv. Anny. V únoru 
1918 odešel na dvouměsíční dovolenou, ze které se již nevrátil.

23)  Jan Sklenář se narodil 19. června 1889 v Ostrově u Dobříše. V Praze stihl vychodit osm semestrů medicíny. Do 
legií vstoupil v  lednu 1917. Sloužil jako mladší lékař u 1., 2. a 4. střeleckého pluku, později se stal plukovním 
lékařem 2. střeleckého pluku. V rámci srbské divize se účastnil bojů u Dobrudže, v legiích bojů proti rakousko-
-uherským a německým vojskům, odchodu z Ukrajiny, bojů se Sověty na samarské a kazaňské frontě, na Sibiři 
a obrany magistrály. Za hrdinství byl vyznamenán Řádem sv. Anny, Řádem sv. Stanislava a Řádem Sokola s meči. 
Do vlasti odjel v dubnu 1920 jako kapitán zdravotní služby.

24)  František Dostál se narodil 12. května 1885 v Praze a před válkou pracoval jako zubní technik. Do legií vstoupil 
v srpnu 1916 a vedl postupně zubní kabinet 1. střeleckého pluku, 2. střeleckého pluku, zdravotního vlaku, praco-
val v nemocnici v Čeljabinsku, v Tomsku a v zuboléčebném vlaku. Účastnil se bitvy u Zborova, odchodu z Ukra-
jiny a bojů proti bolševikům. Onemocněl plicní chorobou a do vlasti byl evakuován v prosinci 1919 v hodnosti 
podporučíka. Zemřel 18. září 1933 v Praze.
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V polovině března 1917 došlo ke zformování 3. pluku. Jako základ jeho ošetřovny byla 
převzata ošetřovna 3. praporu 1. pluku. Na jaře se vrátili sanitáři ze školy ve Smolensku a byly 
jim svěřeny jednotlivé roty a prapory. Zubní kabinet předal Valta techniku Houskovi a jeho 
pomocníku Krupičkovi. Dne 15. května 1917 byl ustanoven lékařem 3. pluku v  hodnosti 
střelce Vladimír Haering, mladším lékařem se stal Biebl.25)

Bitva u Zborova

Štáb vyšel 14. května z Remčic a 17. června došel do Jezerné. Vybavení ošetřovny bylo 
vezeno na starých povozkách a selských vozech. Lepší se sehnat nepodařilo, takže materiál 
ošetřovny převozem trpěl. V očekávání budoucích bojů začal MUDr. Zacharov doplňovat 
zásoby, z nichž nejcennější představovaly balíčky první pomoci. Zajistil dostatek obvazového 
materiálu, léků i protiplynových masek. V polovině června 1917 odešly všechny tři pluky na 
frontu a 22.–23. června obsadily zákopy.

Lékař 1. pluku MUDr. Zacharov uložil Měšťanovi vyhledat vhodné místo pro obvaziště. 
K tomu účelu zvolil malý zděný domek v Cecové vedle cesty asi dva kilometry od zákopů. 
V kuchyni zůstal majitel s rodinou, v síni zřídil převazovnu. Přístup vedl úzkou chodbou, kde 
se dalo velmi obtížně vytočit s širokými ruskými nosítky. Místnost byla malá. Spali v ní lékaři 
i sanitáři a byl zde uskladněn všechen zdravotní materiál. Lepší nebylo možné nalézt, protože 
vesnice byla přeplněna různými štáby.

Dne 23. června 1917 byl MUDr.  Zacharov jmenován šéflékařem brigády. Ošetřovnu 
1. pluku předal Bieblovi a zároveň ho jmenoval svým zástupcem. Celá brigáda byla rozdělena 
na dva úseky. Levou část tvořil 2. pluk, pravou část 1. pluk a dva prapory 3. pluku jako záloha. 
Pravému úseku velel plk. Mamontov, levému pplk. Zembalevskij. Štáb brigády s plk. Troja-
novem sídlil v Krásné, kde zůstal i MUDr. Zacharov. Šéflékařem levého úseku byl MUDr. El-
manovič s mediky Sklenářem a Hořejšem.26) Šéflékařem pravého úseku byl MUDr. Haering, 
který měl k ruce Biebla a Měšťana. Druhé vedlejší obvaziště bylo zřízeno v Pogrebci.

Hlavní obvaziště v Cecové bylo po všech stránkách dobře vybaveno. Nedostávalo se pouze 
vlastních dopravních prostředků a nosítek. Ta, pokud už byla k dispozici, ukázala se jako 
naprosto nevhodná, protože se pro svoji délku a váhu nehodila k pronášení křivými zákopy 
a chodbami. Lépe se uplatnila improvizovaná nosítka ze stanových tyčí a plachet. Skromná 
místnost nemohla stačit návalu raněných, a tak se uvnitř, kde pracoval Haering za pomoci 

25) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 46, Historie zdravotní služby od počátků České družiny do konce roku 1919, 1. část, s. 6–9.
26)  Antonín Hořejš se narodil 20. července 1890 na Smíchově a v Praze vystudoval osm semestrů medicíny. Do legií 

se přihlásil v září 1915. Sloužil jako mladší lékař u 3. střeleckého pluku, mladší ordinář v nemocnicích v Čeljabin-
sku a v Omsku. Vyznamenán Řádem Sokola s meči. Do vlasti se vrátil v srpnu 1920 jako kapitán zdravotní služby. 
Dál sloužil v československé armádě jako podplukovník u divizní nemocnice 2.
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mediků, dostalo ošetření jen těžce raněným. Drobnější převazy vykonával Biebl na silnici. 
Raněným nebylo možné poskytnout žádné občerstvení ani čaj.

Mamontov odeslal Měšťana na kótu 577. Pro silnou dělostřeleckou palbu tam však ne-
mohl poskytovat lékařskou pomoc, a tak se vrátil zpět. K ruce měli ještě důstojnického sluhu 
Kódla. Staral se o  jídlo a vynikal ve zhotovování dřevěných dlah, na jejichž výrobu si sám 
opatřoval materiál. Nevyhnul se ani boji.

V průběhu bojů první pomoc poskytovali rotní felčaři a sanitáři. Jako dobře vycvičený 
a vzdělaný personál dobře dostáli svým povinnostem a nedošlo k žádným případům hrubých 
chyb nebo opomenutí. Jejich počet (čtyři na rotu) se ukázal jako dostatečný. Nepostačoval 
pouze počet nosičů (osm na rotu), neboť k většině zranění došlo najednou během krátké 
doby. Proto odnášely naše raněné i skupiny zajatců směřující k ruským zákopům. I tito ne-
dobrovolní nosiči plnili svůj úkol svědomitě a obětavě. K vlastní první pomoci měl každý 
voják svůj individuální obvazový balíček ruského vzoru.

Brigádní lazaret zbudovaný prostřednictvím obvazového oddílu ruského Červeného kří-
že v Krásném vysílal do Cecové pro raněné kryté dvoukolky a nosítka zavěšená na koních. 
Ranění v Krásném leželi ve velkých vzdušných stanech umístěných za vsí vedle potoka. Právě 
mezi bojem, kdy se stany začaly plnit, strhl se prudký liják, který rozvodnil potok tak, že stany 
z části zaplavil, což způsobilo paniku. Práci komplikovalo rovněž ledabylé pojímání služby 
ze strany pomocného ruského personálu, který kvůli revoluci odmítal pracovat. Mnohdy jej 
musel Zacharov přinutit k poslušnosti hrozbami.

Transport Husáka a Syrového, raněných 2. července 1917 před útokem československé brigády (fotoarchiv VHA)
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K  evakuaci do týlu opatřil Zacharov pět sanitních automobilů, které odvážely raněné 
z Krásna do Tarnopole. Odtud pokračovali po železnici do stabilních nemocnic. Většinou do 
Kirilovské nemocnice v Kyjevě, kde je ošetřoval MUDr. Girsa. Evakuace postupovala velmi 
rychle. Stejně jako ošetřovna v Cecové se snažila své raněné co nejdříve odeslat z bezpro-
střední blízkosti bojiště do Krásného, tak ani v  lazaretě nebyli ranění zbytečně zdržováni. 
Tato rychlá evakuace, která raněným dopřála již velmi brzy léčbu v  nemocnici, měla bla-
hodárný vliv na její rychlý a hladký průběh. K  tomu přispěl i  fakt, že první pomoc již na 
obvazišti v Cecové měla vysokou úroveň. Celková organizace postupu byla velkou zásluhou 
MUDr. Zacharova.

První ranění v  boji byli zákopníci, kteří v  noci pracovali mezi drátěnými překážkami 
a připravovali cestu k výpadu. Řadu raněných v den boje 2. července 1917 zahájil v půl osmé 
ráno příchod Jana Syrového a Otakara Husáka, kteří utrpěli zranění na pozorovatelně při 
dělostřeleckém přepadu den před bitvou. Po základním ošetření byli odesláni do nemocnice 
v Kyjevě. Od té chvíle přísun raněných již neustal. Zpravidla přicházeli v malých skupinkách, 
těžce raněné přinášeli nosiči nebo zajatci. Práce bez přestání trvala po celou noc až do čtyř 
hodin ráno následujícího dne. Po celou dobu se lékařům nedostalo nejmenšího oddechu, 
zato se však podařilo všechny raněné z bojiště odnést, ošetřit a evakuovat.

Vojáci přivedli na obvaziště také několik zajatců. Nabídku pomoci od německého šéflé-
kaře Haering odmítl. Přijali však nabídku pomoci důstojníka zdravotní služby Chudáčka,27) 

27)  Matěj Chudáček se narodil 27. prosince 1893 v Újezdě a stihl vystudovat pět semestrů medicíny. Do legií vstoupil 
v červenci 1918 a pracoval jako mladší lékař letučky sanitního vlaku č. 2 a u 3. střeleckého pluku. Do vlasti se 
vrátil jako poručík zdravotní služby.

Dobrovolci ranění v bitvě u Zborova v brigádním lazaretu v Krásném (fotoarchiv VHA)
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který zůstal několik dní. Setrval rovněž poddůstojník Martin Sojka,28) který byl bezprostřed-
ně po svém zajetí přiveden na obvaziště, kde se rozhodl zůstat. Haering ho hodnotil jako jed-
noho ze svých nejlepších spolupracovníků. Padl na Sibiři v boji proti bolševikům v roce 1918.

Poranění z boje měla různý charakter. Nejmenší počet způsobily zbraně chladné, největší 
zbraně střelné. Dělostřelectvo způsobilo málo ztrát, což svědčí o prudkosti útoku. Vyskytlo se 
také několik fraktur a podvrtnutí. Nervové projevy bez vnějších známek poranění se vůbec 
neobjevily. Celkově zranění nebyla lehká, ale jak se v následujících měsících ukázalo, zhojila 
se hladce díky dobré první pomoci, rychlé evakuaci a dobré práci zdatného chirurga na ob-
vazišti, což bylo za první světové války velmi ojedinělým jevem.29)

Večer po bitvě se stáhly jednotky na oddych do Krásna a ošetřovny se vrátily ke svým 
plukům. V následujících dnech probíhaly u pluků lékařské prohlídky a vyřizovaly se admi-
nistrativní úkoly.

Ve stejné době na základě rozkazu ruské armády vzniklo sdružení lékařů československé 
brigády. Tvořili jej Zacharov, Elmanovič, Biebl, Sklenář, Měšťan, Hořejš, Haering, Foustka,30) 
Prášek a Mazač. Žilka později odešel k řadové službě. Od té doby se všechny zásadní věci 
týkající se zdravotnictví řešily na společné schůzi a svá usnesení předkládalo sdružení k dal-
šímu rozhodnutí štábu brigády.

Tarnopolský ústup

Přes nesporný úspěch u Zborova začala brigáda po dalších bojích u Domamorič a Pod-
hájců ustupovat z fronty. U Jezerné byla ztracena část vozatajské kolony a s ní všechno zásob-
ní vybavení ošetřovny 3. pluku. Zesláblí koně nebyli schopni utáhnout ani prázdné povozy, 

28)  Martin Sojka se narodil 4. září 1891 v Blatně. Zajat byl 16. června 1917 u Cecové a hned byl zařazen do vojska. 
Sloužil u 3. střeleckého pluku, později u  sanitního vlaku č. 1 v hodnosti šikovatel. Padl v boji 3. června 1918 
u vesnice Korovskaja na Sibiři.

29)  VHA, f. Stř. pl. 1, k. 46, Historie zdravotní služby od počátků České družiny do konce roku 1919, 1. část, s. 10–12.
30)  Zdeněk Foustka se narodil 21. července 1873 v Praze, kde v roce 1901 vystudoval medicínu. Zajat byl již v září 

1914 a do legií se přihlásil v říjnu 1914. Vedl zdravotní službu u záložního praporu v Borispolu, vykonával úřad 
mladšího lékaře u 2. střeleckého pluku, působil jako náčelník zdravotní služby 2. střelecké divize a  zdravotní 
inspektor Dálného východu. Účastnil se odchodu z Ukrajiny a bojů na Sibiři. Vyznamenán Řádem Sokola s meči, 
francouzským válečným křížem a Řádem sv. Anny. V listopadu 1919 mu velitel Československého vojska na Rusi 
vyslovil zvláštní dík za vzorné vedení služby v době cholerové epidemie v Charbinu a ve Vladivostoku. Evakuován 
do vlasti byl v únoru 1920 v hodnosti plukovníka zdravotní služby a poté působil jako obvodní lékař v Kročehla-
vech. V červnu 1939 byl zatčen a vězněn v Mauthausenu a Dachau. Zemřel 17. srpna 1948 v Kladně.
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proto byl až na nejnutnější u Šlachčinců spálen i zbývající materiál. Zubní kabinet byl záslu-
hou Hobzy31) a Krupičky zachráněn beze ztrát.

Vlivem všeobecné paniky rostla nespokojenost v řadách vojska. Množily se případy nepo-
slušnosti a dezerce. Ve snaze vyhnout se službě vojáci přicházeli na ošetřovny. Někteří velitelé 
rot, aby se zbavili problémových vojáků, je sami odesílali na ošetřovnu. Lékaři konající svě-
domitě svoji službu se věnovali opravdu jen nemocným, ostatní se snažili přimět k návratu 
k jednotkám. Stávali se pak terčem nadávek a hrubých slovních útoků. Celé skupiny odmít-
nutých se srocovaly kolem ošetřoven a dožadovaly se odeslání do nemocnice.32) Stížnost na 
chování lékařů se pak stala i jedním z bodů memoranda sepsaného vojáky 1. pluku na začát-
ku srpna 1917 pro T. G. Masaryka.33) Za několik dní však nespokojenost utichala a jednotky 
mohly pokračovat v pochodu.

Pobyt na Ukrajině

V září 1917 byla československá brigáda rozšířena o dělostřelectvo a reorganizována na 
československou divizi. Její štáb se nacházel v Polonnoje, pluky byly rozmístěny v okolních 
vesnicích. Zdravotníci konali pravidelné prohlídky mužstva, prohlídky ubikací a  opatřili 
nový materiál, zejména léky a obvazy. Při štábu každého pluku byla nově zřízena malá ne-
mocnice a u každého praporu ošetřovna.

Údaje ke zdravotní službě u  jednotlivých vojskových těles pro toto období dochovány 
nejsou, nicméně k některým plukům máme poměrně podrobné informace. Ty nám podávají 
alespoň částečný obraz o zajištění lékařské péče. Kupříkladu štáb prvního pluku sídlil v Be-
reznu, jeho jednotlivé prapory v okolních vsích. Hlavní zdravotnická práce se soustředila ve 
městečku Labuň, odkud vedly sjízdné cesty. Spojení mezi jednotlivými místy se udržovalo 
pomocí selských povozů a  linějky. V  Bereznu se nacházela lékárna, sklad, ambulance pro 
oddíly štábu a místnost pro osm nemocných. Protože plukovní lékař Biebl pobýval u štábu 
v Bereznu, spočívala veškerá práce na felčaru Měšťanovi, který byl v té době povýšen. Zřídil 
ošetřovnu pro 40 nemocných roztroušenou po několika domech v městečku. Později došlo 
k soustředění do jedné budovy. Přibylo i kožní oddělení se 30 místy. Rovněž lékárna se pře-
sunula do Labuně.

31)  Vladimír Hobza se narodil 17. srpna 1891 v Louce nad Jihlavou. V Praze absolvoval pět semestrů medicíny. Do 
legií se přihlásil v květnu 1915. Sloužil jako mladší lékař u záložního praporu, u 5. střeleckého pluku, plukovní 
lékař 2. jízdního pluku a  od roku 1919 jako pomocník zdravotního náčelníka 3. divize. Účastnil se odchodu 
z Ukrajiny, bojů na ussurijské frontě a ochrany magistrály. Za statečnost v boji vyznamenán Řádem sv. Stanislava. 
Evakuován v červenci 1920 jako poručík zdravotní služby a ve vlasti sloužil jako plukovník u jezdeckého pluku 8.

32)  VHA, f. Stř. pl. 1, k. 46, Historie zdravotní služby od počátků České družiny do konce roku 1919, 1. část, s. 13.
33) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 4, Spisy evidované, č. j. 1698.
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Zdravotní stav 1. pluku byl po celou dobu pobytu poměrně dobrý, i když podmínky ne-
byly nejvhodnější. Oděv měli vojáci velmi chatrný, boty ve špatném stavu. Stravování bylo 
průměrné. Po chalupách bylo ubytováno 5 až 6 osob ve světnici bez započtení domácího 
obyvatelstva. Problém představoval nedostatek prádla a mýdla, který se ve stavu nemocných 
odrážel velkým výskytem svrabu a hnisavých kožních infekcí. Lázně se nacházely jedině v La-
buni, kde se mohli vojáci jednou za tři týdny vykoupat. Vyskytlo se několik málo případů 
skvrnitého a  břišního tyfu. Pohlavně nemocných bylo v  této době stále ještě málo. Denní 
návštěva na všech praporních ošetřovnách činila 50–60 osob, na společné ošetřovně v Labuni 
stále leželo 30–40 lehce nemocných. Proběhlo očkování celého pluku proti choleře, a pokud 
dodaná vakcína postačila, tak i proti pravým neštovicím. Velké potíže představovalo vybave-
ní materiálem. Ten se objednával z dosti vzdálených polních skladů v Žitomiru a Starokon-
stantinově a přicházelo ho vždy velmi málo. Protézy a brýle se opatřovaly prostřednictvím 
Odbočky Československé národní rady v Kyjevě.34)

Vznik Odbočky Československé národní rady 
a ustavení české lékařské kanceláře

V  květnu 1917 v  průběhu 3. sjezdu Svazu československých spolků na Rusi konané-
ho v  Kyjevě vznikla Odbočka Československé národní rady (OČSNR) v  Rusku se sídlem 
v Petrohradě. Československá národní rada v Paříži byla uznána za nejvyšší orgán národ-
ního hnutí za hranicemi a Odbočka jako její reprezentant v Rusku. Zdravotním referentem 
OČSNR se stal její pracovník Jaroslav Král. Poté, co si lékaři v září 1918 stěžovali na jeho 
nekompetentnost,35) vystřídal jej MUDr. Konopásek.36) Po něm vedl zdravotní odbor OČSNR 
MUDr. Girsa, později MUDr. Raše.37)

34) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 46, Historie zdravotní služby od počátků České družiny do konce roku 1919, 2. část, s. 1–2.
35) VHA, f. OČSNR -Rusko, k. 10, Spisy evidované, č. j. 2252.
36)  Bohumil Konopásek se narodil 15. prosince 1873 v Rousínově. Do legií se přihlásil v říjnu 1916. Pracoval jako 

zdravotní referent při OČSNR, v listopadu 1917 se stal sborovým lékařem a o rok později zdravotním inspek-
torem Dálného východu. Účastnil se odchodu vojska z Ukrajiny. Byl jedním z prvních organizátorů zdravotní 
služby ve vojsku. Pracoval takřka sám s malou kanceláří v obtížných poměrech. V červnu 1919 odjel v hodnosti 
plukovníka zdravotní služby do vlasti jako průvodce evakuovaných invalidů. Doma byl jmenován generálem 
zdravotní služby ve výslužbě.

37)  Rudolf Raše se narodil 21. března 1872 v Křinci, medicínu dostudoval v  roce 1898 v Praze. Do legií vstoupil 
v srpnu 1917. Sloužil jako lékař 5. střeleckého pluku, divizní lékař 2. divize, posádkový lékař ve Vladivostoku, 
pracoval jako náčelník Zdravotního odboru Ministerstva vojenství a  předseda evakuační komise. Účastnil se 
odchodu z Ukrajiny a bojů s bolševiky na Sibiři. Vyznamenán Řádem Sokola s meči. Do vlasti odjel v  srpnu 
1920 a krátce působil v záložní nemocnici v Praze. Později se stal ředitelem Legiobanky. Působil jako novinář 
a publicista, věnoval se ale také loutkovému divadlu. Jmenován generálem zdravotní služby ve výslužbě. Zemřel 
25. listopadu 1954 v Praze.
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Současně v létě 1917 při vojenské komisi v Kyjevě vznikla česká lékařská kancelář.38) Za-
sedání OČSNR se jako zástupci lékařů 1. divize zúčastnili také Haering s Foustkou. Jeden ze 
závěrů jednání představovalo ustanovení, že zdravotní personál bude na své místo přidělován 
právě prostřednictvím zdravotní kanceláře. Bylo to nutné, neboť v té době započalo formo-
vání 2. divize. Na místa lékařů však nastupovali medici s několika málo semestry lékařské 
fakulty na úkor starších lékařů. Náborová komise argumentovala tím, že zatímco medici se 
do legií hlásili dobrovolně, lékaři zastávající v rakouské armádě důstojnické posty se vstupem 
často váhali. Nakonec převážil důvod odborný. Vojenské vedení Odbočky uznalo, že není 
možné, aby zodpovědná místa plukovních lékařů zastávali nedostudovaní medici bez odbor-
né kvalifikace a zkušení lékaři s mnohaletou praxí jim byli podřízeni.39)

Tehdy nastoupili plukovní lékaři 1. střeleckého pluku MUDr. Langer,40) 3. střeleckého plu-
ku MUDr. Pánek,41) 4. střeleckého pluku MUDr. Bouček,42) 5. střeleckého pluku MUDr. Raše, 
6. střeleckého pluku MUDr. Kučera,43) 7. střeleckého pluku MUDr. Pytlík44) a 8. střeleckého 

38) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 4, Spisy evidované, č. j. 1618.
39) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 7, Spisy evidované, č. j. 3415.
40)  František Langer se narodil 3. března 1888 na Vinohradech. Do legií vstoupil v dubnu 1917 a po celou dobu slou-

žil jako plukovní lékař 1. střeleckého pluku. Účastnil se bitvy u Zborova, bojů na Sibiři, u Simbirska a u Kazaně. 
Vyznamenán Řádem Sokola s meči, Řádem Sokola s hvězdou, Československým válečným křížem, Českosloven-
skou revoluční medailí a Československou medailí Vítězství. Do vlasti se vrátil v prosinci 1919 v hodnosti majora 
zdravotní služby. Nadále setrval v československé armádě a sloužil u divizní nemocnice č. 1. Ve třicátých letech 
působil jako dramaturg Vinohradského divadla. Autor dramat a prózy. Účastník druhého zahraničního odboje. 
Po návratu povýšen do hodnosti brigádního generála a  jmenován národním umělcem. Zemřel 2. srpna 1965 
v Praze.

41)  Karel Pánek se narodil 8. listopadu 1875 v Soběslavi. Do legií zařazen v říjnu 1917. Postupně sloužil jako starší 
lékař 3. střeleckého pluku, divizní lékař 1. divize, velitel 2. zdravotního vlaku, zdravotní náčelník týlu a posádkový 
lékař v Irkutsku. Účastnil se odchodu z Ukrajiny a bojů proti bolševikům v Rusku a na Sibiři. Vyznamenán fran-
couzským válečným křížem. Zemřel 1. června 1920 v nemocnici v Šanghaji na plicní nádor.

42)  Bohumil Bouček se narodil 2. dubna 1886 v Poděbradech, v dubnu 1911 byl promován na doktora medicíny. Od 
března 1915 sloužil v srbské armádě, prodělal ústup přes Albánii a v srpnu se 1917 přihlásil do československých 
legií. Postupně působil jako starší lékař 4. střeleckého pluku, velitel sanitního vlaku a velitel nemocnic v Čelja-
binsku, Omsku a  Vladivostoku. Do vlasti odjel v  hodnosti podplukovníka zdravotní služby v  listopadu 1919 
jako doprovod transportu invalidů. Účastnil se odchodu z Ukrajiny a bojů proti sovětským vojskům na Sibiři. 
Za chrabrost a zásluhy obdržel Řád Sokola s hvězdou. Po návratu do vlasti působil jako profesor na Masarykově 
univerzitě v Brně.

43)  Josef Kučera se narodil 15. prosince 1885 v Rudslavicích a v roce 1911 promoval v Praze. Do legií vstoupil v srpnu 
1917 a sloužil jako plukovní lékař 6. střeleckého pluku, později pracoval v nemocnici v Omsku. Účastnil se bojů 
proti sovětským vojskům v Rusku a na Sibiři a dosáhl hodnosti majora zdravotní služby. V srpnu 1919 byl na 
vlastní žádost osvobozen od výkonu vojenské služby a zůstal v Rusku.

44)  Robert Pytlík se narodil 11. prosince 1887 v Moravské Třebové. V říjnu 1913 dokončil v Praze studia medicíny. 
Do legií zařazen v srpnu 1917. Sloužil jako starší lékař u 7. střeleckého pluku, vedl zdravotní službu východní 
skupiny, pracoval jako zástupce zdravotního náčelníka 2. divize a zdravotní náčelník částí podřízených štábu. 
Účastnil se odchodu z Ukrajiny a bojů proti sovětským vojskům v Rusku a na Sibiři. Vyznamenán Řádem Sokola 
s meči a francouzským válečným křížem, obdržel pochvalu za vynikající neúnavnou službu. Do vlasti evakuo-
ván v dubnu 1920 v hodnosti podplukovník zdravotní služby. Později jmenován generálem zdravotní služby ve 
výslužbě.



51

pluku MUDr. Cirps.45) U 1. dělostřelecké brigády sloužil MUDr. Jindra,46) u 2. dělostřelecké 
brigády MUDr. Pelikán.47) U záložního pluku 1. divize zdravotní službu vedl MUDr. Vond-
rouch, u záložního pluku 2. divize MUDr. Šrámek.48)

Místa praporních lékařů nebo mladších lékařů zastávali u  1. střeleckého pluku medici 
Biebl, Drbohlav,49) Měšťan a MUDr. Procházka,50) u 2. střeleckého pluku MUDr. Mikolášek51) 

45)  Alois Cirps se narodil 5. listopadu 1885 v Muglonově, medicínu dokončil v roce 1910 v Olomouci. Do legií byl 
zařazen v srpnu 1918 a postupně sloužil jako plukovní lékař 8. střeleckého pluku, 2. jízdního pluku a v nemocnici 
ve Vladivostoku. Vedl školu pro důstojníky zdravotní služby, za což několikrát obdržel pochvalu. Vyznamenán 
Řádem Sokola s meči. Do vlasti byl evakuován v červenci 1920 jako podplukovník zdravotní služby a pracoval 
v Československém červeném kříži.

46)  Jaroslav Jindra se narodil 13. června 1885 v Plzni. Medicínu vystudoval v Praze a promoval v roce 1912. Do legií 
se přihlásil již v říjnu 1914, vstoupil v září 1917. Sloužil jako starší lékař u dělostřelectva 1. divize, pozdější 1. dě-
lostřelecké brigády. V létě 1918 se stal zástupcem zdravotního náčelníka 1. divize. V říjnu 1918 obdržel pověření 
zřídit nemocnici v Jekatěrinburgu, kterou krátce vedl. V listopadu 1918 se stal zdravotním náčelníkem 1. divize, 
od března 1919 náčelníkem 3. divize. Dosáhl hodnosti plukovníka zdravotní služby.

47)  Rudolf Pelikán se narodil 15. března 1881 v Malči a medicínu vystudoval v Praze, kde v roce 1908 promoval. Do 
legií se přihlásil v květnu 1917. Postupně sloužil jako starší lékař 2. dělostřeleckého divizionu, pozdější 2. dělo-
střelecké brigády, náčelník sanitního vlaku č. 3, velitel nemocnic ve Vladivostoku, v Petropavlovsku a na Ruském 
ostrově. Účastnil se odchodu z Ukrajiny a bojů proti bolševikům na Sibiři. Vyznamenán Řádem Sokola s meči. 
Evakuován v červnu 1920 v hodnosti plukovníka zdravotní služby. Setrval v československé armádě. Pracoval 
v divizní nemocnici 1, kde dosáhl hodnosti generál zdravotní služby.

48)  Rajmund Šrámek se narodil 13. srpna 1885 v Ostravě, medicínu ukončil v roce 1912 v Praze. Do legií se přihlásil 
v říjnu 1917. Sloužil u záložního pluku, od října 1918 jako plukovní lékař 10. střeleckého pluku. V červnu 1919 
se stal zdravotním náčelníkem 3. střelecké divize. Účastnil se odchodu z Ukrajiny, vystoupení proti bolševikům 
ve Vladivostoku, operací na mannské frontě, obrany magistrály a tažení na jekatěrinburské a samarské frontě. 
Vyznamenán Řádem Sokola s meči, francouzským válečným křížem a italským Válečným záslužným křížem. Do 
vlasti se vrátil v srpnu 1920 jako podplukovník zdravotní služby a pracoval jako primář nemocnice v Zábřehu.

49)  Karel Drbohlav se narodil 24. července 1895 v Podhradí u Jičína, v Praze absolvoval sedm semestrů medicíny. Do 
legií vstoupil v září 1917 a sloužil u 1. střeleckého pluku jako mladší lékař. Účastnil se odchodu z Ukrajiny, boje 
při přepadení štábního vlaku u Zlatoustu, pochodu na Simbirsk a bojů u Kazaně, ústupu od Samary a bojů na řece 
Iku. Za hrdinství vyznamenán Řádem Sokola s meči a Československým válečným křížem. Evakuován do vlasti 
byl v únoru 1920 v hodnosti poručíka zdravotní služby.

50)  Vladimír Procházka se narodil 12. března 1891 v Brně. V listopadu 1914 dokončil v Praze studia medicíny. Do 
legií se přihlásil v únoru 1917. Sloužil jako mladší lékař u 1. střeleckého pluku, starší lékař 2. zdravotního vlaku 
a starší lékař 4. střeleckého pluku. Účastnil se odchodu z Ukrajiny a bojů proti sovětským vojskům na Urale a na 
Sibiři. Vyznamenán Řádem Sokola s meči. Do vlasti evakuován v červnu 1920 v hodnosti major zdravotní služby.

51)  Karel Mikolášek se narodil 2. listopadu 1889 v Osíku. Medicínu dostudoval v roce 1914 v Praze. Do legií zařazen 
v srpnu 1917. Sloužil u 2. střeleckého pluku jako mladší lékař, od ledna 1918 jako starší lékař. Účastnil se od-
chodu z Ukrajiny a bojů proti sovětským vojskům v Rusku a na Sibiři. Na začátku roku 1919 uznán jako služby 
neschopný a v srpnu 1919 odjel do vlasti v hodnosti majora zdravotní služby. Po návratu působil jako okresní 
lékař v Tachově.
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a medici Sklenář a Novotný,52) u 3. střeleckého pluku medici Hořejš, Mládek53) a Asman,54) 
u  4. střeleckého pluku medici Krumphanzl,55) Vaňata56) a  Koldovský57) a  MUDr.  Kůrka,58) 
u 1. dělostřelecké brigády medik Šindelář59) a u záložního pluku 1. divize medici Prášek a Ma-

52)  Jan Novotný se narodil 1. května 1891 v Pelhřimově a dokončil devět semestrů medicíny v Praze. Do legií se 
přihlásil v červenci 1917. Sloužil postupně jako mladší lékař u 5., 4. a 2. střeleckého pluku a v lazaretu 1. divize. 
Účastnil se odchodu z Ukrajiny, bojů proti bolševikům v Rusku a na Sibiři a ochrany magistrály. Do vlasti odjel 
v dubnu 1920 jako poručík zdravotní služby. Nadále setrval v československé armádě a sloužil u 6. divize jako 
plukovník zdravotní služby.

53)  František Mládek se narodil 31. července 1888 v Chrasti. V Praze vystudoval devět semestrů medicíny. Do legií 
vstoupil v srpnu 1917. Sloužil jako mladší lékař u 3. střeleckého pluku a starší lékař 1. těžkého dělostřelecké-
ho divizionu. Účastnil se odchodu vojska z Ukrajiny, bojů proti sovětským vojskům v Čeljabinsku, u Trojicka, 
na jekatěrinburské, samarské a belebejské frontě. Vyznamenán Řádem Sokola s hvězdou. Do vlasti evakuován 
v červnu 1920 jako kapitán zdravotní služby.

54)  Vladimír Asman se narodil 7. října 1889 ve Vídni a tamtéž vystudoval deset semestrů medicíny. Do legií vstoupil 
v srpnu 1917. Sloužil u 3. střeleckého pluku nejprve jako zástupce plukovního lékaře, poté jako plukovní lékař. 
Účastnil se odchodu vojska z Ukrajiny, bojů proti bolševikům a ochrany magistrály. Za udatnost v boji byl vyzna-
menán Řádem Sokola s meči. Evakuován do vlasti byl v březnu 1920 v hodnosti majora zdravotní služby. V Praze 
dokončil studia a 3. července 1920 byl promován na doktora. Od března 1921 sloužil v československé armádě 
jako plukovník zdravotní služby 2. divize.

55)  Josef Krumphanzl se narodil 27. dubna 1891 v  Zaječově. V  Praze vychodil deset semestrů medicíny. Do le-
gií vstoupil v srpnu 1917. Sloužil jako mladší lékař 4. střeleckého pluku, u sanitního vlaku č. 1 a v nemocnici 
v Čeljabinsku. Účastnil se odchodu vojska z Ukrajiny a bojů proti bolševikům. Do vlasti se vrátil v červnu 1920 
v hodnosti kapitána zdravotní služby. Sloužil v prvorepublikové armádě v hodnosti plukovníka zdravotní služby 
v divizní nemocnici 11.

56)  Vladimír Vaňata se narodil 28. listopadu 1892 ve Štěkni, dokončil deset semestrů medicíny v Praze. Do legií 
vstoupil v  prosinci 1917 a  sloužil nejprve jako mladší lékař 4. střeleckého pluku, později jako plukovní lékař 
11. střeleckého pluku a lékař 3. těžkého dělostřeleckého divizionu. Účastnil se odchodu z Ukrajiny a tažení proti 
sovětským vojskům v Rusku a na Sibiři. Vyznamenán Řádem Sokola s meči. Do vlasti se vrátil v srpnu 1920 jako 
kapitán zdravotní služby.

57)  Květoslav Koldovský se narodil 1. července 1896 v Tanvaldu a v Praze dokončil čtyři semestry medicíny. Do legií 
vstoupil v červenci 1917 a nejprve nastoupil jako ošetřovatel ke 4. střeleckému pluku. Absolvoval pětiměsíční 
felčarský kurz a od března 1918 pracoval jako lékařský pomocník 3. zdravotního vlaku. Postupně pracoval v ne-
mocnicích v Tjumeni, v Čeljabinsku a velel zdravotnímu vlaku č. 5. Účastnil se odchodu vojska z Ukrajiny a ta-
žení proti sovětským vojskům na Sibiři. Do vlasti se vrátil v červenci 1920 jako průvodce evakuovaných invalidů 
v hodnosti podporučíka zdravotní služby. Po návratu setrval v československé armádě a pracoval na Ministerstvu 
národní obrany v hodnosti podplukovníka zdravotní služby.

58)  Josef Kůrka se narodil 16. listopadu 1890. Vystudoval v Praze a v září 1914 byl promován na lékaře. Do legií se 
přihlásil v září 1917. Sloužil jako mladší lékař a plukovní lékař u 4. střeleckého pluku, lékař zdravotního vlaku 
č. 2 a starší lékař 9. střeleckého pluku. Dne 28. října 1918 byl raněn v bitvě u Bugutuslanu. V dubnu 1919 obdržel 
pochvalu za vzorné vedení zdravotní služby. Účastnil se odchodu z Ukrajiny a bojů proti bolševikům na Sibiři. 
Vyznamenán anglickým válečným křížem. Do vlasti se vrátil v srpnu 1920 v hodnosti majora zdravotní služby. 
Nadále setrval v armádě a sloužil jako plukovník zdravotní služby u 8. pěší divize v Opavě. Zemřel 25. listopadu 
1924 v posádkové nemocnici v Trenčíně po střelné ráně do hlavy.

59)  Josef Šindelář se narodil 28. února 1894 v Kladně, v Praze dokončil šest semestrů medicíny. Do legií byl zařazen 
v červnu 1917. Sloužil jako mladší lékař u 4. a u 3. střeleckého pluku. Účastnil se odchodu z Ukrajiny, všech bojů 
čeljabinské skupiny a obrany magistrály. Byl vyznamenán Československým válečným křížem. Do vlasti se vrátil 
v červnu 1920 v hodnosti poručík zdravotní služby.
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zač. U 2. divize jsou jako praporní či mladší lékaři zmiňováni MUDr. Jancák,60) MUDr. Kle-
ga61) a medici Hobza, Hess, Fidler,62) Burian,63) Megiska,64) Jičínský,65) Večeřa,66) Čapek, Dobiáš, 
Jenčík67) a Vařeka.68)

Fungování zdravotní služby se tak podařilo velmi dobře personálně zajistit, i  když se 
čas od času vyskytly stížnosti nespokojenců z řad lékařů i mediků, kteří se cítili opomenuti 
a  upozaděni.69) Výstavba armády zahájená v  létě 1917 byla završena v  říjnu 1917 zformo-
váním 2. československé divize. Obě divize spojením tvořily Československý armádní sbor.

60)  Josef Jancák se narodil 23. srpna 1887 v Mnichově Hradišti, studium medicíny dokončil v roce 1913 v Praze. 
Do legií se přihlásil v září 1917 a postupně sloužil v sanitním vlaku č. 1, u 1. dělostřelecké brigády a v lazaretu 
2. střelecké divize. Vyznamenán Řádem Sokola s meči. Do vlasti evakuován v září 1920 v hodnosti podplukovníka 
zdravotní služby. Zemřel 27. února 1932 ve Skalsku na srdeční vadu.

61)  Ludvík Klega se narodil 22. srpna 1888 v Hrabůvce a v roce 1914 dokončil studia medicíny v Praze. Do legií se 
přihlásil v září 1917 a sloužil jako starší lékař 5. střeleckého pluku, poté u úderného praporu, v sanitním vlaku 
č. 3, jako pomocník sborového lékaře, pomocník v kanceláři náčelníka Zdravotního odboru Ministerstva vojen-
ství a náměstek náčelníka Evakuačního úřadu. Účastnil se odchodu z Ukrajiny a bojů proti sovětským vojskům 
v Rusku a na Sibiři. Do vlasti se vrátil v říjnu 1920 v hodnosti podplukovníka zdravotní služby. Zemřel 9. ledna 
1933 ve Vítkovicích.

62)  František Fidler se narodil 2. února 1892 v Hajnicích. Do legií se přihlásil již v září 1915, zařazen v červenci 1917 
a sloužil u 8. střeleckého pluku. V listopadu 1917 odjel do Francie.

63)  Vilibald Burian se narodil 26. června 1889 a stihl dokončit devět semestrů medicíny v Praze. Do legií vstoupil 
v červenci 1917. Sloužil jako mladší lékař u 5. střeleckého pluku, v sanitním vlaku č. 3 a u úderného praporu. 
Do vlasti evakuován v květnu 1920 v hodnosti kapitána zdravotní služby. Doma dokončil studia a v březnu 1921 
promoval.

64)  Richard Megiska se narodil 27. ledna 1891 v Dačicích. V Praze dokončil osm semestrů medicíny. Do legií vstoupil 
v srpnu 1917. Pracoval jako mladší lékař 8. střeleckého pluku, v nemocnicích v Čeljabinsku a Krasnojarsku, ve 
zdravotním vlaku č. 4 a nakonec se stal plukovním lékařem 5. střeleckého pluku. Účastnil se odchodu z Ukrajiny 
a bojů proti sovětským vojskům na Sibiři. Do vlasti se vrátil v červnu 1920 v hodnosti kapitána zdravotní služby. 
Zde dokončil studia a v roce 1921 promoval. Setrval v československé armádě a pracoval v hodnosti plukovníka 
zdravotnictva ve Zdravotním vojenském léčebném ústavu v Luhačovicích.

65)  Ferdinand Jičínský se narodil 11. dubna 1895 v Ostravě a v Praze ukončil čtyři semestry medicíny. Do legií vstou-
pil v září 1917 a sloužil u technické setniny 2. střelecké divize. Účastnil se odchodu z Ukrajiny a válečného tažení 
na frontách Vladivostok–Chabarovsk a Jekatěrinburg–Kungur. Byl vyznamenán Řádem sv. Stanislava. Do vlasti 
se vrátil v červenci 1920 jako poručík zdravotní služby.

66)  Josef Večeřa se narodil 18. října 1891 v Břešti. Do legií vstoupil v říjnu 1917 a sloužil jako mladší lékař u 2. dělo-
střelecké brigády a 1. střeleckého pluku. Účastnil se odchodu z Ukrajiny a tažení s Gajdovou skupinou na Sibiři 
a na kungurské frontě. Do vlasti se vrátil v únoru 1920 jako poručík zdravotní služby.

67)  Ladislav Jenčík se narodil 16. března 1892 ve Zderadinách a stihl vychodit osm semestrů medicíny. Do legií se 
přihlásil v červenci 1915 a vstoupil v červnu 1916. Sloužil jako rotný felčar u 1. střeleckého pluku a později mladší 
lékař 6. střeleckého pluku. Účastnil se odchodu vojska z Ukrajiny, bojů u Bachmače, na frontě východně od Om-
ska a na trati Jekatěrinburg–Kungur. Vyznamenán Řádem Sokola s meči. Evakuován do vlasti byl v červnu 1920 
v hodnosti poručíka zdravotní služby.

68)  Karel Vařeka se narodil 26. ledna 1892 v Prostějově, dokončil osm semestrů medicíny. Do legií vstoupil v červenci 
1917 a sloužil jako mladší lékař u 6. střeleckého pluku. Účastnil se odchodu z Ukrajiny, bojů u Bachmače a bojů 
proti sovětským vojskům od Omska ke Kunguru. Do vlasti se vrátil v červnu 1920 jako poručík zdravotní služby.

69)  VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy neevidované, Stížnost lékařů na vedení zdravotnických záležitostí 
v čs. vojsku.
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Na podzim 1917 se 6. střelecký pluk nacházel v Pirjatíně. Ošetřovna byla zřízena v čistém 
domku o třech místnostech s patnácti postelemi pro nemocné, přijímací místností, lékárnou 
a kuchyní. Medikamenty vyžádané ze skladu docházely v dostatečném množství, takže nouze 
pociťována nebyla. Došlo k povinnému očkování a celkově se zdravotní stav pluku zlepšil.70)

V září 1917 přidělil ruský armádní štáb 1. československé divizi dva divizní lazarety, dva 
obvazové oddíly a jeden dezinfekční oddíl. V říjnu 1917 předal Haering ošetřovnu 3. pluku 
MUDr. Pánkovi a ujal se vedení divizního lazaretu č. 1. zřízeného 22. září 1917. V té době 
již ošetřovna fungovala jako menší nemocnice s  kapacitou dvaceti lůžek, měla své vlastní 
infekční oddělení, vlastní kuchyni, dostatečné zásoby prádla, nádobí a  všeho zdravotního 
materiálu. Oproti tomu lazaret, do kterého přišel, byl ubohým torzem. Chyběly léky, nosítka, 
zásoby obvazového materiálu i potravin. Umístěn byl po chalupách.

V lazaretu Haeringovi vypomáhali ošetřovatelé Martin Sojka a Antonín Kubát. Haering 
se energicky zbavil většiny nespolehlivého a věčně opilého ruského personálu a vyžádal si na 
jeho místo příděl českého mužstva. Zabral tři budovy a uvedl je do pořádku. Opatřil 70 no-
vých koní, nové povozy, velké zásoby obvazového materiálu, zařídil lékárnu, dvě kuchyně, 
rozšířil nemocnici na 100 lůžek a založil a vedl felčarskou školu. To vše bylo umožněno pře-
devším rozpadem ruské fronty a přízní vedoucích osob v Ruském červeném kříži.

70) VHA, f. Stř. pl. 6, k. 22, Historické záznamy zdravotní části 6. československého střeleckého Hanáckého pluku.

Ošetřovna 3. střeleckého pluku předaná později Kolčakově armádě. Uprostřed sedí MUC. Vojtěch Hořejš. 
(fotoarchiv VHA)
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Na podzim 1917 se také několikrát sešlo lékařské sdružení, které již čítalo na dvě desítky 
lékařů a  mediků. Přijalo usnesení, že výběr lékařů na vyšší místa bude provádět lékařská 
komise. Jejím předsedou byl šéf vojenského oddělení OČSNR Houska, 1. divizi zastupoval 
Haering, 2. divizi Raše a čtvrtým členem byl MUDr. Konopásek. Komise se dvakrát pokusila 
sejít v Kyjevě, ale kvůli obsazení města bolševiky to nebylo možné. Volba tak musela být pro-
vedena písemně. Na základě jejího výsledku se sborovým lékařem stal MUDr. Konopásek, 
divizním lékařem 1. divize MUDr. Zacharov, divizním lékařem 2. divize MUDr. Raše, brigád-
ním lékařem záložní brigády MUDr. Foustka.71) Komise souhlasila, aby se Raše a Foustka na 
svých místech eventuálně vyměnili, což se později i stalo.72)

Odchod z Ukrajiny

Pod tlakem postupujícího Německa se počátkem roku 1918 evakuace našeho vojska 
z  Ukrajiny na levý břeh Dněpru stala nezbytnou. Ústup se musel vykonat pěšky. Česko-
slovenské legie v Rusku byly 25. ledna 1918 prohlášeny za autonomní součást francouzské 

71) VHA, f. MV v Rusku, k. 54, Stručný přehled vývoje lékařské organizace v Československém vojsku na Rusi.
72) VHA, f. OČSNR -Rusko, k. 6, Spisy evidované, č. j. 2806.

Ošetřovatelé 2. střeleckého pluku. V první řadě třetí zleva MUC. Jan Sklenář (fotoarchiv VHA)
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armády a tím potvrzena jejich neutralita vůči vnitřním ruským poměrům. Zasedání prezidia 
OČSNR 18. února 1918 v Kyjevě rozhodlo, že vojsko se přesune do Francie přes Sibiř a odjede 
z Vladivostoku.

V polovině ledna 1918 se štáb 1. divize nacházel v Žitomiru, kde byla pro potřeby 1. divize 
zřízena nemocnice se sto lůžky. Zde se také jednotlivé útvary poprvé soustředily v jedněch 
kasárnách. První pluk byl umístěn v budově bývalé kadetní školy asi tři kilometry od města. 
Protože zde pro jednotlivé praporní ošetřovny nebylo vhodných místností, zřídila se jedna 
společná ošetřovna pro celý pluk. Zaujímala celé patro jedné z budov a tvořily ji místnost se 
40 samostatnými lůžky, kožní oddělení pro 30 nemocných, karanténa s kapacitou 10 míst, 
ambulance, lékárna, kancelář, místnost pro personál, kuchyň a sklad. Ležících nemocných 
bylo okolo třiceti. Místnost pro nemocné svrabem zpočátku plná se do odchodu téměř vy-
prázdnila. Denní návštěva ambulance čítala 150–200 nemocných z celého pluku. V Žitomiru 
se vrátil k pluku zubní kabinet řízený četařem Hobzou a ihned zahájil svou činnost.

Zde také došlo k  rozmnožení majetku ošetřovny. Lékař bývalé kadetní školy, který již 
neměl ani personál, ani stráže, předal majetek 1. pluku. Jednalo se o pláště, ložní prádlo i me-
dikamenty v malém množství, ale přesto vítané. K dalším akvizicím došlo, když se německé 
vojsko přiblížilo k Žitomiru. Ruské úřady opouštěly město a nemocnice prosily o převzetí své-
ho majetku českým vojskem. Lékárna jednoho ruského pluku zůstala otevřena a byla z části 
vyloupena obyvatelstvem dříve, než k ní přišly stráže 1. pluku. Na ošetřovnu z ní přivezly 
tři bedny se značným množstvím léků, dvě další bedny našly v  silničním příkopu. Místní 
Červený kříž předal plukovnímu lékaři několik beden obvazového materiálu a třicet souprav 
prádla, vojenská nemocnice dvě bedny medikamentů a 3 000 kusů individuálních paketů. 
Bedny byly zhruba prohlédnuty a znovu uzavřeny, protože pluk dostal příkaz k odchodu.

Koncem ledna 1. divize zahájila pohyb směrem ke Kyjevu. Každý praporní lékař obdržel 
krytou dvoukolku, v níž bylo místo pro dva nemocné či raněné a bedna s materiálem. Rotní 
felčaři doplnili obsahy svých brašen. Sanitáři byli v každé rotě po čtyřech, nosiči žádní. Zbo-
rovská bitva totiž ukázala, že počet osm nosičů na rotu je příliš malý. Proto padlo rozhodnutí 
nosiče již trvale nejmenovat s tím, že v případě potřeby může být nosičem určen kterýkoli 
z neřadových vojínů. Nemocní v počtu asi dvaceti jeli s plukovní ošetřovnou. Během pocho-
du se k ambulantnímu ošetření dostavovalo jen velmi málo vojáků a jen s maličkostmi. Kolo-
na ošetřovny se skládala z kuchyně, vozu s proviantem, jedné dvoukolky a čtyř vozů pro ne-
mocné. Zásoby ošetřovny naložené na dvaceti selských vozech jely před plukem. V průběhu 
ústupových bojů doprovázel zadní stráž plukovní lékař MUDr. Langer a lékař 3. praporu.73)

Divizní lazaret byl převezen na nádraží do Polonnoje a přeložen do ešelonu. Ten se skládal 
jen z nákladních vagonů bez kamen. Šest dní čekal na nádraží v třeskutých mrazech. Mužstvo 
násilím zabralo železná kamna v nádražním skladišti. Po několika dnech naši vojíni násilím 
zabrali lokomotivu projíždějícího nákladního vlaku. V Darnici se lazaretu podařilo získat od 

73) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 46, Historie zdravotní služby od počátků České družiny do konce roku 1919, 2. část, s. 2–4.
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bolševiků dva vagony třetí třídy, vůz cukru, několik konzerv, bednu vzácných chirurgických 
nástrojů a bednu vína z carských vinic. Cestou na Bachmač lazaret opustili hospodář a účet-
ní, oba Ukrajinci, a začalo se úřadovat výhradně v češtině. Po celou dobu ústupu z Ukrajiny 
byla k dispozici pouze kukuřičná mouka a konzervované maso. Ve vlaku se objevilo několik 
případů skrvnitého tyfu.

Pro naprostý nedostatek vagonů na ukrajinských nádražích nebylo pro jednotlivé pluky 
možno žádat více než jen to nejnutnější. Každá praporní ošetřovna se musela spokojit s jed-
nou těpluškou, která sloužila zároveň jako ambulance, ubytování pro nemocné i pro ošetřo-
vatele. Plukovní ošetřovny obdržely po pěti vagonech, do kterých se musely směstnat lůžka 
pro nemocné, sklad, lékárna, kuchyň, ubytování pro personál a koně. Vagony byly většinou 
špinavé, pro nedostatek času nebylo možné provést ani jejich omytí, natož dezinfekci. Pryčny 
byly všude, ale kamínek málo.

V době pohybu na východ byl každý pluk rozdělen do několika samostatných ešelonů. 
Zdravotní služba v nich byla odkázána pouze sama na sebe. Proto se zásoby medikamentů 
obdržené ještě v Kyjevě musely rozdělit mezi jednotlivé ešelonní ošetřovny a v krajním pří-
padě doplňovat cestou nákupy.

Ešelony směřovaly k Penze a ve druhé polovině března 1918 se shromáždily na nádražích 
Inokovka a Inžavino. Teprve zde mohly být vagony vymyty a vydezinfikovány. Osvědčila se 
také dezinfekce horkou párou z lokomotiv. Praporní ošetřovny byly rozšířeny na dva vago-
ny – jeden pro ambulanci a jeden pro ubytování nemocných. Plukovní ošetřovny měly osm 
vagonů: jeden pro ambulanci, jeden pro lékárnu, jeden pro nemocné na 24 lůžek, jeden jako 

Plukovní lékař 5. střeleckého pluku ošetřuje raněné po srážce vlaku způsobené bolševiky, červen 1918. 
(fotoarchiv VHA)
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sklad, jeden pro kuchyň, jeden pro personál a  jeden pro koně. Devátý vagon sloužil jako 
izolační a odváželi se v něm nemocní do Tambova nebo do Penzy. Protože nebylo možné 
ponechat choré s různými nemocemi pohromadě, rozdělovali se do jednotlivých vlaků tak, 
aby každá skupina ležela v odděleném voze. K prvnímu praporu se odesílali vojáci s kožními 

Sanitní vlak MUDr. Haeringa (fotoarchiv VHA)

Ranění dobrovolci ve zdravotním vlaku na samarské frontě (fotoarchiv VHA)
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nemocemi, ke druhému a třetímu praporu s pohlavními nemocemi a na plukovní ošetřovnu 
nemocní tuberkulózou a tělesně slabí.

Vagony byly postupně vybaveny stolky, umývadly, káděmi pro koupel a dalším zařízením. 
Došlo také k inventurám materiálu a léčiv. Zásoby ze Žitomiru, ač nevelké, postačovaly na 
celou cestu do Francie propočítanou na 4 až 5  měsíců. Probíhaly komisionální prohlídky 
u jednotlivých pluků. Tělesně slabí neschopní služby byli odesíláni do Vladivostoku. Výskyt 
pohlavních nemocí byl v této době stále častější. Kromě několika záchytů skvrnitého tyfu se 
neobjevila žádná závažná onemocnění. Vyskytlo se také několik případů pravých neštovic, 
ale pro nedostatek vakcíny nebylo možno provést očkování ve větším rozsahu. Po častém po-
užívání nádražních lázní začal mizet svrab i další kožní nemoci. U třetího praporu se objevila 
epidemie dermatofytózy, roznášené holičem.74)

V Bachmači opustil po čtyřech letech vojsko šéflékař 1. divize MUDr. Zacharov. Na jeho 
místo nastoupil MUDr. Pánek. Po bitvě u Bachmače 8. března 1918 přivezl lékař 4. pluku 
MUDr. Bouček do divizního lazaretu raněné. Haeringovi se v  té době podařilo získat vo-
jenský zdravotní vlak západní ruské fronty. Všichni nemocní a veškerý majetek divizního 
lazaretu do něj byli přeloženi z provizorního ešelonu. Navíc se podařilo získat ještě vybavení 
a materiál jednoho oddílu Ruského červeného kříže. Právě tento vlak se stal zárodkem všech 
budoucích zdravotních ústavů československého vojska v Rusku.

Dne 5. května 1918 došlo ve stanici Nikulino k železničnímu neštěstí zaviněnému opilým 
ruským výhybkářem. Z mužstva divizních pekáren 1. divize bylo 13 mrtvých a několik de-
sítek raněných Zdravotní vlak 1. divize na rozkaz MUDr. Pánka odjel do Penzy, kde převzal 
všechny raněné. Odtud jel přes Samaru a Zlatoust do Čeljabinsku. V polovině května došlo 
k zachvácení všech částí 1. divize epidemií chřipky. Těžší případy byly odesílány do divizního 
lazaretu v Čeljabinsku.

Boje se sovětskou vládou

Aktivní vystoupení k  zabezpečení volného průjezdu směrem na východ zahájila v  létě 
1918 československá strana akcí tří skupin vojsk:

V západní penzenské pod velením por. Stanislava Čečka řídili zdravotní službu MUDr. Pá-
nek a MUDr. Jindra. Pánkem zrekvírovaný zdravotní vlak se stal základem nemocnice v Ufě, 
později přesunuté do Zlatoustu.

Ve střední čeljabinské pod velením pplk. Sergeje Vojcechovského vedl zdravotní službu 
MUDr. Haering. Skupina využívala nemocnice v Čeljabinsku, Jekatěrinburgu, Omsku, Tom-
sku a Petropavlovsku.

74) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 46, Historie zdravotní služby od počátků České družiny do konce roku 1919, 2. část, s. 5–6.
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Ve východní skupině kpt. Radoly Gajdy na úseku Omsk –Irkutsk řídil zdravotní službu 
MUDr. Pytlík. Skupině sloužila nemocnice v Irkutsku.

Čtvrtá skupina pod vedením gen.  Diterichse se nacházela ve Vladivostoku. Zdravotní 
službu zde vedl MUDr. Foustka. Štáb sboru s šéflékařem Konopáskem sídlil v Petropavlovsku.

Čeljabinská skupina

Dne 27. května 1918 došlo ve stanici Zlatoust k přepadení štábního vlaku 1. pluku. V boji 
bylo zabito 11 dobrovolců, raněno 39 a jeden důstojník. Ranění byli uloženi ve vlaku a ošetře-
ni. Zdravotní službu vykonával prap. Drbohlav, protože lékař prvního pluku se jako zástupce 
důstojníků účastnil vojenského sjezdu v Čeljabinsku. Protože postavení osamoceného vlaku 
se stalo nadále neudržitelným, padlo rozhodnutí, že zdraví se pěšky probojují k ostatním čás-
tem. Ranění se dobrovolně obětovali a byli ponecháni svému osudu. Sanitář Dvořák se uvolil 
setrvat s nimi. Pouze čtyři ranění, z nich jeden s prostřelenou hrudí, se odhodlali k pochodu 
zároveň s oddíly.

Raněného důstojníka prap. Zanášku zvířecky utýral bolševický komisař, který mu šavlí 
usekal končetiny. Ostatní se na prosby lékařů dostali do nemocnice, kde měli dobré ošetření 
a vlídné zacházení. Žili zde však pod stálou hrozbou smrti. Rudí se na ně chodili denně dívat, 
kontrolovali, zda již mají uzdravené rány, spali mezi nimi s výbušninami v rukách. Asi 25 leh-
čeji raněných bolševici odeslali do nemocnice v Ufě. Po dobytí Ufy Čechoslováky se všichni 
šťastně vrátili ke své jednotce. Sanitáře Dvořáka, který se dobrovolně uvolil zůstat s raněnými, 
bolševici odvlekli a popravili u Jekatěrinburgu.

Protože oddíly neměly žádné dopravní prostředky a koně byli po příchodu do Penzy pro-
dáni, většina majetku ošetřovny zůstala ve vlaku. Její pracovníci pouze rozdělili mezi vojáky 
obvazové balíčky, sami nesli lahve s nejdůležitějšími medikamenty, medik Drbohlav s sebou 
vzal nejpotřebnější nástroje a technik Hobza se svým pomocníkem nesli inventář celého zub-
ního kabinetu až na vrtací stroj, který uschovali u železničního zřízence. Tehdy, spolu s celým 
plukovním archivem, zůstala ve vlaku kniha ošetřovny vedená MUDr. Zacharovem již od 
roku 1914 – jediný, leč bohatý historický dokument ošetřovny.

Přechod přes Ural proběhl hladce, až na nedostatek zásob, a 31. května vstoupily jednotky 
do Miassu. Druhého dne se ozbrojená část posádky vrhla proti několikanásobné přesile bol-
ševiků nastupujících na město. Již po prvních hlášeních předních stráží MUDr. Langer zřídil 
pro eventuální raněné malou nemocnici o dvaceti lůžkách, kterou místní obyvatelé ochotně 
vybavili lůžkovinami. K zdravotní službě se přihlásili také dva místní lékaři. Plukovní lékař 
po ukončení příprav v provizorním lazaretu poskytoval pomoc přímo na bojišti, prap. Drbo-
hlav obstarával spojení bojiště s lazaretem. Raněno bylo devět vojínů a jeden důstojník, padlo 
11 vojínů a jeden důstojník 1. pluku. Na žádost MUDr. Langera vypravil ihned MUDr. Hae-
ring dva vagony divizního lazaretu s plným zařízením z Čeljabinsku do Miassu a ranění, až 
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na dva neschopné převozu, byli ještě téhož dne odevzdáni sanitnímu vlaku. Tak se zrodily 
proslulé zdravotní letučky československých legií v Rusku.

Zdravotní vlaky

Zlom v organizaci zdravotní služby přišel od března 1918, kdy započala evakuace česko-
slovenských jednotek železnicí do Vladivostoku. Právě v této době začala zdravotní služba 
československých legií působit zcela samostatně a nezávisle na ruské armádě. V souvislosti 
s přesunem armády na železnici75) došlo také k úpravě fungování zdravotní služby.

Dosavadní divizní lazarety byly přeměněny v tzv. sanitní vlaky podřízené přímo divizním 
lékařům.76) Jejich posláním bylo stát v  některé uzlové stanici operujících vojenských částí 
a přejímat raněné od letuček, které přivážely raněné přímo z bojiště.77) Odtud sanitní vlaky 

75) Označení „zdravotní vlak“ a „sanitní vlak“ se v pramenech střídá a je možné je považovat za synonyma.
76) VHA, f. Štáb Čs. vojska na Rusi – rozkazy (Št. – rozkazy), k. 1, rozkaz č. 152 ze 17. února 1919.
77) VHA, f. Št. – rozkazy, k. 1, rozkaz č. 74 ze 14. července 1918.

Personál zdravotního vlaku č. 2 – divizního lazaretu 2. střelecké divize, vlevo sedí MUDr. Jancák. (fotoarchiv VHA)
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zprostředkovávaly další transport do týlových zařízení (nemocnic).78) V průběhu roku 1918 
tuto službu plnily:

Sanitní vlak č.  1 Československého armádního sboru pod vedením MUDr.  Haerin-
ga. Zřízen byl 7. dubna 1918 ze zcela nového ruského zdravotního vlaku č.  107 zrekvíro-
vaného v Tambově. K 28. červenci 1918 byl přeměněn na Československou nemocnici č. 1 
v Čeljabinsku.

Dne 29. května 1918 byl z vlaku ukořistěného v bojích sestaven v Penze 2. zdravotní vlak 
1. střelecké divize. Zprvu mu velel MUDr. Pánek, později MUDr. Jancák. K 9. únoru 1919 byl 
přejmenován na lazaret 2. střelecké divize pod vedením MUDr. Jancáka, který byl 14. září 
1920 evakuován do vlasti s transporty 33 a 34.

Zdravotní vlak č. 1 zřízený 5. prosince 1918 z 1. letučky 2. zdravotního vlaku. Zprvu jej 
vedl medik Biebl později vystřídaný MUDr. Theuerem.79) Dne 9. února 1919 byl přejmenován 
na lazaret 1. střelecké divize. Ten byl 23. dubna 1920 evakuován 18. lodním transportem.

78)  V pozdějším období plnily zdravotní vlaky (označované jako nemocniční) převážně úkol evakuační a dopravo-
valy nemocné na východ do Vladivostoku ke konečnému odjezdu do vlasti.

79)  Jan Theuer se narodil 17. prosince 1877 v Hodoníně, medicínu dokončil v roce 1902 v Praze. Do legií se přihlásil 
v únoru 1918. Sloužil jako plukovní lékař 5. střeleckého pluku a velitel zdravotního vlaku č. 1. Účastnil se bojů 
u Bachmače, vystoupení proti sovětským vojskům ve Vladivostoku, bojů na ussurijské a severouralské frontě. 
Vyznamenán Československým válečným křížem. Do vlasti se vrátil v dubnu 1920 jako podplukovník zdravotní 
služby.

Lůžkový vůz lazaretu 3. střelecké divize (fotoarchiv VHA)
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Zdravotní vlak č. 2 vznikl 17. března 1918 a velel mu MUDr. Mandaus.80) Likvidován byl 
v květnu 1918 a nemocní byli převedeni do zdravotního vlaku č. 3.

80)  Josef Mandaus se narodil 3. března 1875 v Karlíně a na doktora medicíny promoval v roce 1902 v Praze. Do legií 
vstoupil v červenci 1917. Pracoval ve zdravotním vlaku č. 2 a č. 3. Na přelomu roku 1918 a 1919 doprovázel de-
legaci československé vlády jako osobní lékař ministra Štefánika. Poté velel Československé vojenské nemocnici 
č. 2 v Tomsku. Účastnil se odchodu z Ukrajiny a bojů proti sovětským vojskům. Byl vyznamenán francouzským 
válečným křížem. Do vlasti se vrátil v srpnu 1920 jako podplukovník zdravotní služby. Sloužil jako velitel divizní 
nemocnice v Praze, velitel pražské Invalidovny a přednosta zdravotní služby u Zemského vojenského velitelství. 
Dosáhl hodnosti generál zdravotní služby.

Lůžkový vůz lazaretu 2. střelecké divize (fotoarchiv VHA)
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Zdravotní vlak č. 3 byl sestaven v Syzrani 26. března 1918 a řídil jej MUDr. Pelikán. Na 
konci června 1918 došlo při jeho cestě z Vladivostoku do Irkutska k přepadení, byl bolševiky 
vyloupen a nemocní a ranění museli být dovezeni do Vladivostoku po Amuru lodí. Vlak č. 3 
se do Vladivostoku již nevrátil. K 5. červenci 1918 byl rozdělen na sanitní vlak č. 1 východ-
ního oddílu a sanitní vlak č. 2 východního oddílu. Sanitnímu vlaku východního oddílu č. 1 
velel MUDr. Mandaus, sanitní vlak východního oddílu č. 2 (česko -americký) vedl nejprve 
MUDr. Bouček, později medik Koldovský. Dne 26. dubna 1919 byl přejmenován na zdravot-
ní vlak č. 5.81) Zprvu mu velel Koldovský, později MUDr. Vymětal.82) Zdravotní vlak č. 5 byl 
9. července 1920 evakuován do vlasti transportem č. 27.

V  létě 1918 vyhlásil kpt.  Gajda mobilizaci všech Čechoslováků v  Rusku. Do podzimu 
1918 se tak podařilo zformovat střelecké pluky 9, 10, 11 a 12, které vytvořily 3. českoslo-
venskou střeleckou divizi. Zdravotním náčelníkem divize byl jmenován pplk. MUDr. Jaro-
slav Jindra.83) Plukovním lékařem 9. střeleckého pluku se stal MUDr. Kůrka, 10. střeleckého 
pluku MUDr. Šrámek. K 11. pluku byl jako lékař dočasně přidělen medik Hradil,84) kterého 

81) VHA, f. Št. – rozkazy, k. 1, rozkaz č. 36 z 31. května 1919.
82)  Dominik Vymětal se narodil 3. prosince 1883 v Paloníně, medicínu ukončil v roce 1909 v Praze. Byl mobilizován 

v červenci 1918 a sloužil v nemocnici v Petropavlovsku a jako velitel zdravotního vlaku č. 5. Vyznamenán Řádem 
Sokola s meči. Do vlasti se vrátil v červenci 1920 v hodnosti major zdravotní služby a nadále sloužil v českoslo-
venské armádě u Zemského vojenského velitelství v Brně jako plukovník zdravotnictva.

83) VHA, f. Št. – rozkazy, k. 1, rozkaz č. 19 ze 4. března 1919.
84)  Vítězslav Hradil se narodil 21. prosince 1890 v Hranicích na Moravě a v Praze absolvoval osm semestrů medicíny. 

Do legií se přihlásil v říjnu 1916, vstoupil v červenci 1917. Sloužil jako lékař u 7. střeleckého pluku, 11. střeleckého 
pluku, v nemocnici v Irkutsku, v táboře pro zajaté Slováky, u 3. pluku lehkého dělostřelectva a u štábu týlového 
intendantstva a armádních dílen. Do vlasti se vrátil v prosinci 1919 jako kapitán zdravotní služby. Dokončil studia 
a v prosinci 1920 promoval. V prvorepublikové armádě sloužil u divizní nemocnice 1 v hodnosti plukovníka.

Příjezd sanitního vlaku č. 4 na nádraží do Vladivostoku (fotoarchiv VHA)
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vystřídal medik Vaňata.85) Ke 12. pluku nastoupil MUDr. Kepka.86) Pluky 9 a 10 jako pluky 
staré zformované ze záložních pluků měly zdravotní službu již zavedenu. Pluky 11 a 12 jako 
pluky nové neměly žádné zařízení ani personál. Postupně se podařilo vybudovat u každého 
pluku vlastní ošetřovnu umístěnou zpravidla ve dvou až třech vagonech. Ošetřovny fungo-
valy jako plukovní nemocnice, neboť pacienti se zde léčili často po značně dlouhou dobu. To 
proto, že stabilní nemocnice byly často velmi vzdálené a sanitní vlaky přeplněné.87)

Dne 12. října 1918 byl ze sanitního vlaku 1. československého východního oddílu zfor-
mován sanitní vlak č. 3 zprvu pod vedením MUDr. Klegy, později MUDr. Suchánka.88) Dne 
9. února 1919 došlo k jeho přejmenování na lazaret 3. střelecké divize, který byl 14. srpna 1920 

85)  VHA, f. Zdravotní služba Československého vojska na Rusi – varia (Zdr. sl. - varia), k. 4, Personália – schéma 
o zastávání úřadů zdravotních.

86)  Antonín Kepka se narodil 23. dubna 1887 v Trhovém Štěpánově a medicínu vystudoval v roce 1913 v Praze. Do 
legií vstoupil v červenci 1917. Sloužil jako plukovní lékař 12. střeleckého pluku, v nemocnici v Irkutsku, posád-
kový lékař v Charbinu a ve Vladivostoku a nakonec jako zdravotní náčelník 2. divize. Účastnil se tažení proti 
sovětským vojskům na Sibiři. Odjel do vlasti jako lékař posledního lodního transportu v červenci 1920 v hodnosti 
podplukovníka zdravotní služby. Nadále sloužil v československé armádě v záložní nemocnici v Benešově.

87) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Stručný nástin dějin 3. střelecké divize.
88)  Rudolf Suchánek se narodil 20. března 1887 v Lužci a v roce 1911 dokončil studia medicíny v Praze. Do legií byl 

zařazen v září 1917 a sloužil jako mladší lékař u 6. a 3. střeleckého pluku, jako velitel nemocnice v Jekatěrinburgu, 
velitel sanitního vlaku č. 2 a velitel sanitního vlaku č. 3. Účastnil se odchodu z Ukrajiny a tažení proti sovětským 
vojskům na Sibiři a na Uralu. Vyznamenán Řádem Sokola s meči. Do vlasti se vrátil v srpnu 1920 jako podplu-
kovník zdravotní služby.

Převaz raněného ve zdravotním vlaku č. 3 (fotoarchiv VHA)
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evakuován do vlasti s 32. lodním transportem. Zdravotní vlaky č. 1, č. 2 a č. 3 plnily úlohu 
divizních lazaretů, zdravotní vlaky č. 5 a č. 4 sloužily k převozu nemocných na východ do 
stabilních nemocnic, a nazývaly se proto vlaky evakuační.

Vybavení sanitních vlaků bylo zpočátku velmi špatné, avšak v průběhu léta 1918 dochá-
zelo k jeho postupnému zlepšení, a to především díky převzetí opuštěných vlaků a dalšího 
lékařského vybavení ruské armády. Při delších zastávkách a  dobrém počasí byli ranění ze 
sanitních vlaků vynášeni, aby mohli odpočívat na zahrádkách nebo ve stanech.89)

Z praktické potřeby vznikly také zdravotní letučky. V průběhu bojů vyvstala nutnost ze 
sanitního vlaku stojícího v týlu poslat za raněnými jeden či dva vagony vedené zkušeným sa-
nitářem a opatřené matracemi, dekami a dalším materiálem.90) V jiných případech se vyskytla 
potřeba vyslat takový vlak za skupinou nastupující na pobočné železniční větvi. Časem se 
tyto ad hoc vypravené vlaky rozšířily na několik vagonů se samostatným lékařem a vlastním 
hospodářstvím, neboť se někdy vzdálily od mateřského (sanitního) vlaku i přes 650 km. Tyto 
zdravotní letučky měly řadu výhod: lehce se s nimi operovalo, byly rychlé, bylo je možné 
posílat na různé strany a opět rychle přivolat, pro malý počet vagonů se dobře směstnaly na 
přeplněných ruských nádražích. Navíc nebylo nutné hýbat celým sanitním vlakem, kde od-
počívali těžce ranění. Bojiště nikdy nebyla příliš daleko od trati, spojení bylo stálé a ranění se 
v co nejkratší době dostali do sanitního vlaku. Později se některé rozrostly téměř do rozměrů 
sanitního vlaku a po stránce materiální i personální byly velmi dobře vybaveny.

Mimo letuček odpojovaných od jednotlivých sanitních vlaků existovaly také letučky od-
dělené jako samostatné jednotky. Dne 11. července 1918 byla zformována 1. letučka 2. zdra-
votního vlaku pod vedením MUC. Biebla obstarávající na trati Simbirsk–Ufa spojení mezi 
simbirskou a kazaňskou frontou.91) Zrušena byla 4. prosince 1918 a její personál byl pověřen 
zřízením zdravotního vlaku č. 1.

Zdravotní letučka č. 1 vznikla 18. června 1919 z  letučky 2. zdravotního vlaku a řídil ji 
MUDr. Motejl.92) Dne 14. srpna 1920 byla evakuována transportem č. 32 do vlasti.

Personál sanitních vlaků poskytly jednotlivé pluky. Právě při postupu od Penzy do Sim-
birska došlo k drobení útvarů na tak malé jednotky, že nebylo možné u nich jako celku zajistit 
lékařskou péči. Pluky a prapory zůstaly zcela bez lékařů, pouze u rot setrvali felčaři a sanitá-
ři.93) Kupříkladu k sanitnímu vlaku č. 1 přešel veškerý personál pěšího pluku 1. Por. Biebl již 
zůstal ve vlaku nastálo, por. Měšťan se po přechodu přes Volhu vrátil ke 2. praporu, kap. Pro-
cházka zůstal v sanitním vlaku až do pochodu na Kazaň. Po spojení čeljabinské a penzenské 

89)  VHA, f. 4. střelecký pluk „Prokopa Velikého“ (Stř. pl. 4), k. 42, Zdravotní služba v pluku od vystoupení do 6. čer-
vence 1918.

90) Tak jako z čeljabinského vlaku MUDr. Haeringa do Miassu (viz výše).
91) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 46, Historie zdravotní služby od počátků České družiny do konce roku 1919, 2. část, s. 7.
92) VHA, f. Št. – rozkazy, k. 1, rozkaz č. 36 z 31. května 1919.
93) VHA, f. Švec Josef Jiří, k. 1, Telefonogramy Švece Čečkovi, telefonogram č. 14.
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skupiny u Miňar bylo u bojových částí lékařů dostatek, s jednotkami postupovali prap. Drbo-
hlav a prap. Kopáč,94) kap. Langer pracoval u štábu v plukovní ošetřovně.

V průběhu vystoupení se Gajdově skupině podařilo zabrat dva ruské sanitní vlaky č. 200 
a č. 25. Vlaky byly přiděleny 6. střeleckému pluku. Na stanici Barabinsk došlo 26. května 1918 
z vagonů obou vlaků ke zformování 25. sanitního vlaku Československého armádního sboru. 
Ten byl k 5. prosinci 1918 přejmenován na sanitní vlak č. 4 a 20. ledna 1919 na vojenský 
nemocniční vlak č. 4. Skládal se z 29 vagonů a celková kapacita tvořila 236 nemocných při 
pohodlném uložení, maximálně 276 osob s mírným stísněním. Vlak byl poslán do Nižňe-
udinska a Kaňska Jenisejského, odkud evakuoval nemocné do nemocnice v Irkutsku. Cestou 
přibíral raněné z bojů. Koncem roku 1918 vlak odvezl 171 invalidů z nemocnic v Čeljabinsku, 
Jekatěrinburgu a Omsku do Vladivostoku k evakuaci do vlasti. Vlak měl svoji ochrannou 
skupinu v počtu 19 mužů, neboť jízda bez ní nebezpečnými pásmy sibiřské dráhy byla ris-
kantní.95) V případě přepadení vlaku tvořilo jeho bojovou část veškeré ozbrojené mužstvo, 

94)  Stanislav Kopáč se narodil 13. listopadu 1893 v Březí. Do legií vstoupil v září 1917 jako student medicíny. Po-
stupně sloužil jako felčar u 3. střeleckého pluku, pomocník divizního lékaře 1. divize, ordinář zdravotních vlaků, 
samostatný lékař letučky obrněného vlaku Orlík a praporní lékař u 1. střeleckého pluku. Za hrdinství v boji byl 
vyznamenán Řádem Sokola s hvězdou a Československým válečným křížem. Do vlasti odjel v únoru 1920 jako 
poručík zdravotní služby.

95) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Deník vzniku a činnosti vojenského nemocničního vlaku č. 4.

Těžce ranění v divizním lazaretu č. 3 (fotoarchiv VHA)
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které se v něm nacházelo.96) Vlak č. 4 byl 20. června 1920 evakuován transportem č. 23. V jeho 
velení se postupně vystřídali lékaři Zwinger,97) Bouček, Mazač a Karas.98)

Ze zbývajících vagonů obou ruských vlaků praporní lékař Jenčík sestavil zdravotní letuč-
ku, která obstarávala evakuaci raněných 6. pluku z omského směru. Později přejela k Nižně-
udinsku, kde zajišťovala evakuaci celé skupině. Časem byla plně vybavena, takže měla ope-
rační vagon, vagon pro těžce raněné, dva vagony pro lehce raněné, vlastní kuchyň i prádelnu.

Kromě československých zdravotních vlaků ještě od léta 1918 sbor využíval služeb ruského 
polního sanitního vlaku č. 101 (MUDr. Čečulin) a ruského sanitního vlaku č. 85 (MUDr. Pet-
rových). Oba vlaky byly v létě 1919 propuštěny ze služeb Československého vojska na Rusi.99) 

96)  VHA, f. Zdravotní náčelník Čs. vojska na Rusi (Zdrav. náč.), k. 4, Rozkaz č. 255 vojenského nemocničního vlaku 
č. 4.

97)  Antonín Zwinger se narodil 10. ledna 1889 v Jamnici a v roce 1915 dokončil v Praze studium medicíny. Do legií 
vstoupil v dubnu 1918 a sloužil v nemocnicích v Irkutsku, v Čeljabinsku a od února 1919 jako plukovní lékař 
1. jízdního pluku. Účastnil se bojů proti sovětským vojskům na Sibiři. Do vlasti se vrátil v srpnu 1920 jako major 
zdravotní služby.

98)  Štěpán Karas se narodil 13. února 1872 v Praze a v roce 1895 dokončil studia medicíny. V rakousko -uherské 
armádě sloužil jako aktivní vojenský lékař. Mobilizován byl v  srpnu 1918 a  sloužil jako lékař v  sanitním vla-
ku č. 2, správce kanceláře sborového lékaře, pobočník zdravotního náčelníka týlu, náčelník Epidemiologicko-
-bakteriologického výzkumného ústavu a velitel zdravotního vlaku č. 4. Do vlasti se vrátil v září 1920 jako major 
zdravotní služby. Zemřel 1. srpna 1932 v divizní nemocnici v Praze.

99) VHA, f. Št. – rozkazy, k. 1, rozkaz č. 36 z 31. května 1919.

MUDr. Pánek vyndává kulku z hlavy ve 2. zdravotním vlaku 1. střelecké divize – červenec 1918. (fotoarchiv VHA)
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Ve smyslu ustanovení přijatých 1. sjezdem Československého vojska na Rusi v srpnu 1918 
byla dosavadní zdravotní kancelář při OČSNR přeměněna na Zdravotní odbor. Ten měl pe-
čovat o zdravotnictví v československém vojsku i v místech pobytu zajatých Čechoslováků, 
zřizovat zdravotní ústavy, opatřovat zdravotní materiál, medikamenty i  lékařské nástroje, 
v dohodě s Vojenským odborem řešil osobní záležitosti lékařského personálu a kontroloval 
zdravotní opatření ve vojsku.

Gajdova mobilizace se ovšem dotkla i lékařů a mediků dosud dlících v zajateckých tábo-
rech. Vzhledem k nedostatku personálu rozhodla OČSNR 19. června 1918 povolat do legií 
všechny lékaře a mediky, kteří se pro vstup do vojska dosud nerozhodli.100) Všichni tvořili 
kategorii mobilizovaných, mohli být ustanoveni ke konání lékařských povinností s výjimkou 
vedení úřadů a ústavů a nemohli být povyšováni do důstojnických hodností.101) Teprve pokud 
si podali přihlášku do vojska, získali po dvouměsíční zkušební lhůtě status dobrovolníka.102) 
Podle daného statusu se určovala také výše požitků konkrétní osoby.103)

Zdravotní lodě

Dobytím Jekatěrinburgu vznikly západně od Omska dvě velké, samostatně operující sku-
piny vojsk: Severouralská vedená plk. Vojcechovským a povolžská pod vedením plk. Čečka. 
Zejména na povolžské frontě bylo v létě 1918 dosaženo řady velkých úspěchů, v jejichž dů-
sledku se pravý břeh řeky dostal pod kontrolu Čechoslováků. Vyloženě proti rozkazu velitele 
fronty plk. Čečka rozhodl velitel 1. pluku plk. Stěpanov, pod vlivem některých členů samarské 
vlády zlákané vidinou zisku bohaté Kazaně s jejími sklady, táhnout na město. Kombinovaná 
operace byla zahájena 1. srpna 1918 ze Simbirska a uskutečnila se částečně po zemi a čás-
tečně po řece. Ve spolupráci s kozáky plk. Kappela se československým jednotkám podařilo 
7. srpna město dobýt.

Plukovní lékař MUDr. Langer se v té době účastnil sjezdu OČSNR v Omsku a zastupoval 
jej kpt. Procházka. Tím, že se vojsko z vlaku přemístilo na lodě, byl postaven před problém 
organizovat zdravotní službu pomocí nových dopravních prostředků. Na velkém osobním 
parníku Karmazin vyhradil část druhé třídy pro raněné – asi deset kabin se 40 lůžky. Ambu-
lance byla zřízena v prostorné, světlé a dobře přístupné místnosti bufetu druhé třídy. Když po 
příchodu do Kazaně počet raněných vzrostl, zabral k nemocničním účelům parník Samara. 

100)  VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 3, Opisy rozkazů Československého armádního sboru ve věci mobilizovaných lékařů 
a mediků.

101) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 72, Spisy evidované, č. j. 397.
102) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 72, Spisy evidované, č. j. 398.
103) VHA, f. Ministerstvo vojenství – oddělení v Rusku (MV v Rusku), k. 82, Spisy odeslané obyčejné, č. j. 8790.
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Kajuty první a druhé třídy upravil pro umístění pacientů a jídelnu první třídy na operační sál. 
Jídelna druhé třídy nadále sloužila svému účelu. Zřízena byla vlastní kuchyň a lázně.

Všechnu lékařskou práci vykonával zpočátku Procházka sám s pomocí prap. Drbohlava. 
Po příchodu do Kazaně se ke zdravotní službě přihlásily dvě místní Češky. Zaopatřily pro 
nemocné dostatek ložního prádla a potravin, pracovaly jako ošetřovatelky a v kuchyni. Na 
plukovní ošetřovně působil také polský dentista Golowski usilující o zařazení do českoslo-
venského vojska. MUDr.  Procházka na vlastní zodpovědnost přijal tyto nové pomocníky, 
protože nebyl schopen zajistit všechny potřebné práce.

Když byla Samara naplněna, odvážela raněné do Simbirska, kde se jim v zemské nemoc-
nici dostalo velmi dobrého chirurgického ošetření. Do jejího návratu musel jako ošetřovna 
postačit Karmazin. Do 16. srpna vykonala Samara tři cesty a odvezla 120 pacientů, zčásti 
také Rusů a Srbů. Dne 16. srpna se vrátil z Omsku k pluku jeho lékař MUDr. Langer. Po jeho 
příjezdu byl kpt. MUDr. Procházka jmenován plukovním lékařem 4. střeleckého pluku. Aby 
po každém návratu Samary do Kazaně nemuseli být ranění překládáni z ošetřovny Karma-
zinu na Samaru, zřídil Langer druhou nemocniční loď Syn stejného typu jako Samara. Tak 
zůstávala vždy jedna nemocniční loď přítomna v Kazani, zatímco druhá plula s  raněnými 
do Simbirska. K sanitní službě byl ještě přidělen parník malého typu Pomoščnik, který ob-
starával přepravu raněných ze západního břehu k nemocničním lodím. Tato sestava dvou 
nemocničních lodí a rychlého parníku se velmi dobře osvědčila.

Rozlehlost fronty, nemožnost komunikace a velký počet jednotlivých oddílů nedovolova-
ly zajistit zdravotní péči našimi lékaři po celém úseku fronty. Plukovní lékař ošetřoval raněné 
na lodi, prap. Drbohlav doprovázel transporty do Simbirska a por. Sklenář zůstal u své části. 
První pomoc raněným tak poskytovaly sanitární oddíly ruské rozestavěné na všech důleži-
tějších bodech fronty. Zpravidla pracovaly velmi dobře a  obstaraly tak úsek, který nebylo 
v silách českých lékařů zajistit.

Přestože československé vojsko v té době bylo již zcela autonomní na ruské armádě, pod-
řídil se kpt. Procházka po svém příchodu do Kazaně lékaři severní skupiny MUDr. Grigorje-
vu. To mu zajistilo přístup k  medikamentům, obvazovému materiálu a  dalšímu vybavení 
z kazaňského skladu. Po návratu MUDr. Langera k pluku vznikly konflikty. Ruští lékaři dávali 
příkazy k přistavení sanitních lodí na určitá místa daleko od naší operační základny. Lodě 
naší pílí a prací udržované v naprosté čistotě požadovali k převážení ruských raněných se 
zanedbanou hygienou, z nichž navíc dvě třetiny byli simulanti. Bylo nařizováno, aby sanitní 
lodě na zpáteční cestě ze Simbirska do Kazaně přijímaly na palubu civilní pasažéry.

Proto Langer prosadil své právo na úplnou nezávislost. Nadále sice pomáhal ruským částem 
(např. odvezl většinu raněných z Kappelova oddílu), ale po dohodě a ne z příkazu. To se však 
projevilo neochotou správních úřadů kazaňského frontu při dodávkách zdravotního materiálu. 
Teprve na příkaz plk. Čečka, aby žádostem plukovního lékaře vyhověly vždy a v prvé řadě, si 
mohl Langer z bohatě zásobeného kazaňského skladu vyžádat zásoby pro celý 1. pluk.

Zdravotní stav mužstva v této době byl velmi špatný kvůli nedostatku spánku, špatné stra-
vě a nemožnosti dodržovat v průběhu bojů základní hygienu. Vyskytly se případy zavšivení, 
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svrabu a vyrážek. Služby bylo mnoho a části byly přetíženy, nacházely se stále v bojích nebo 
těsně za bojovou linií. Po dobu kazaňské výpravy vyhledávalo ambulantní ošetření 150 až 250 
osob denně, celkový počet ošetřených se pohyboval okolo 2 000.

Vysunutá československá pozice byla okamžitě napadena sovětskými jednotkami a  po 
měsíční obraně opuštěna. Samotná paroplavba po řece se musela dvakrát přerušit, protože 
sovětská vojska se jižně pod Kazaní přiblížila až ke břehům Volhy. Poprvé okolo 20. srpna na 
několik dní, podruhé 5. září úplně. Když se rozhodl plk. Švec vyvést československé vojsko 
z Kazaně, dal příkaz také k úplné evakuaci všech nemocných a raněných. Ošetřovna s ma-
jetkem jela na povozkách po levém břehu Volhy až k Šelenze, kde čekala Samara vracející se 
ze Simbirska. Ranění a nemocní byli evakuováni na zbývajících lodích, které za noci projely 
obsazeným územím. Všechny sanitní lodě dopluly po Kamě a Bělé do Ufy. Velel jim prap. Dr-
bohlav. V Ufě lodě převzal divizní lékař a majetek se vrátil zpět do sanitního vlaku.

Již dříve upozorňoval šéflékař pluku Langer, aby velký lékárenský sklad byl zachráněn 
před případnou ztrátou evakuací z Kazaně do Ufy. Ta neproběhla ani přes rozkaz plk. Švece 
potvrzený plk. Stěpanovem. Proto se divizní lékař pplk. Pánek vydal s dvaceti povozkami do 
Kazaně, aby odtud vyvezl alespoň část kazaňského skladu. Do Kazaně však došel, právě když 
naše části již město opouštěly, a tak se nepodařilo tento záměr uskutečnit.104)

Po odchodu větší části 1. pluku na Kazaň zůstaly v Simbirsku jen štáb pluku a několik 
menších oddílů. U štábu pluku vedl zdravotní službu čet. Mikovec,105) na trati v týlu čet. Hu-
báček. Evakuaci raněných plně zastala Bieblova letučka. Úsek se vyznačoval malým počtem 
sil, nehybností a stavem pasivní obrany. Po několika větších útocích bylo nutné opustit Sim-
birsk a v polovině září 1918 zahájit ústup k Bugulmě. Ústupem od Kazaně začala postupná 
likvidace povolžské fronty v důsledku naprostého vyčerpání československých vojsk.

Boje na nikolajevské frontě a na řece Iku

Ve druhé polovině srpna 1918 se celý 2. prapor 1. střeleckého pluku přesunul z Ufy na levé 
jižní křídlo samarské fronty. Ta se vyznačovala takovou pohyblivostí, že nebylo možné organi-
zovat týlové zabezpečení. Evakuace raněných z fronty probíhala letučkou stojící na trati vzdá-
lené od fronty 40 až 80 km. Dopravu z fronty k letučce zajišťovaly selské povozky po blátivých 
a obtížně sjízdných cestách. Několikrát se nepřátelské oddíly přiblížily až k  týlu a ošetřovna 

104) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 46, Historie zdravotní služby od počátků České družiny do konce roku 1919, 2. část, s. 10–14.
105)  Stanislav Mikovec se narodil 12. dubna 1898 v Ústí nad Labem a před válkou pracoval jako drogista. Do legií byl 

zařazen v říjnu 1916 jako zdravotní vojín 1. střeleckého pluku. V roce 1917 absolvoval felčarský kurz. Účastnil 
se bitvy u  Zborova, u  Zlatoustu, u  Miass a  obrany magistrály. Vyznamenán Československým válečným kří-
žem, Spojeneckou medailí a Československou revoluční medailí. Do vlasti evakuován v prosinci 1919 v hodnosti 
šikovatele.
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praporu nacházející se ve středu bojující části se octla pod palbou. Proto její lékař por. Měšťan 
pracoval za velmi obtížných podmínek. Mimo plnění lékařských povinností působil také mo-
rálně, bránil v týlu hromadění vojáků, kteří se vydávali za nemocné, a pracoval ve štábu plk. Vo-
ženílka i v oblasti čistě vojenské. Za tuto svou mimořádnou činnost byl vyznamenán anglickým 
válečným křížem. Na nikolajevské frontě svedl 2. prapor řadu velkých bitev za velmi těžkých 
podmínek a poměrně značných ztrát. Ranění byli vždy v pořádku evakuováni.

V říjnu a listopadu 1918 1. střelecký pluk dostal úkol podporovat operace plk. Kappela. 
Zdravotní služba byla vlastně poprvé postavena před úkol přizpůsobit se pohyblivému vedení 
boje a vytvořit standardní síť obvazišť, týlových stanic a ústředí. Plukovní ošetřovna byla roz-
ložena u štábu pluku ve vesnici Kupčeněvo, praporní ošetřovny u štábů jednotlivých praporů. 
Divizní lékař, který v té době na čas odcestoval do Ufy, pověřil MUDr. Langera organizovat 
zdravotní službu jak pro 1. pluk, tak pro přilehlé části (3. pluk, úderníci) následujícím způ-
sobem: letučka (sborné středisko) se nacházela ve stanici Aksakovo. Další vagony stály ve 
stanicích Belebej a Abdulino. Dopravu raněných zajišťoval mobilní oddíl tří dvoukolek umís-
těný v Kupčeněvu. Protože den se krátil a silnice byly špatně sjízdné, nešlo raněné odeslat 
z bojiště 25–50 km vzdáleného během jednoho dne do stanice. Evakuace se rozpočítala na 
denní pochody a podél silnic na Belebej vznikla síť ohříváren, kde sanitář umístěný v domku 
u cesty každému transportu připravil horký čaj. Tento systém se velmi dobře osvědčil. Zdra-
votní stav mužstva byl vcelku dobrý, objevila se pouze epidemie chřipky často doprovázená 
plicními komplikacemi.106)

Permská fronta

Na podzim 1918 probíhaly boje proti sovětským vojskům na permské frontě. Měly pře-
vážně poziční charakter. Kvůli zalesněnému terénu a přicházející zimě docházelo ke střetům 
především podél železničních tratí. Severouralské skupině velel Radola Gajda a její součást 
tvořila také 2. československá střelecká divize. O zdravotní službu v té době bylo velmi špatně 
postaráno. Sanitní letučky zůstávaly stát v hlubokém týlu a ošetření raněných museli obstará-
vat praporní lékaři. Stávalo se, že ranění leželi i 30 hodin na sněhu, než se podařilo je dopravit 
do nemocnice.107) Léky a zdravotní materiál nebylo možné obdržet a ošetřovny musely spolé-
hat jen na nahodilou kořist nebo nákup.108)

Praporní ošetřovny byly stále plné. Počet ambulantně ošetřených se pohyboval i  přes 
100  denně. Následkem fyzického i  psychického vypětí i  jednostranné stravy se objevily 

106) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 46, Historie zdravotní služby od počátků České družiny do konce roku 1919, 2. část, s. 14–16.
107) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 3486/775.
108) VHA, f. Stř. pl. 6, k. 22, Historické záznamy zdravotní části 6. československého střeleckého Hanáckého pluku.
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kurděje, střevní katary, množila se i venerická onemocnění. Naprostý nedostatek oddychu, 
nepřetržitá bojová činnost, nedostatečný oděv a blížící se sibiřská zima nedávaly příliš pozi-
tivní vyhlídky do budoucna.109)

Úřad sborového lékaře zřízený v listopadu 1917 k 27. listopadu 1918 zanikl. V souvislosti 
s přeměnou armádního sboru v samostatnou operující armádu vzrostla také agenda zdra-
votní, kterou nešlo obsáhnout jednou osobou.110) Jeho pravomoci se proto rozdělily mezi tři 
zdravotní náčelníky. Zdravotní náčelník fronty měl vrchní dohled nad výkonem zdravotní 
služby a zdravotním stavem částí operujících na frontě, nad částmi odcházejícími na oddech 
do týlu a nad polními částmi v týlu. Byl jím pplk. MUDr. Haering. Ve smyslu rozkazů velitele 
fronty vydával veškerá zdravotní opatření a podléhaly mu polní zdravotní ústavy, frontové 
zdravotní vlaky a letučky.111)

Vrchní zdravotní dohled nad týlovými léčebnými ústavy, záložními pluky, tábory váleč-
ných zajatců československé národnosti a lékárenskými sklady až po stanici Karymskoje měl 
zdravotní náčelník týlu. Úřad zastával pplk. MUDr. Pánek. Příslušelo mu právo zřizovat na 
rozkaz správce Zdravotního odboru OČSNR nové léčebné ústavy a podléhaly mu všechny 
sanitní vlaky určené pro evakuaci v týlu.112)

Zdravotní inspektor Dálného východu měl dohled nad zdravotní službou a stavem všech 
zdravotních částí i  léčebných ústavů od stanice Irkutsk na východ i  za hranicemi Ruska, 
tj. v Japonsku, Koreji a Číně.113) Stal se jím dosavadní sborový lékař plk. MUDr. Konopásek. 
Když v květnu 1919 odjel jako průvodce evakuovaných invalidů do vlasti, nastoupil na toto 
místo dosavadní zdravotní náčelník 3. střelecké divize plk. MUDr. Foustka.114) Zdravotní ná-
čelník fronty, zdravotní náčelník týlu i zdravotní inspektor Dálného východu měli vykoná-
vat svoji službu ve vzájemném dorozumění a v souhlase se správcem Zdravotního odboru 
OČSNR MUDr. Girsou.

Československé nemocnice

Do osamostatnění československého vojska využívali legionáři ruské vojenské nemoc-
nice. V počátcích zde ošetření bylo dobré, s postupem času se však úroveň péče zhoršovala. 

109) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 308.
110) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 38, Spisy evidované, č. j. 24.550.
111) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Zdravotní část.
112) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 41, Spisy evidované, č. j. 26.530.
113) VHA, f. MV v Rusku, k. 82, Spisy odeslané obyčejné, č. j. 7941.
114) VHA, f. MV v Rusku, k. 82, Spisy odeslané obyčejné, č. j. 7942.
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Ruským lékařům mnohdy chyběla vlídnost i opravdový zájem o zdravotní stav našich dobro-
volců. „Leží mezi bolševiky, obsluhují je židovští, Čechy nenávidějící lékaři.“115)

Později proto byla zřizována v ruských nemocnicích samostatná československá oddělení 
s vlastním personálem. Nicméně i zde se vlivem občanské války postupně stávaly poměry 
neudržitelné. Legionáři leželi směstnáni ve velkém počtu v malých místnostech. Ruské ve-
dení odmítalo půjčovat českým lékařům operační sály a nemocní čekali na operaci i několik 
týdnů. Když už se jí dočkali, odeslali je lékaři po několika málo dnech z nemocnice pryč, aby 
udělali místo novým pacientům.116) To vše přispělo k nutnosti vybudovat vlastní zdravotnická 
zařízení s vlastním personálem. Do nich se rozkazem MUDr. Konopáska postupně převáděli 
naši nemocní z ruských léčebných ústavů. Právě on viděl příčinu špatné sanitní situace ve 
vojsku v závislosti sboru na ruském vojenském zdravotnictví.

Úplně prvním samostatným léčebným zařízením se stalo Sanatorium pro tuberkulózní 
pacienty v Gelendžiku při zálivu Černého moře zřízené již v srpnu 1917 MUDr. Foustkou. 
Zdejší místo se jevilo jako vhodné pro umístění podobného ústavu. Místní zdravé podnebí 
skýtalo čistý a suchý vzduch, který nemocným vyhovoval. Nakažlivé nemoci včetně malárie 
se zde vůbec nevyskytovaly, leda by byly zavlečeny odjinud. Svoji roli sehrál jistě i  fakt, že 
prostory bezplatně zapůjčila krajanka Bohumila Fedorovna Šillerová, rozená Voženílková, 

115) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 1595-377.
116) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 15, Spisy neevidované, č. 70.

Operace československého dobrovolce v lazaretu 3. střelecké divize – listopad 1919 (fotoarchiv VHA)
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která se zde usadila před 30 lety. Ve své 
snaze prospět české věci nabídla dva své 
letní domky umístěné v samostatné ohra-
ničené zahradě, kde se mohli pacienti vol-
ně pohybovat. Užívané prostory tak mělo 
sanatorium na jeden rok bezplatně pro-
půjčené. V areálu se nacházela také studna 
a samostatná kuchyně. Jeden z domků dis-
ponoval verandou vhodnou pro sluneční 
lázeň.117) Sanatorium vedl medik Mazač až 
do 1. dubna 1918, kdy bylo zrušeno.

Od 24. května 1918 fungovalo čes-
koslovenské oddělení Mořské ne-
mocnice ve Vladivostoku.118) Vedl jej 
nejprve kpt.  MUDr.  Mandaus a  pak 
kpt. MUDr. Picek.119) K jeho likvidaci do-
šlo 23. října 1918. Bylo tam ošetřeno cel-
kem 774 pacientů.120)

Zřízení vlastních zdravotních insti-
tucí, nemocnic a  invalidovny požadovali 

čeští lékaři již na 3. sjezdu československého vojska v  Kyjevě v  květnu 1917.121) První ne-
mocnicí se stala až Československá nemocnice v Čeljabinsku zřízená o rok později 22. červ-
na 1918 přeměnou ze sanitního vlaku č. 1. Jako vhodný objekt vybral divizní lékař 1. divize 
pplk.  MUDr.  Haering tzv.  Pereselenčeskij punkt tvořený komplexem asi 50 budov blízko 
nádraží, s  vlastní kolejí a  obehnaný plotem. Zde zřídil nemocnici s  800 lůžky, která měla 
dále k dispozici dvě kuchyně, dvě prádelny, sušárnu, žehlírnu, lázně, dezinfekční komoru, 
dva operační sály, lékárnu, ambulanci, převazovnu, vlastní budovu pro nemocniční perso-
nál, ubytovnu pro dobrovolce přicházející na komisionální prohlídky, kanceláře, kinosál 
a kantýnu. S pomocí Amerického červeného kříže se podařilo vybavit zubní kabinet a vlastní 

117) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 4, Spisy evidované, č. j. 1529.
118)  VHA, f. Čs.  oddělení vladivostocké mořské nemocnice (Moř. nem. Vladivostok), k. 1., Rozkazy, rozkaz č.  1 

z 11. června 1918.
119)  Josef Picek se narodil 23. října 1874 v Sobotce, medicínu vystudoval v roce 1900 v Praze. Do legií byl zařazen 

v dubnu 1918 a sloužil jako lékař v sanitního vlaku č. 3, velitel Československého oddělení Mořské nemocnice ve 
Vladivostoku a posádkový lékař ve Vladivostoku. Do vlasti evakuován v září 1920 jako podplukovník zdravotní 
služby. Zde nadále sloužil v prvorepublikové armádě a u Zemského vojenského velitelství v Brně dosáhl hodnosti 
generál zdravotní služby.

120) VHA, f. Moř. nem. Vladivostok, k. 1. Kniha nemocných a raněných.
121)  VHA, f. Náčelník zdravotního odboru Vojenské správy Ministerstva vojenství v  Rusku (MV -VS -zdrav.), k. 1, 

Memorandum.

MUDr. Richter operuje 6. ledna 1919 v nemocnici 
v Čeljabinsku pplk. Karla Vašátka. (fotoarchiv VHA)
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Operace v Česko-americké nemocnici v Tjumeni (fotoarchiv VHA)

Ošetření v nemocnici 3. střelecké divize v Krasnojarsku, prosinec 1919 (fotoarchiv VHA)
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bakteriologickou laboratoř. Nemocnice měla k  dispozici i  vlastní automobil. Mimo Čelja-
binsk sídlily dvě filiálky, jedna pro plicní choroby a druhá pro rekonvalescenty. S pomocí 
rakouského zajatce – elektrotechnika se podařilo opravit rentgen, který byl po celou dobu 
války mimo provoz pro drobnou poruchu. V Čeljabinsku se utvořil dámský komitét, kte-
rý nemocnici zásoboval nejrůznějšími potřebami. Nemocnice přijímala nejvíce raněných 
zejména v době, kdy Čečkova skupina bojovala v Povolží, skupina Vojcechovského postu-
povala na Jekatěrinburg a  skupina Gajdova na Irkutsk. Při nemocnici fungoval i osvětový 

MUDr. Suchánek operuje dobrovolce v Československé vojenské nemocnici č. 3 v Krasnojarsku, listopad 1919. 
(fotoarchiv VHA)

Operace v Československé vojenské nemocnici č. 1 v Irkutsku (fotoarchiv VHA)
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kroužek, který měl za cíl zpříjemnit raněným a nemocným bratřím pobyt v nemocnici po-
řádáním divadelních, hudebních a pěveckých večerů. Svoji činnost zahájil 3. listopadu 1918 
a pokračoval v ní i po přesunu nemocnice na východ.122) Později byl jejím vedením pověřen 
MUDr. Richter.123) V březnu 1919 se nemocnice evakuovala z Čeljabinsku do Krasnojarska, 
kde z ní byla vytvořena 3. vojenská nemocnice.

Československá vojenská nemocnice Japonského červeného kříže na poloostrově Eger-
šeld ve Vladivostoku s 300 lůžky vznikla v červnu 1918. Skládala se z několika budov situo-
vaných na svahu směřujícím k moři Amurského zálivu. Původní ruskou nemocnici obsadila 
30. června 12. rota 5. střeleckého pluku a předala ji československé vojenské správě. V době, 
kdy se východní oddíl chystal k  bojům u  Ussurijska a  očekával se větší přísun raněných, 
přistoupil plk. MUDr. Foustka k jejímu zprovoznění. „Nemocnice byla ve zpustošeném stavu. 
Budovy byly prázdné, bez zařízení a  postelí. V  kuchyni samá plíseň, v  kotlích několik měsí-
ců stará plesnivá kaše. Prádelna bez vodovodu. Potřebných nástrojů a  materiálu nebylo ani 
v nemocnici, ani ve skladech. Bylo nutno vše kupovati v obchodech. Koupi věcí obstarával sám 
MUDr. Foustka a převážel automobilem.“124) Největší problém představovala voda. Součástí 
nemocnice sice byla vodárna, ale do budov nebyl zaveden vodovod. Zajatci museli nosit vodu 

122) VHA, f. Čs. nemocnice č. 3 – Krasnojarsk, k. 3, Stručné dějiny osvětového kroužku naší nemocnice.
123)  Bohumil Richter se narodil 2. června 1882 v Praze, tamtéž vystudoval medicínu a v roce 1907 promoval. Do legií 

vstoupil v červenci 1917. Pracoval jako chirurg v nemocnici v Kyjevě, kde operoval raněné od Zborova. Později 
sloužil u 5. střeleckého pluku, v sanitním vlaku č. 2 a v nemocnicích v Čeljabinsku a v Krasnojarsku. Účastnil se 
odchodu z Ukrajiny a vystoupení proti sovětským vojskům ve Vladivostoku. Vyznamenán Řádem Sokola s meči. 
Do vlasti se vrátil v dubnu 1920 jako podplukovník zdravotní služby a pracoval jako primář v nemocnici v Nové 
Pace.

124)  VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Historický nástin zařízení a trvání nemocnice Japonského červeného kříže na Eger-
šeldu od července 1918 do srpna 1919.

Ranění a nemocní legionáři v Československé vojenské nemocnici Japonského červeného kříže na Egeršeldu 
ve Vladivostoku (fotoarchiv VHA)
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Prádelna Československé vojenské nemocnice č. 4 ve Vladivostoku (fotoarchiv VHA)

MUDr. Kocián dohlíží na přípravu jídla pro pacienty nemocnice v Jekatěrinburgu. (fotoarchiv VHA)
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pro kuchyň i prádelnu. Často nemocnice zůstávala bez vody. Hospodářská správa započala 
se stavbou vlastního vodovodu, který byl dokončen v prosinci 1918 připojením jednotlivých 
pavilonů, lékárny, kuchyně, kanceláří i prádelny.

První pacienty nemocnice přijala 21. července 1918. Zprvu přijímala jen chirurgické 
a interní pacienty, později i infekční. Kromě našich vojáků se zde léčili také Poláci, Srbové, 
Slovinci, Rumuni a Rusové. Pacienti buď odcházeli z nemocnice jako vyléčení, nebo určení 
k evakuaci. První dva transporty jely na léčení do Japonska a odtud do vlasti, dalších sedm 
transportů přímo do vlasti. Celkem v nemocnici zemřelo 33 Čechoslováků.

Na chirurgickém oddělení pracovali MUDr. Kishi a MUDr. Kuru. Oba chirurgové pro-
vedli celkem 196 operací. U  bratrů se těšili velké oblibě. Na interním oddělení působili 
MUDr. Kotaki a MUDr. Arai. Jistou nesnáz tu představovalo léčení dietou, protože lékaři 
neznali naše jídla. Proto MUDr. Raše sestavil dietní lístek pro jednotlivé nemoci. Pobyt le-
gionářů v této nemocnici však doprovázely časté stížnosti jak na úroveň léčby,125) tak rovněž 
teplotu v pokojích, kvalitu stravy a prádla.126) K likvidaci nemocnice došlo 14. června 1920.

125) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 84, Spisy evidované, č. j. 1340.
126) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 84, Spisy evidované, č. j. 1357.

MUDr. Suchánek při prohlídce v Československé vojenské nemocnici č. 3 Krasnojarsku, listopad 1919 
(fotoarchiv VHA)
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Československá vojenská nemocnice v Petropavlovsku s 500 lůžky byla zřízena 7. srpna 
1918. Nejprve ji vedl medik Mikulík,127) po něm MUDr. Vymětal. Dne 9. dubna 1919 byla 
přejmenována na nemocnici č. 4 a přesunuta do Jeniseje.128)

Československá vojenská nemocnice Amerického červeného kříže na Ruském ostrově 
na jih od Vladivostoku s  250 lůžky fungovala od 12. srpna 1918 a  řídil ji americký lékař 
MUDr. Gill. Likvidována byla k 20. květnu 1920.

Československá vojenská nemocnice Amerického červeného kříže pro tuberkulózní paci-
enty v Buchedu o 150 lůžkách vznikla 30. srpna 1918 a vedl ji katolický kněz správní poručík 
Josef Chadim.129) K její likvidaci došlo 29. března 1919.

Československá vojenská nemocnice č. 5 v Omsku vznikla z původního lazaretu pro ne-
mocné a raněné Čechoslováky v Omsku, který od června 1918 vedl ruský lékař MUDr. Lo-
zunov. Lazaret 20. srpna 1918 převzala československá správa a rozšířila jej na samostatnou 

127)  Radoslav Mikulík se narodil 20. května 1887 ve Vyškově a dokončil devět semestrů medicíny. Mobilizován byl 
v červenci 1918 a sloužil v nemocnicích v Petropavlovsku, v Čeljabinsku a u dělostřeleckých útvarů 3. střelecké 
divize. Do vlasti se vrátil v srpnu 1920, dokončil studia a v témže roce promoval. Pracoval jako praktický lékař ve 
Vyškově.

128) VHA, f. Št. – rozkazy, k. 1, rozkaz č. 19 z 4. března 1919.
129)  Více o jeho službě v legiích FLOSMAN, Martin, S orlem i lvem 1. díl. Příběhy českých vojenských duchovních od 

17. století do první světové války, Praha 2018, s. 255–267.

Pacienti v Česko-americké nemocnici v Tjumeni (fotoarchiv VHA)
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nemocnici s 500 lůžky. V jejím čele stál nejprve por. MUDr. Reichel,130) pak MUDr. Gold131) 
a po něm pplk. MUDr. Bouček. Na konci června 1919 došlo k její evakuaci do Vladivostoku, 
kde byla následně sloučena s nemocnicí č. 7.

130)  Václav Reichel se narodil 21. srpna 1883 v Říčanech, promoval v roce 1906 v Praze. Do legií se přihlásil v červenci 
1917. Pracoval v nemocnicích v Omsku, Tomsku a v Jeniseji a v Epidemiologicko -bakteriologickém ústavu. Do-
sáhl hodnosti major zdravotní služby. Evakuace se neúčastnil a zůstal dobrovolně v Rusku. Později uváděn jako 
oborový rada na Ministerstvu zahraničních věcí.

131)  Vítězslav Gold se narodil 27. července 1886 v Turnově a studium medicíny ukončil v roce 1912 v Praze. Mobili-
zován byl v červnu 1918 a sloužil jako lékař v nemocnicích v Omsku, Jeniseji a Tomsku, kde vedl psychiatrické 
oddělení. Do vlasti evakuován v hodnosti kapitána zdravotní služby v dubnu 1920 s transportem choromyslných.

Lékárna v Československé vojenské nemocnici č. 1 v Irkutsku (fotoarchiv VHA)

Nemocní a ranění v Československé vojenské nemocnici v Petropavlovsku (fotoarchiv VHA)
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Československá nemocnice č. 1 v Jekatěrinburgu o 200 lůžkách vznikla 27. srpna 1918 
a vedl ji kpt. MUDr. Suchánek. Po celou dobu se potýkala s nedostatečnou kapacitou a ne-
zvládala nápor raněných z fronty. Své nemocné musela odesílat dále do Čeljabinsku, Petro-
pavlovsku nebo Omsku.132) Likvidována byla k 1. květnu 1919 a její personál byl převeden do 
lazaretu 3. střelecké divize (původní sanitní vlak č. 3).

Československá nemocnice č.  2 v  Jekatěrinburgu s  500 lůžky vznikla 8. října 1918 
poté, co nemocnice č. 1 byla zcela přeplněna.133) Zprvu ji vedl mjr. MUDr. Jindra, po něm 
pplk. MUDr. Janda.134) K 1. dubnu 1919 byla převedena do Irkutska, kde dala základ nově 
zřizované nemocnici č. 1.135)

Československá nemocnice ve Zlatoustu s 220 lůžky vznikla 19. října 1918 z původní ka-
ranténní nemocnice v Ufě se 180 lůžky, zřízené v době epidemie cholery v červenci 1918 pod 
vedením MUDr. Knappa.136) Po jejím zrušení 1. dubna 1919 přešel její personál ze Zlatoustu 
do nemocnice č. 1 v Irkutsku.137)

132) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 1008.
133) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 1082.
134)  Jan Janda se narodil 10. prosince 1885 ve Velkém Jeníkově a studium medicíny dokončil v roce 1911 v Praze. 

Do legií byl zařazen v  říjnu 1917 a  sloužil nejprve u  sanitního vlaku č.  1, pak v  nemocnicích v  Čeljabinsku, 
Jekatěrinburgu a v Irkutsku. Byl vyznamenán Řádem Sokola s meči. Do vlasti byl evakuován v červnu 1920 jako 
podplukovník zdravotní služby.

135) VHA, f. Št. – rozkazy, k. 1, rozkaz č. 36 z 31. května 1919.
136)  Quido Knapp se narodil 22. října 1887 v Semilech a medicínu ukončil v roce 1911 v Praze. Mobilizován byl v čer-

venci 1918 a sloužil u sanitního vlaku č. 2 a v nemocnicích ve Zlatoustu a v Irkutsku. Do vlasti se vrátil v říjnu 
1920 jako kapitán zdravotní služby.

137) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Zdravotní činnost ústavů.

Nemocní a ranění v Československé nemocnici v Čeljabinsku (fotoarchiv VHA)



84

Československá nemocnice č. 2 v Tomsku plánovaná na 600–800 lůžek vznikla 1. listopa-
du 1918 v souvislosti s potřebou vybudovat větší nemocnici v hlubokém týlu.138) Nejprve ji 
vedl kpt. MUDr. Reichel,139) poté pplk. MUDr. Mandaus. Při nemocnici existovalo samostat-
né oddělení pro choromyslné. K 31. březnu 1920 byla likvidována a v srpnu 1920 evakuována 
lodním transportem č. 20.

138) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 2114/561.
139)  VHA, f. Zdravotní náčelník týlu, k. 1, Československé a  česko -americké nemocnice v  týlu Československého 

vojska na Rusi.

Operační sál Československé vojenské nemocnice č. 4 ve Vladivostoku (fotoarchiv VHA)

Chirurgické oddělení Československé vojenské nemocnice č. 4 ve Vladivostoku (fotoarchiv VHA)
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Česko -americká nemocnice v Tjumeni o 290 lůžkách vznikla 4. listopadu 1918. Zprvu ji 
vedl americký lékař MUDr. Louis, kterého vystřídal por. MUDr. Král.140) K její likvidaci došlo 
15. června 1919.

Československá nemocnice č. 6 na Ruském ostrově byla oficiálně založena 9. ledna 1919, 
nicméně i  její vývoj byl složitější. Její základ tvořilo československé oddělení, které pod 
vedením pplk.  MUDr.  Pelikána fungovalo od 10. srpna 1918 při Pevnostní nemocnici ve 
Vladivostoku. Po jeho likvidaci 23. října 1918 přešel personál do sanitního vlaku, který měl 
evakuovat nemocné z  Petropavlovsku. Po jeho zrušení utvořil nově zřízenou nemocnici 
č. 6, které velel rovněž Pelikán. Po přejmenování nesla nemocnice od 16. března 1920 název 
Československá nemocnice č.  4 na Ruském ostrově. Fungovala jako nemocnice pro vene-
riky. Dne 5. října 1920 byla evakuována 34. lodním transportem. V závěru stál v jejím čele 
pplk. MUDr. Cirps.

Československá nemocnice č.  3 v  Krasnojarsku vznikla 16. března 1919 přesunem ne-
mocnice z Čeljabinsku a vedl ji pplk. MUDr. Richter. Dne 23. dubna 1920 byla evakuována 
lodním transportem č. 18.

140)  Leopold Král se narodil 3. prosince 1875 v Uhersku a v roce 1901 promoval v Praze. V srpnu 1918 byl mobilizo-
ván a pracoval v nemocnicích v Tjumeni, v Krasnojarsku a v Tomsku. Do vlasti se vrátil v prosinci 1920 v hod-
nosti poručíka zdravotní služby.

Lékárna Československé vojenské nemocnice č. 4 ve Vladivostoku (fotoarchiv VHA)
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Československá nemocnice č. 1 v Irkutsku o 500 lůžkách vznikla 1. dubna 1919 z původ-
ního československého oddělení, které vedl kpt.  MUDr.  Pinta141) od srpna 1918 při ruské 
vojenské nemocnici v Irkutsku, dále ze zrušené nemocnice ve Zlatoustu a z nemocnice č. 2 

141)  Alois Pinta se narodil 16. srpna 1875 v Liblíně, promoval v roce 1902 v Praze. Mobilizován byl v červenci 1918 
a sloužil v nemocnici v Irkutsku. Evakuován do vlasti v dubnu 1920 v hodnosti major zdravotní služby. Působil 
jako zdravotní rada v Užhorodu.

Vanové lázně Československé vojenské nemocnice č. 4 ve Vladivostoku (fotoarchiv VHA)

Žehlírna Československé vojenské nemocnice č. 4 ve Vladivostoku (fotoarchiv VHA)
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v Jekatěrinburgu. Nemocnici řídil pplk. MUDr. Janda142) až do 15. června 1920, kdy byla eva-
kuována s transportem č. 22 do vlasti.

Československá nemocnice č. 4 v Jeniseji byla zřízena 9. dubna 1919 z původní nemocni-
ce v Petropavlovsku jako nemocnice venerická. Zprvu ji vedl por. MUDr. Vymětal, po něm 
ppor. MUDr. Urbánek.143) Zanikla 16. března 1920, kdy došlo k jejímu sloučení s nemocnicí 
č. 6 na Ruském ostrově.

Československá nemocnice č. 5 ve Vladivostoku vznikla 29. června 1919. Zprvu ji vedl 
pplk. MUDr. Bouček, po něm kpt. MUDr. Fiša.144) Zanikla 15. října 1920, kdy byla evakuová-
na do vlasti transportem č. 35.

Československá nemocnice č.  7 ve Vladivostoku vznikla v  lednu 1919 z  původní Čes-
koslovenské nemocnice při sborné stanici na Pěrvoj Rječke zřízené 4. července 1918. Obě 

142)  VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Nezpracovaný aktový materiál, schéma lékařského personálu československých 
nemocnic.

143)  Karel Urbánek se narodil 24. října 1884 v Českém Brodě, studium medicíny zakončil v roce 1910 v Praze. Mobi-
lizován byl v květnu 1918. Sloužil jako lékař sanitního vlaku č. 2 a náčelník Epidemiologicko -bakteriologického 
výzkumného ústavu. Do vlasti se vrátil jako kapitán zdravotní služby v říjnu 1920.

144)  Albert Fiša se narodil 24. dubna 1868 v Bystřici nad Pernštejnem a medicínu dokončil v roce 1894 ve Vídni. V sr-
pnu 1918 byl mobilizován a sloužil v Československé nemocnici v Krasnojarsku, ve zdravotní letučce č. 1, vedl 
správu Československé vojenské nemocnice č. 5 a provedl její likvidaci. Evakuován v červenci 1920 jako kapitán 
zdravotní služby.

Budova velitelství Československé vojenské nemocnice č. 4 ve Vladivostoku (fotoarchiv VHA)
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nemocnice vedl mjr. MUDr. Smetana,145) vypomáhal mu medik Ladislav Sklenář.146) Při ne-
mocnici fungovalo zvláštní oční oddělení a oddělení pro duševně choré. Za dobu své exis-
tence léčila celkem 1 231 nemocných, z nichž se 665 uzdravilo, 328 bylo evakuováno, 227 
převedeno do jiných ústavů a 11 zemřelo. Zanikla 3. října 1919 sloučením s nemocnicí č. 5 
ve Vladivostoku.147)

Posádková nemocnice ve Vladivostoku vznikla 5. srpna 1920 a řídil ji setník MUDr. Ma-
šek.148) Dne 15. listopadu 1920 byla evakuována 36. lodním transportem.

S tím, jak se československé jednotky přesunovaly na nové úseky blíže k Vladivostoku, 
musela se nové situaci přizpůsobit i zdravotní služba a na přelomu roku 1918 a 1919 pře-
mísťovat hlavní nemocnice. Jejich časté stěhování někdy vynucené urychlenou evakuací 

145)  Štěpán Smetana se narodil 9. února 1884 v Moravské Huzové, promoval v Praze v roce 1910. Do legií byl zařazen 
v květnu 1918 a sloužil jako plukovní lékař 5. střeleckého pluku a velitel Československé vojenské nemocnice 
č. 5 ve Vladivostoku. Dosáhl hodnosti podplukovník zdravotní služby. Dne 1. května 1920 byl ve své kanceláři 
zastřelen šikovatelem strážního a pracovního oddílu, kterému vytkl, že v době služby nesmí opouštět nemocnici.

146)  Ladislav Sklenář se narodil 10. května 1890 v Hulíně, vystudoval deset semestrů medicíny v Praze. Do legií byl 
zařazen v  srpnu 1918 a pracoval jako mladší lékař nemocnice Sborné stanice ve Vladivostoku, od října 1919 
v Československé nemocnici č. 6 a v květnu 1920 se stal plukovním lékařem 8. střeleckého pluku. Do vlasti odjel 
v červenci 1920 jako poručík zdravotní služby. Zemřel 5. dubna 1936 v Praze.

147)  VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Roční nemocniční zpráva Československé vojenské nemocnice č. 7 za dobu od 
1. ledna do 5. října 1919.

148)  Jan Mašek se narodil 24. ledna 1889 a v říjnu 1914 ukončil studia medicíny v Praze. Do legií vstoupil v listopadu 
1918 v Praze a dorazil do Vladivostoku jako člen lékařské mise z vlasti. Pracoval v nemocnicích v Tomsku a v Je-
niseji. Do vlasti se vrátil v listopadu 1920.

Pokoj ošetřovatelů Československé vojenské nemocnice č. 4 ve Vladivostoku (fotoarchiv VHA)
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související se změnou situace na frontě, likvidace a zakládání nových s sebou neslo značné 
logistické,149) materiální a technické problémy.150) V každém novém městě bylo třeba sehnat 

149) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 1179.
150) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 1438-1439/389.

Pokoj pro nemocné v Československé vojenské nemocnici č. 4 ve Vladivostoku (fotoarchiv VHA)

Nemocní v Československé vojenské nemocnici č. 4 ve Vladivostoku (fotoarchiv VHA)
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potřebnou budovu, vyklidit a vydezinfikovat151) ji a opatřit vhodným vybavením,152) lůžky,153) 
slamníky,154) přikrývkami, prádlem a v neposlední řadě také lékařskými potřebami a zdravot-

151) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 1383.
152) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 1152.
153) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 820.
154) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 1608.

Lékárna Československé vojenské nemocnice č. 4 ve Vladivostoku (fotoarchiv VHA)

Chirurgické oddělení Československé vojenské nemocnice Amerického červeného kříže na Ruském ostrově 
(fotoarchiv VHA)
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ním materiálem. Kupříkladu v říjnu 1918 pracovali krejčí na rozměření, nastříhání a ušití 
více než 600 pokrývek a 2 160 kapesníků pro nemocnice sedm dní a pět nocí.155)

Zprvu byla situace i ve stabilních nemocnicích velmi špatná. V Československé nemoc-
nici č. 5 v Omsku si nemocní stěžovali, že zajatci v prádelnách perou prádlo ve studené vodě 
a oni dostávají špatně vyprané prádlo po nemocných svrabem nebo tuberkulózou. Zdravotní 
odbor OČSNR proto nařídil řádné vyvařování prádla a rozžehlování švů žehličkami.156) Pro-
blémy se vyskytovaly i ve stravování. Pacienti si naříkali, že dostávají plesnivý sýr, žluklé más-
lo a nedopečený chléb.157) Nemocní, místo aby se uzdravovali, se kvůli nedostatečné a jed-
notvárné stravě potýkali s komplikacemi.158) Postupně však docházelo k výraznému zlepšení. 
Pro nemocnice byly vypracovány závazné normy denních dávek zohledňující i  různé typy 
diet.159) Součást přídělu tvořila i denní dávka kuřiva s výjimkou těch, jejichž léčba kouření 
vylučovala.160)

Do nemocnic často přicházeli vojáci bez příslušné prohlídky svého lékaře, s  žádankou 
pouze od důstojníka nebo dokonce i poddůstojníka. Zdravotní náčelník československého 
vojska musel připomenout nařízení, podle kterého mohli být do nemocnice přijati pacienti 
pouze po předchozí prohlídce a doporučení lékaře vlastní části.161)

155) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 3580/789.
156) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 321.
157) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 3492/770.
158) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 1596.
159)  VHA, f. Čs. nemocnice č. 4 – Ruský ostrov (Nem. 4), k. 7, Denní dávka pro čs. vojenské nemocnice a zdravotní 

vlaky.
160) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 72, Spisy evidované, č. j. 371.
161) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Organizace zdravotní služby.

Ranění legionáři na československém oddělení Pevnostní nemocnice ve Vladivostoku (fotoarchiv VHA)
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Česko-americká nemocnice v Tjumeni (fotoarchiv VHA)

Celkový pohled na Gelendžik u černomořského zálivu (fotoarchiv VHA)

Disciplína pacientů v nemocnicích byla často na velmi nízké úrovni. Příčiny shledával ná-
čelník Zdravotního odboru Ministerstva vojenství plk. Raše jak na jejich straně, tak na straně 
personálu. Lékařům a ošetřovatelům doporučoval trpělivost, pečlivý a zodpovědný přístup 
k léčbě, řádné zaopatření pacientů jídlem a šatstvem i zvýšenou zábavnou a osvětovou čin-
nost. Pacienty, jejichž stav se již zlepšil, měli zaměstnat při úklidu nebo v dílnách a vyložené 
štváče izolovat od ostatních. „Jsme vojenští lékaři. Tedy ani jenom vojáci, ani jenom lékaři. 
Potřebujeme důvěru nemocných jako lékaři a disciplínu jako vojáci. Práce je těžká, zodpověd-
ná – uznání nyní málo. Ale spravedlivá historie po zásluze ocení, co český lékař vykonal v často 
nemožných poměrech pro naše vojsko.“162)

162) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 12, dělo 10, č. j. 642.
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V nemocnicích existovala pevná sys-
temizace stavu personálu.163) Organizace 
zohledňovala nejen potřebné počty léka-
řů a ošetřovatelů na konkrétní počet lů-
žek,164) ale pamatovala také na skladníky, 
kuchaře, pekaře, topiče, pracovníky prá-
delen, písaře nebo vlastního hrobaře. Sta-
novovala také příslušný počet dopravních 
prostředků.165) Ke každé zastávané pozici 
náležela konkrétní hodnostní systemiza-
ce s  příslušnými právy a  požitky.166) Ne-
mocnice v Jekatěrinburgu měla dokonce 
vlastního nástrojaře, který dokázal opra-
vovat i  vyrábět chirurgické nástroje.167) 
V Jekatěrinburgu rovněž fungovala orto-
pedická laboratoř, která vyráběla vlastní 
protézy horních i dolních končetin.

S  pokročilou organizací zdravotní 
služby došlo k  vypracování podrobných 
předpisů168) a  nemocničních řádů upra-
vujících povinnosti a chování pacientů169) 
i činnost službukonajících lékařů.170) Pa-
matovalo se i  na vzdělání a  zábavu ne-
mocných. V září 1918 Zdravotní odbor OČSNR upozornil Osvětový odbor, aby nezapomínal 
na zřizování knihovniček v nemocnicích. Pacienti, kteří v nich leží déle než měsíc, měli do-
statek času a sami prosili o četbu.171)

Problém představoval nedostatek léků, který se na jaře 1919 stal kritickým.172) Spolupráce 
s  Americkým červeným křížem zůstala na úrovni slibů. Jeho pracovníci se opakovaně 

163)  VHA, f. Nem. 4, k. 46, Důstojníkům zdravotní služby.
164)  VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Nezpracovaný aktový materiál, č. j. 2380.
165)  VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Nezpracovaný aktový materiál, č. j. 4740.
166)  VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 26.819.
167)  VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 3484/777.
168)  VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Náčrtek norem pro koncentrační týlovou nemocnici.
169) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Nemocniční řád.
170) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Povinnosti děžurného lékaře.
171) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 1444/390.
172) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Nezpracovaný aktový materiál, č. j. 111.

Českoslovenští dobrovolci v Gelendžiku (fotoarchiv VHA)
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zavázali opatřit československému vojsku všechna potřebná léčiva, ale nedodali prakticky 
nic. Vojenská správa tak nakupovala léky z vlastních prostředků, zejména v Japonsku.173) Kaž-
dá nemocnice i zdravotní vlak měly vlastní sklad léků vedený zkušeným farmaceutem.174)

Vyvstala také nutnost postarat se o vojáky, kteří sice po propouštění odcházeli z nemoc-
nic, ale přitom nebyli ještě zcela zdraví. „U roty je např. 160 lidí, ale jen 90 strojových. Těchto 
70 lidí jsou z nemocnice došlí, ale nezpůsobilí. Ozývají se hlasy: U roty jen lidi bojové. Nu dobře. 
Ale kam mají jíti tito polonemocní, kteří nejsou bojoví, ale kteří též nemohou ležeti v nemoc-
nici.“175) Proto na samém konci prosince 1918 v  Irkutsku vznikl dům pro rekonvalescenty 
o 500 lůžkách. Do něj se přijímali vojáci odcházející z nemocnic jako vyléčení, kteří ale ještě 
potřebovali oddechu a nemohli býti ihned posíláni do boje.

Rozkaz náčelníka Zdravotního odboru Ministerstva vojenství z 28. dubna 1919 pak ur-
čoval zřídit dům rekonvalescentů při každé divizi.176) Dosavadní dům rekonvalescentů čes-
koslovenského vojska se 7. května 1919 stal domem rekonvalescentů 1. divize, likvidován 
byl 19. prosince 1919. V červnu 1919 nově vznikly domy rekonvalescentů 2. střelecké divize 

173) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Nezpracovaný aktový materiál, č. j. 115.
174) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Obsazení míst v lékárnách zdravotními důstojníky.
175) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 337.
176) VHA, f. MV v Rusku, k. 82, Spisy evidované, č. j. 6556.

Sanatorium pro tuberkulózní pacienty v Gelendžiku (fotoarchiv VHA)
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v Tomsku177) a 3. střelecké divize. Také ony se řídily vlastními řády.178) Fungovaly až do léta 
1920, kdy byly evakuovány do vlasti transporty č. 22 a č. 32.

Dovršení organizace zdravotní služby v roce 1919

Oproti prvotní improvizaci byla v roce 1919 zdravotní služba v československém vojsku 
již plně rozvinuta a organizována. Podle zprávy o stavu zdravotní služby v československém 
vojsku určené pro M. R. Štefánika sloužilo v  prosinci 1918 v  Československém vojsku na 
Rusi 32 lékařů, 61 mediků, 6 magistrů farmacie, 4 studenti farmacie a 10 zubních techniků, 
kteří se dobrovolně přihlásili ještě před vystoupením. Dále 20 lékařů, 20 mediků, 5 magistrů 
a 3 studenti farmacie mobilizovaných po vystoupení.179)

Rozhodnutím M. R. Štefánika ukončila činnost OČSNR v Rusku a po likvidaci 14. prosin-
ce 1918 přešly její kompetence v lednu 1919 na Ministerstvo vojenství v Rusku. Náčelníkem 

177) VHA, f. Dům rekonvalescentů č. 2 – Tomsk (Dům rekonv. 2), rozkaz č. 1 z 7. července 1919.
178) VHA, f. Dům rekonv. 2, Domácí řád domu rekonvalescentů.
179)  VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy neevidované, Doklad o stavu zdravotní služby v Československém vojsku 

na Rusi.

MUDr. Zdeněk Foustka (vlevo) a MUDr. Josef Mandaus (fotoarchiv VHA)
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Zdravotního odboru Ministerstva vo-
jenství se stal MUDr.  Raše. Do jeho 
pravomocí180) patřilo jmenování zdra-
votního náčelníka Československého 
vojska na Rusi, zdravotních náčelníků 
divizí, jmenování starších lékařů částí 
podřízených přímo štábu, velitelů ne-
mocnic, divizních lazaretů a nemocnič-
ních vlaků, dále povyšování důstojníků 
zdravotní služby a  zubních techniků, 
vypracování řádů a  nařízení, zabezpe-
čení zdravotního materiálu, přijímání 
personálu cizích národností, zřizová-
ní, přemisťování a  rušení zdravotních 
ústavů, schvalování vydaných finanč-
ních prostředků, vedení personální 
statistiky, inspekce všech zdravotních 
zařízení, jednání s cizími korporacemi, 
péče o  archiv zdravotní služby, zřizo-
vání škol pro poddůstojníky zdravotní 

služby, dohled nad zdravotními poměry, prevence nakažlivých chorob a dohled nad zdravot-
ní službou vůbec.181)

Konečná organizace zdravotní služby z 10. února 1919 zrušila funkce zdravotního náčel-
níka fronty a zdravotního náčelníka týlu a agendu centralizovala částečně v rukou náčelníka 
Zdravotního odboru Ministerstva vojenství a částečně v nově vytvořeném úřadu zdravotního 
náčelníka Československého vojska na Rusi,182) který zastával plk. MUDr. Haering. Předcho-
zí rozdělení se projevilo jako nevhodné, naopak spojení jako prospěšné.183) Jeho pravomoci 
bezprostředně podléhali zdravotní náčelníci 1., 2. a  3. střelecké divize, zdravotní náčelník 
částí podřízených štábu Československého vojska na Rusi, sanitní vlaky, zdravotní letučka 
č.  1, Epidemiologicko -bakteriologický výzkumný ústav, hlavní lékárnický sklad a  po urči-
tou dobu také zdravotní inspektor Dálného východu, jehož úřad zanikl 30. května 1919.184) 
Po zastavení činnosti Zdravotního odboru Ministerstva vojenství převzal zdravotní náčelník 

180)  Do jeho kompetencí spadala také veterinární služba v  československém vojsku, ta však není předmětem této 
studie.

181) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Organizace zdravotní služby v Československém vojsku na Rusi.
182) VHA, f. Št. – rozkazy, k. 1, rozkaz č. 19 z 4. března 1919.
183) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Návrh reorganizace kanceláře zdravotního náčelníka Československého vojska na Rusi.
184) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Práva a povinnosti zdravotního náčelníka Československého vojska na Rusi.

Vlevo MUDr. Rudolf Raše, uprostřed MUDr. Ludvík Klega 
(fotoarchiv VHA)
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Československého vojska na Rusi i  jeho 
agendu. Jeho úřad byl likvidován až 20. 
června 1920 a  evakuován lodním trans-
portem č. 23.

V létě 1919 legionářům v Rusku slou-
žilo sedm nemocnic s  2 550 lůžky, šest 
zdravotních vlaků s  1 450 lůžky a  čtyři 
lékárenské sklady. V  nich pracovalo 48 
českých lékařů, 19 lékařů jiné národnos-
ti, 80 mediků, 23 lékárníků a 12 zubních 
techniků.185)

Vedle týlových zařízení se podařilo 
plně zajistit zdravotní službu také u  bo-
jových částí. Při štábu každé střelecké 
divize působil zdravotní náčelník divize, 
kterému byli podřízeni příslušní plukovní 
lékaři. Každá divize měla k dispozici svoji 
týlovou nemocnici, divizní lazaret, zubní 
kabinet, lékárnický sklad a také vlastní sanitní automobil.186)

Zdravotním náčelníkem 1. střelecké divize byl MUDr. Karel Pánek.187) Jako týlová nemoc-
nice sloužila divizi nemocnice č. 1 v Irkutsku vedená MUDr. Jandou. Zdravotnímu náčelníku 
divize byli podřízeni lékaři střeleckých pluků č. 1 (MUDr. Langer), č. 2 (MUC. Sklenář), č. 3 
(MUC. Asman), č. 4 (MUDr. Procházka), 1. dělostřeleckého pluku (MUC. Měšťan), 1. těž-
kého dělostřeleckého divizionu (MUC. Mládek), 1. muničního dělostřeleckého divizionu 
(MUC. Krbec),188) velitel divizního lazaretu č. 1 (MUDr. Theuer), vedoucí lékárnického skla-
du (Jaromír Jandourek) a vedoucí zubního kabinetu (Dostál).

Zdravotním náčelníkem 2. střelecké divize byl MUDr.  Jaroslav Jindra. Jako týlová ne-
mocnice sloužila divizi nemocnice č. 2 v Tomsku vedená MUDr. Mandausem. Zdravotnímu 

185) VHA, f. MV v Rusku, k. 85, Spisy neevidované, Výkaz o činnosti zdravotního odboru.
186) VHA, f. Št. – rozkazy, k. 1, rozkaz č. 19 z 4. března 1919.
187) Tamtéž.
188)  Karel Krbec se narodil 2. května 1890 v Deštné a v Praze dokončil osm semestrů medicíny. Do legií vstoupil 

v srpnu 1917 a sloužil u 2. střeleckého pluku a 1. muničního dělostřeleckého divizionu. Účastnil se boje proti 
sovětským vojskům v Rusku a na Sibiři. Do vlasti se vrátil v červnu 1920 jako kapitán zdravotní služby a dokončil 
studia, pracoval jako obvodní lékař v Praze.

MUDr. Zdeněk Foustka (vlevo) s MUDr. Josefem Pickem 
(fotoarchiv VHA)
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náčelníku divize podléhali lékaři 
střeleckých pluků č. 5 (MUC. Me-
giska), č.  6 (MUC. Kantorek),189) 

189)  Vladimír Kantorek se narodil 11. led-
na 1889 v  Rožnově a  v  Praze dokon-
čil deset semestrů medicíny. Do legií 
vstoupil v  září 1917. Sloužil v  1. a  9. 
střeleckém pluku, později se stal plu-
kovním lékařem 6. střeleckého pluku. 
Účastnil se odchodu z  Ukrajiny, bojů 
u  Bachmače, tažení penzenské sku-
piny a  bojů na povolžské frontě. Byl 
vyznamenán francouzským válečným 
křížem. Do vlasti se vrátil v  červnu 
1920 jako kapitán zdravotní služby, 
dokončil studia a v prosinci téhož roku 
promoval. Pracoval jako zubní lékař 
v Ostravě.

Ošetřovna 12. střeleckého pluku (fotoarchiv VHA)

Praporní lékař 3. střeleckého pluku Hořejš (sedící druhý zleva) 
s personálem zdravotního vlaku Kolčakovy armády (fotoarchiv VHA)



99

č.  7 (MUC. Kocián),190) č.  8 
(MUDr. Ulman),191) 2. dělostřelecké-
ho pluku (MUDr. Nutz),192) 2. těžké-
ho dělostřeleckého divizionu (MUC. 
Čapek), 2. muničního dělostřelecké-
ho divizionu (MUC. David),193) velitel 
divizního lazaretu č.  2 (MUDr.  Jan-
cák), vedoucí lékárnického skladu 
(František Žabka) a vedoucí zubního 
kabinetu (Valta).

Zdravotním náčelníkem 3. stře-
lecké divize byl MUDr.  Rajmund 
Šrámek.194) Jako týlová nemocnice 
sloužila divizi nemocnice č. 3 v Kras-
nojarsku vedená MUDr.  Richterem. 
Zdravotnímu náčelníku divize byli 
podřízeni lékaři střeleckých pluků 
č.  9 (MUDr.  Kůrka), č.  10 (MUC. 
Brož),195) č. 11 (MUC. Vaňata), č. 12 

190)  František Kocián se narodil 13. března 1889 v Chudenicích a v legiích sloužil od května 1917 nejprve v nemoc-
nicích v Jekatěrinburgu a v Irkutsku, později se stal plukovním lékařem 7. střeleckého pluku. Dosáhl hodnosti 
kapitán zdravotní služby.

191)  František Ulman se narodil 5. prosince 1888 ve Lhotě u Kroměříže. V Praze dokončil devět semestrů medicíny. 
Do legií vstoupil v září 1917 a sloužil jako mladší lékař 7. střeleckého pluku a plukovní lékař 8. střeleckého pluku. 
Účastnil se bojů u Bachmače, bojů u Mannsku a tažení s východní skupinou. Byl vyznamenán Řádem Sokola 
s meči. Dosáhl hodnosti kapitán zdravotní služby. V květnu 1920 na vlastní žádost odešel z československého 
vojska. Po návratu do vlasti v únoru 1922 sloužil u divizní nemocnice v Užhorodu jako podplukovník zdravotní 
služby.

192)  Heřman Nutz se narodil 14. září 1885 v Prostějově, medicínu ukončil v roce 1914 v Praze. Do legií se přihlásil 
v červenci 1917. Sloužil jako starší lékař u 2. dělostřelecké brigády. Účastnil se odchodu z Ukrajiny a bojů proti 
sovětským vojskům na Sibiři. Byl vyznamenán Řádem sv.  Stanislava. Do vlasti se vrátil jako major zdravotní 
služby a pracoval jako obvodní lékař v Pardubicích.

193)  Jindřich David se narodil 24. května 1889 v Bílých Poličanech a v Praze stihl vychodit devět semestrů medicíny. 
V červnu 1918 byl mobilizován a sloužil nejprve jako praporní lékař u 11. střeleckého pluku, později u 2. munič-
ního dělostřeleckého divizionu. Po návratu domů dokončil studia a v roce 1921 promoval.

194)  VHA, f. MV v Rusku, k. 82, Spisy evidované, č. j. 7942.
195)  Rudolf Brož se narodil 5. června 1890 v Nuslích, v Praze stihl vystudovat osm semestrů medicíny. Do legií se při-

hlásil v srpnu 1917. Sloužil jako mladší lékař u 10. střeleckého pluku, kde se v roce 1919 stal plukovním lékařem. 
Účastnil se odchodu z Ukrajiny a bojů proti sovětským vojskům na Sibiři. Byl vyznamenán Řádem Sokola s meči. 
Do vlasti byl evakuován v červnu 1920 jako kapitán zdravotní služby. Dokončil studia a v prosinci 1920 promoval. 
Pracoval v Československém červeném kříži.

Skupina ošetřovatelů 2. střeleckého pluku, ve druhé řadě vlevo 
plukovní lékař Sklenář (fotoarchiv VHA)
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(MUC. Brod),196) 3. dělostřeleckého pluku 
(MUC. Hradil), 3. těžkého dělostřelecké-
ho divizionu (MUC. Chupík),197) 3. mu-
ničního dělostřeleckého divizionu (MUC. 
Mikulík), velitel divizního lazaretu č.  3 
(MUDr. Suchánek) a vedoucí lékárnické-
ho skladu (Jan Rein).

Zdravotním náčelníkem částí podří-
zených přímo štábu byl MUDr.  Robert 
Pytlík. Jemu podléhali lékař záložního 
pluku, úderného praporu (MUC. Buri-
an), jezdeckých útvarů (MUDr.  Zwinger, 
MUDr.  Cirps, Villert) a  dalších samo-
statných rot a  oddílů.198) V  rámci každé 

196)  Karel Brod se narodil 11. září 1889 v  Touženíně, do legií vstoupil v  březnu 1918. Sloužil u  záložního pluku, 
u 10. střeleckého pluku a u 12. střeleckého pluku, kde se stal plukovním lékařem. Účastnil se odchodu z Ukrajiny, 
bojů se Sověty a obrany magistrály. Byl vyznamenán Řádem sv. Stanislava a Řádem Sokola s meči. Do vlasti byl 
evakuován v září 1920 jako kapitán zdravotní služby.

197)  František Chupík se narodil 20. srpna 1890 v  Dolní Lhotě a  v  Praze dokončil deset semestrů medicíny. Mo-
bilizován byl v srpnu 1918 a sloužil jako mladší lékař v nemocnici v Jekatěrinburgu, ve zdravotním vlaku č. 3 
a u 3. těžkého dělostřeleckého divizionu. V roce 1919 onemocněl a v listopadu byl v hodnosti kapitána evakuován 
do vlasti. Zemřel 12. června 1922 v divizní nemocnici v Praze na tuberkulózu.

198) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 1, Schéma organizace zdravotní služby.

Ranní prohlídka na ošetřovně (fotoarchiv VHA)

Kuchyně sanitního vlaku č. 2 (fotoarchiv VHA)
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Skupina lékařů sanitního vlaku č. 2, zcela vlevo jeho velitel MUDr. Jancák (fotoarchiv VHA)

Personál sanitního vlaku č. 2 (fotoarchiv VHA)
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střelecké divize pracovalo zhruba 26 lékařů ve třinácti samostatných částech. U částí podří-
zených přímo štábu to bylo 15 lékařů v pětadvaceti různých jednotkách.199)

Podrobně vypracované předpisy upravovaly fungování zdravotní služby na všech úrov-
ních: v  rotě, praporu i pluku,200) na úrovni zdravotního náčelníka divize,201) v divizním la-
zaretu,202) určovaly povinnosti plukovních lékařů,203) zdravotních poddůstojníků204) i správců 
lékáren.205)

Danou organizaci měla rovněž zdravotní služba v rámci pluků. Tu řídil plukovní lékař 
zpravidla v  hodnosti majora, jemuž podléhali tři praporní lékaři v  hodnosti kapitána. Na 
každou četu pak připadal jeden ošetřovatel a dva sanitáři v době klidu, za bojové činnosti 

199) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Návrh reorganizace kanceláře zdravotního náčelníka vojska.
200) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Organizace zdravotní služby – Díl I.
201) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Organizace zdravotní služby – Díl III.
202) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Organizace zdravotní služby – Díl II.
203) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Plukovní lékař.
204) VHA, f. Stř. pl. 4, k. 12, Instrukce o právech a povinnostech zdravotních poddůstojníků.
205) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Všeobecné předpisy pro správce lékáren.

Převazy raněných v sanitním vlaku č. 2 (fotoarchiv VHA)
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Hlavní lékárenský sklad 3. střelecké divize (fotoarchiv VHA)

Zdravotní náčelník 1. střelecké divize MUDr. Karel Pánek (uprostřed) s podřízenými lékaři. Zcela vpravo stojí Sklenář, 
vedle něj Langer. (fotoarchiv VHA)
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šest sanitářů. Předpisy podrobně stanovovaly práva a povinnosti jejich i dalšího pomocného 
personálu nebo činnost ošetřoven v klidu i v boji. Součástí každé plukovní ošetřovny byl také 
zubní kabinet.206) Každá jednotka měla vlastní dezinfekční přístroj a lázně.

Ve všech plucích se každý rok pořádal měsíční kurz pro ošetřovatele. Jeho absolventi ne-
směli být bez souhlasu plukovního lékaře pověřeni službou řadového mužstva ani odkoman-
dováni od své části.207) Ošetřovatelé v  hodnostech střelců mohli být po vykonání zkoušky 
povýšeni na poddůstojníky zdravotní služby v hodnostech desátníků.208) Ve všech rotách se 
měla každý měsíc konat přednáška o hygieně a první pomoci.209)

Boje v roce 1919

Již v polovině února 1919, na samém počátku evakuace, se ukázalo, že pobyt českoslo-
venského vojska na sibiřské magistrále je nezbytnou podmínkou k udržení pořádku v týlu 
a zabezpečení nerušené dopravy materiálu na frontu. Generál Syrový určil pro českosloven-
ské vojsko železniční úsek mezi Novonikolajevskem a Irkutskem, přičemž 1. divizi byl přidě-
len rajon Irkutsk–Nižněudinsk, 3. divizi rajon Nižněudinsk–Mariinsk a 2. divizi rajon Ma-
riinsk–Novonikolajevsk. Neustálé nájezdy bolševiků a diverze si vynutily zesílenou ochranu 

206) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 12, dělo 10, Organizace zdravotní služby pěšího pluku Československého armádního sboru.
207) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Hlášení náčelníku štábu Československého vojska na Rusi.
208) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 12, dělo 10, č. j. 642.
209) VHA, f. 5. střelecký pluk „T. G. Masaryka“ (Stř. pl. 5), k. 6, dělo 4/5, č. j. 3902.

Plukovní ošetřovna 11. střeleckého pluku v Ačinsku (fotoarchiv VHA)
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železničních tratí. Aktivita československých částí proti bolševikům trvala až do konce dub-
na, kdy jejich hlavní části rozprášily a zatlačily dále od trati. To umožnilo bezpečnější průjezd 
po dráze.

V  květnu a  červnu 1919 probíhaly boje na manské frontě jižně od trati Krasnojarsk–
Kansk. Do nich zasáhl i zdravotní personál. Plukovní lékař 9. střeleckého pluku při přepadení 
plukovního vozatajstva 18. května ihned rozvinul se sanitním oddílem a skupinou veneriků 
ochranu sestavenou do řetězu a nepřítele odrazil.210)

Po celou dobu operací byl zdravotní stav v částech na frontě dobrý. Ke konci se poněkud 
zhoršil. Zapříčinily to deště a pobyt v domech zamořených neštovicemi. „Obyvatelstvo bez 
lékařské pomoci ve smrdutých nečistých místnostech nemá ponětí o nějakých zdravotních opat-
řeních. Mužstvu určovány proto domy čistší.“211) Z nemocí se vyskytla chřipka, skvrnitý tyfus, 
břišní tyfus a jeden případ psychiatrického onemocnění. K dispozici byl dostatek čerstvého 
masa, díky čemuž úplně vymizely kurděje. Nálada mužstva se zlepšila pobytem na čerstvém 
vzduchu místo v uzavřených temných těpluškách.

V  polovině května 1919 3. divize pod vedením pplk.  Prchaly podnikla několik výprav 
jižně od úseku dráhy Sviščevo–Kansk. Zdravotní služba zde probíhala obvyklým způsobem, 

210) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Likvidace bolševiků jižně tratě Krasnojarsk–Kansk.
211) Tamtéž.

Ošetření raněného v ošetřovně 8. střeleckého pluku, Mariinsk, duben 1919 (fotoarchiv VHA)
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zdravotní náčelník divize prováděl u částí každodenní inspekci. Vyskytlo se několik případů 
malárie a neštovic u těch, kteří kvůli své nedbalosti nebyli očkováni.212)

„Celý pobyt 3. divize na magistrále nebyl ničím jiným než chráněním tratě před náběhy 
povstalců. Bojů větších nebývalo, ale části roztroušené po malých stanicích, rozjezdech, stráže 
u mostů a tunelů vykonávaly službu čistě válečnou. Ztráty při nábězích povstalců nebyly veliké, 
ale aby jich nebylo, bylo třeba stálé opatrnosti, stálé vojenské pohotovosti, což vojsko vyčerpávalo 
a službu činilo velmi těžkou a nepříjemnou. Ve větších městech (Ačinsk, Krasnojarsk, Kansk) 
byly posádky sem posílané ze služby na trati na odpočinek. I tu nebýval však odpočinek pravý, 
tu bývalo mnoho služby posádkové, často hrozily místní převraty a pak poměry politické ztrpčo-
valy ten pobyt. Doby té však bylo hlavně třeba, aby vojáci duševně pookřáli, aby se mohli opět 
hygienicky přivésti do pořádku. Vylíčit jednotlivé boje a účast zdravotního personálu je velmi 
těžké. Organizace zdravotní služby v ešelonech a v bojích se zde vlastně jen opakuje. Ošetřovny 
v ešelonech praporů slouží jako obvaziště, ošetřovny plukovní jsou dle potřeby nemocnice eva-
kuační nebo i týlové.“213)

212)  VHA, f. 10. střelecký pluk „Jana Sladkého Koziny“ (Stř. pl. 10), k. 24, Přehled zdravotní služby na frontě jižně 
Kainsk–Sviščevo.

213) VHA, f. Zdr. sl. - varia, k. 4, Účast části v bojích s udáním o zvláštních činech zdravotního personálu.

Ranění úderníci v nemocnici v Kansku, červen 1918 (fotoarchiv VHA)
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V srpnu 1919 přijela do Vladivostoku delegace z vlasti, která ujistila vojsko, že jeho eva-
kuace domů je hlavním úkolem a nových obětí na Sibiři již nežádá. Od září začíná evakuace 
částí z přífrontového rajonu, v listopadu vojsko opouští Omsk a Novonikolajevsk a v prosinci 
1919 odplouvají první části do vlasti.

Boj proti nakažlivým nemocem

Naprostý rozvrat ruského státu po dvou revolucích, obrovský pohyb obyvatelstva a dlou-
hodobý pobyt na železničních nádražích představovaly pro naše vojáky zvýšené nebezpečí 
onemocnění infekčními chorobami. Proti nim se lékaři snažili bojovat jednak osvětovými 
přednáškami o důležitosti dodržování dostatečné hygieny214) a pak především prostřednic-
tvím očkování. Největší nebezpečí přestavovaly skvrnitý tyfus, cholera a  pravé neštovice. 
„Kdo viděl jednou takové kitajské nebo ruské nádraží, dovede si lehce učiniti představu, proč 
na Východě tolik lidí podléhá těmto nemocem. Všude hromady smetí a nečistoty. Nevím, jestli 

214) VHA, f. Stř. pl. 5, k. 6, dělo 4/5, Dopisy plukovního lékaře ohledně ochrany před nakažlivými chorobami.

Očkování v Československé vojenské nemocnici č. 4 ve Vladivostoku (fotoarchiv VHA)
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Kitajci uklízejí vůbec své domy. Obyčejný zjev, že lidé, a  to nejen domorodci, vykonávají své 
potřeby přímo na ulici. Spousta individuí ruských i domorodých, zvláště Kitajci, nemající ponětí 
o základních pojmech hygienických, činí boj proti tomuto nebezpečí iluzorním.“215)

Problémy zapříčiňovala také sibiřská zima, kdy legionáři nevětrali a nečistili vagony ze 
strachu před zimou a nachlazením. U každé části existovala funkce organizátora čistoty, kte-
rý podléhal plukovnímu lékaři. Zaznamenával, kolik bratří se umylo a převléklo do čisté-
ho prádla, kolik prádla se vypralo a vyspravilo, které místnosti se uklidily a vydezinfikovaly, 
a výkazy předkládal každou sobotu k podpisu lékaři části. V dobách epidemie dohlížel, aby si 
bratři před jídlem myli ruce, nekonzumovali syrové ovoce a zeleninu a nepili nepřevařenou 
vodu.216) Stálé komise dohlížely i na kvalitu masa.

Zdravotní poddůstojníci denně kontrolovali, zda je dobře uklizeno okolí ešelonů, pří-
padně místnosti a dvory, pravidelně se vynášejí odpadky z kuchyní a likvidují na určených 
místech – většinou ve vykopaných jámách. V  osobních vagonech bylo zakázáno používat 
záchody s výjimkou nemocničních vlaků. Tam se musely denně vynášet, obsah zahrabávat do 
země a zasypávat vápnem. Části, které prošly územím zamořeným epidemií, byly po návratu 

215) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Hygienické poměry, v nichž části byly.
216) VHA, f. Epidemiologicko -bakteriologický ústav (EBVÚ), k. 1, Instrukce pro organizátory čistoty v části.

Přístroj k dezinfekci prádla umístěný v dezinfekčním vagonu (fotoarchiv VHA)
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na deset dnů odděleny od ostatních. Opatření zdravotních náčelníků přece jen přinášela ur-
čité výsledky. Při epidemii cholery v Mandžusku v zimě 1918 „zemřel jen jeden náš voják, 
ačkoliv domorodci a Rusové vymírali po stech denně“.217)

Podle nařízení posádkového lékaře v Irkutsku MUDr. kpt. Pinty z února 1919 se každý, 
kdo se vracel z cesty ke své části, musel řádně umýt a vyměnit si prádlo, načež nastoupil do 
dvoutýdenní karantény. Jeho oděv se musel řádně vydezinfikovat a vyprat.218) Velkou pomoc 
tak představovaly prádelny zřizované na velkých nádražích, kde se současně spravovaly potr-
hané kusy. Kupříkladu prádelna v Jekatěrinburgu měla kapacitu 8 000 kusů prádla denně.219) 
Její sběrna pracovala nepřetržitě ve dne i v noci.220) Při prádelně fungovala i dezinfekční ko-
mora.221) Legionáři provozovali v Irkutsku i vlastní závod na výrobu mýdla, dezinfekčního 
mýdla, pracího mýdla a zubního prášku.222) Všechny části musely vybudovat s pomocí lékaře 

217) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Hygienické poměry, v nichž části byly.
218) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 46, Nařízení vrchního lékaře Československé posádky v Irkutsku.
219) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 4338/916.
220) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 1926/522.
221) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 6501/1200.
222) VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 1493/399.

Přístroj k dezinfekci prádla (fotoarchiv VHA)



110

koupelny nebo alespoň sprchy a na řádné mytí dohlížel zdravotní poddůstojník. Každý pří-
slušník československé armády měl právo se dvakrát za měsíc vykoupat.223) V době epidemie 
skvrnitého tyfu na konci roku 1918 bylo nařízeno rozkazem, že každý dobrovolec je povinen 
si jednou týdně vyměnit prádlo a vykoupat se. „Bylo by tragické, abychom nedbalostí a lehko-
myslností vymřeli v posledním okamžiku před návratem do vlasti.“224)

Již od vzniku Družiny probíhalo mezi dobrovolci očkování, které pokračovalo i v násle-
dujících letech v závislosti na dostupnosti vakcín. V lednu 1919 nařídil zdravotní náčelník 
3.  divize očkování proti tyfu a  choleře v  celé divizi. Očkování proběhlo ve všech částech, 
přesto se našli jednotlivci, kteří se mu vyhnuli. Vzhledem k šířící se epidemii mezi ruským 
obyvatelstvem uložil všemu zdravotnímu personálu, aby dbal na dohled nad čistotou ve va-
gonech, čistotou prádla a  oděvů a  stále poučoval vojáky o  nebezpečí nákazy. Rovněž měl 
dohlížet, aby stráž v nádražních čekárnách nebyla v úzkém kontaktu s ruským obyvatelstvem 
a po návratu ze služby se důkladně umyla, vyžehlila prádlo a oděv. Divizní lékař proto objed-
nal 250 žehliček a vojáky vybídl, aby často a pečlivě přežehlovali prádlo, zejména švy. V nich 
se držely štěnice, blechy a vši považované za přenašeče nebezpečných nakažlivých chorob. 
Počet žehliček byl ale nedostatečný, většinou 15 až 20 na pluk. Požadovaného počtu – tedy 

223) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Zdravotnictví všeobecně – rozkazy.
224) VHA, f. Št. – rozkazy, k. 1, rozkaz č. 128 z 6. prosince 1918.

Lázně umístěné ve vagonu (fotoarchiv VHA)
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jedna žehlička na četu a 65 na celý pluk – se dlouho nedařilo dosáhnout. Naštěstí se případy 
skvrnitého tyfu v částech objevily pouze ojediněle.

Větší problém představovaly kurděje. Plukovní kuchyně se snažily zajistit větší množství 
zeleniny. Nicméně sušené zeleniny byl naprostý nedostatek a  čerstvá nešla sehnat vůbec. 
V březnu 1919 nařídil zdravotní náčelník 3. střelecké divize vydávat vojákům syrové kyselé 
zelí a zdravotní personál musel dohlížet, aby každý svou dávku co nejdéle žvýkal a  snědl. 
Pokud se kurděje vyskytly současně s tyfem, následek byl téměř vždy smrtelný. 225)

V létě 1919 se v celé 3. divizi očkovalo proti neštovicím. Proběhlo ve většině útvarů, pouze 
u 12. střeleckého pluku se nedostavil k očkování nikdo. Vojáci argumentovali tím, že ani dříve 
nebylo proti těm, kdo očkování odmítli, nijak úředně zakročeno. Následně došlo k poučení 
bratří o  prospěšnosti očkování.226) I  přes výskyt takových případů lze považovat proočko-
vanost mezi legionáři za poměrně vysokou. V lednu 1919 hlásil velitel pěšího výzvědného 
oddílu 1. střeleckého pluku kpt.  Musílek, že v  jemu svěřeném útvaru není nikdo, kdo by 
za poslední čtyři roky nebyl očkován.227) To bylo výsledkem i  jistých restrikčních opatření. 
V únoru 1919 upozornil velitel strážního oddílu 4. střeleckého pluku, že kdo se nedostaví 

225) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Hygienické poměry, v nichž části byly.
226) Tamtéž.
227) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 12, dělo 10, č. j. 5548.

Prádelna v Jekatěrinburgu (fotoarchiv VHA)
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Dezinfekční komora v Jekatěrinburgu (fotoarchiv VHA)

Vojáci 12. střeleckého pluku si perou prádlo v potoce před příjezdem do Vladivostoku. (fotoarchiv VHA)
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k očkování, bude předán plukovnímu soudu.228) V polovině března 1920 praporní lékař 2. pra-
poru 4. střeleckého pluku Krumphanzl očkoval proti neštovicím všechny dobrovolce v po-
sádce Gornostaj. Současně upozornil, že kdo se k očkování nedostaví, nebude vpuštěn na 
evakuační loď.229)

V zájmu ochrany vlastního vojska před nákazou poskytovali naši lékaři pomoc i zdravot-
ním orgánům ruským. Ve stanici Innokentěvskaja se nakupilo na 10 000 nemocných tyfem. 
Kvůli naprosté bezradnosti ruských úřadů hrozilo velké nebezpečí i naší posádce. Čeští zdra-
votníci se proto sami ujali řešení místních hygienických poměrů. Pod dohledem MUDr. As-
mana provedli důkladnou očistu nádraží a Rusům předali nepotřebné a nepoužívané lázně. 
Při každém divizním lazaretu existovalo samostatné oddělení pro Rusy. Naše zařízení ale 
ošetřovala také Srby, Lotyše, Poláky a vojáky všech spojeneckých armád.230)

Dne 5. prosince 1918 pověřil správce zdravotní kanceláře OČSNR MUDr. Raše MUDr. Jo-
sefa Podpěru, aby při Československé nemocnici v Čeljabinsku vybudoval Epidemiologicko-
-bakteriologický výzkumný ústav. Jeho vedení se 20. prosince ujal MUDr. Růžička.231) V jed-
né místnosti fungovala laboratoř chemicko -bakteriologická, ve druhé místnosti laboratoř 
mikroskopická. Část vybavení se předem zakoupila, zbytek poskytl sborový lékárnický sklad 
nebo byl sesbírán z věcí, které v objektu zanechali Rusové. Kromě náčelníka ústavu zde pra-
covali lékař -bakteriolog, mikroskopik, chemik -bakteriolog, chemik -technolog, farmakolog, 
správní poddůstojník, dva laboranti a dva sluhové. Odborní pracovníci byli většinou mobi-
lizováni z řad zajatců.232)

Na jaře 1919 došlo k jeho přesunu do Krasnojarska a svoji činnost v plném rozsahu zde 
zahájil 25. dubna, v  lednu 1920 se přestěhoval do Vladivostoku. Nebylo zcela snadné pro-
vozovat vědecký ústav bez možnosti dostatečného přísunu vědeckých kapacit nebo odbor-
né literatury. Přesto měl poměrně široký záběr. Prováděl analýzy zaslaných vzorků (moč, 
hlen, stolice, krev).233) Poskytoval zdravotní kanceláři OČSNR a všem zdravotním institucím 
dobrozdání v otázkách epidemiologie, bakteriologie a hygieny, spolupracoval s univerzitou 
v Tomsku, bakteriologickým ústavem v Ufě a dalšími laboratořemi a ústavy v Rusku i v za-
hraničí.234) Vedl kurzy pro organizátory čistoty v částech, prováděl potřebné kontroly, vedl 
evidenci nakažlivých chorob u  útvarů, vypracoval pojednání o  tělesné čistotě a  boji proti 

228) VHA, f. Stř. pl. 4, k. 10, Došlá a odeslaná korespondence plukovního lékaře, telefonogram č. 57.
229) VHA, f. Stř. pl. 4, k. 10, Došlá a odeslaná korespondence lékaře 2. praporu 4. pluku, č. j. 967.
230) VHA, f. MV v Rusku, k. 54, Materiály zdravotní služby, č. j. 24.988.
231)  Stanislav Růžička se narodil 14. ledna 1872 v Praze a v roce 1897 zde promoval. Do legií byl přihlášen v květnu 

1917, zařazen v červnu 1918. Pracoval jako lékař v nemocnici v Irkutsku, velitel nemocnice v Jekatěrinburgu, 
v nemocnici v Čeljabinsku a náčelník Epidemiologicko -bakteriologického výzkumného ústavu. Do vlasti se vrátil 
v říjnu 1919 v hodnosti major zdravotní služby a působil jako profesor na Komenského univerzitě v Bratislavě.

232) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Stav bakteriologického ústavu.
233) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Organizace zdravotní služby.
234) VHA, f. EBVÚ, k 1, Raport o činnosti ústavu ode dne založení do 1. února 1919.
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nakažlivým nemocem, které se mělo každý měsíc předčítat u útvarů,235) komentář o praní 
prádla,236) instrukce pro organizátory čistoty237) a vydával vlastní věstník.238)

Z  moči i  krve nemocných dokázali v  ústavu vyrobit vakcínu proti skvrnitému tyfu 
a otestovat ji nejprve na králících a morčatech, poté na pracovnících. Výsledky ukázaly, že 
je možné nařídit všeobecné očkování vojska zde vyrobenou vakcínou.239) V létě 1919 vyrobili 
v ústavu tetravakcínu, kterou byli očkováni všichni příslušníci československého vojska.240) 
Nutno říci, že našim legionářům rozhodně nechyběl podnikatelský duch. V  únoru 1919 
zakoupili pracovníci ústavu tele, z  jeho lymfy vyrobili sedmnáct tisíc dávek vakcíny proti 
neštovicím a poté jej po komisionální veterinární prohlídce prodali řezníkovi za 65 rublů.241) 
Skladované maso, které komise v částech uznaly jako dále nepoživatelné, se mělo předat do 

235) VHA, f. EBVÚ, k 1, Škola o tělesné čistotě a čistotě vůbec v částech.
236) VHA, f. EBVÚ, k 1, Vědecký komentář ke kapitole o praní prádla.
237) VHA, f. EBVÚ, k 1, Instrukce pro organisátora čistoty v části.
238) VHA, f. EBVÚ, k 1, Věstník Epidemiologicko -bakteriologického výzkumného ústavu československých vojsk.
239) VHA, f. EBVÚ, k 1, Hlášení zdravotnímu inspektoru Dálného východu.
240) VHA, f. MV v Rusku, k. 54, Stručný přehled činnosti zdravotní organizace v Československém vojsku na Rusi.
241) VHA, f. EBVÚ, k 1, Rozkazy, rozkaz č. 16. ze 7. února 1919.

Skupina pracovníků Epidemiologicko-bakteriologického výzkumného ústavu (fotoarchiv VHA)
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Epidemiologicko -bakteriologického ústavu, který z  něj uměl vyrobit živočišné uhlí.242) Po 
osobních sporech243) mezi Růžičkou a  Rašem převzal vedení ústavu kpt.  MUDr.  Urbánek. 
V říjnu 1920 byl ústav evakuován do vlasti 34. lodním transportem.

Stomatologická péče

První zubní kabinet se opatřil již pro Českou družinu na přelomu roku 1915 a 1916. Po-
stupně si vybavovaly své kabinety i první střelecké pluky. Nicméně jejich začátky byly velmi 
skromné. Kupříkladu k založení zubního kabinetu 6. střeleckého pluku došlo v červnu 1918 
v Omsku. Praporní lékař 3. praporu Vařeka obstaral starý rozbitý vagon 4. třídy, který vyčistil 
a upravil. Instrumenty opatřené těsně před odjezdem z Ukrajiny rozložil na skromné polič-
ce. S velkou tíží sehnal obyčejnou židli, ke které na kusu ohnutého železa připevnil opěrku 

242) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Hygienické poměry, v nichž části byly.
243) VHA, f. MV v Rusku, k. 79, Spisy došlé obyčejné, č. j. 5318.

Zuboléčebný kabinet Československého vojska na Rusi vedený MUC. Bieblem (fotoarchiv VHA)



116

hlavy. S tímto primitivním zařízením mohl 23. června začít pracovat. Do konce roku 1918 
navštívilo kabinet 742 dobrovolců, extrahoval 142 zubů, 1 213 kořenů a zhotovil 877 plomb. 
Od ledna do října 1919 ošetřil 1 506 pacientů. Na potřebný materiál se v počátcích skládali 
sami dobrovolci.244)

244) VHA, f. Stř. pl. 6, k. 22, Historie zubního kabinetu 6. hanáckého pluku.

Technická dílna zuboléčebného kabinetu (fotoarchiv VHA)

Zuboléčebný kabinet 3. střelecké divize (fotoarchiv VHA)
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S postupem času došlo k širokému rozvinutí zubní péče. Zdravotní odbor Ministerstva 
vojenství usiloval o její zajištění tak, aby u každé plukovní ošetřovny fungoval vlastní zubní 
kabinet (léčebný) a vlastní zubní kabinet (operativní a technický) také u každé divize. Za tím 
účelem se snažil zajistit dostatek nástrojů i materiálu.245) 

245) VHA, f. MV v Rusku, k. 85, Spisy neevidované, Výkaz o činnosti zdravotního odboru.

Zuboléčebný kabinet 2. střelecké divize (fotoarchiv VHA)

Dobrovolci čekají na ošetření před zuboléčebným kabinetem 2. střelecké divize. (fotoarchiv VHA)
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Zuboléčebný kabinet 3. střeleckého pluku 
(fotoarchiv VHA)

Zuboléčebný kabinet 1. střeleckého pluku 
(fotoarchiv VHA)

Zuboléčebný kabinet 6. střeleckého pluku 
(fotoarchiv VHA)

Zuboléčebný kabinet 1. střeleckého pluku, zcela vlevo 
technik Valta (fotoarchiv VHA)
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Organizaci i  léčbu vymezoval vlastní 
služební předpis. Kabinety fungovaly vý-
hradně pro naše vojáky. Ošetření pacienta 
jiné národnosti bez předchozího souhlasu 
příslušného zdravotního náčelníka se po-
važovalo za trestné. Každý příslušník čes-
koslovenského vojska měl právo na důklad-
nou prohlídku chrupu každého půl roku.246)

Od konce února 1919 pracoval pro 
československé vojsko Česko -americký 
zuboléčebný vlak. Zřízen byl v  Čeljabin-
sku z několika osobních vagonů a těplušek. 
Vlak zařizoval lékař Amerického červené-
ho kříže MUDr.  Gutelins a  jeho vybavení 
bylo velmi moderní a účelné. Jeden vagon 
sloužil jako byty a  kanceláře lékařů, jeden 
jako kabinet s  šesti křesly, další jako byty 
a  laboratoř techniků a poslední vagon pro 

246) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Řád o zubolékařské službě v Československém vojsku na Rusi.

Zuboléčebný kabinet 3. střeleckého pluku 
(fotoarchiv VHA)

Zuboléčebný kabinet 7. střeleckého pluku (fotoarchiv VHA)
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ubytování pomocného personálu. V těpluškách byly umístěny sklady. Velitelem vlaku se stal 
prap. Dostál.247) Mimo českého personálu zde pracoval americký lékař MUDr. Marckres a dva 
ruští lékaři. Provoz vlaku financoval Americký červený kříž.248)

Na jaře 1919 se vlak pohyboval mezi stanicemi Krasnojarsk, Omsk, Tatarská a Nikola-
jevka. Od začátku dubna až do konce června stál v  Krasnojarsku, kde pracoval výhradně 
pro 3. divizi. V polovině dubna 1919 potřebovalo zubní ošetření pouze z 3. divize 430 dob-
rovolců. Přesto divize neměla dosud vlastní zubní kabinet a  zubní kabinety v Čeljabinsku 
a Jekatěrinburgu byly příliš vzdálené. Divizní lékař ve své zprávě uváděl, že stav chrupu ve 
všech částech je velmi špatný. Vojáci od začátku války neměli prohlédnutý a ošetřený chrup 
a někteří neměli chrup prohlédnutý dokonce vůbec nikdy v životě. Řada z nich nebyla schop-
na řádné služby jen pro špatný stav chrupu.249) Za rok od 1. dubna 1919 do 31. května 1920 
všechny zubní kabinety 3. střelecké divize provedly 11 055 extrakcí, 2 478 výplní, vsadily 
85 můstků, 31 korunek a zhotovily pět nových umělých chrupů.250)

Nevýhodou vlaku bylo, že neměl vlastní hospodářství. Pokud cestou nepotkal jiný ešelon 
s pekárnou, zůstal několik dní bez chleba. Jeho fungování provázely časté osobní neshody 
mezi českým, americkým a ruským personálem. Dne 7. listopadu 1919 došlo k jeho zrušení 
a předání vagonů Americkému červenému kříži. Personál a vybavení přešly k 3. střelecké 
divizi, jejíž vlastní zubní kabinet se dlouho nedařilo vybudovat.

247) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Nezpracovaný aktový materiál, č. j. 5401.
248) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Historie zuboléčebného vlaku.
249) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Organizace zdravotní služby.
250) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Organizace zubolékařství.

Technická dílna zuboléčebného kabinetu 2. střelecké divize (fotoarchiv VHA)
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Od 10. července 1919 do 9. července 1920 fungoval Zubní kabinet štábu Českosloven-
ského vojska na Rusi, v jehož čele stál MUC. Ondřej Biebl. Ten zastával rovněž post zubního 
referenta při Zdravotním odboru Ministerstva vojenství a z titulu svého úřadu měl právo in-
spekce všech zubních kabinetů Československého vojska na Rusi,251) kterých bylo v roce 1919 
celkem devatenáct.252)

Pohlavní choroby

Pohlavní nemoci, do té doby spíše ojedinělé, se od jara 1918 začínají objevovat mezi dobro-
volci stále častěji, a to syfilis a kapavka. Vojíni byli pravidelně varováni před stykem s pohlav-
ně nemocnými ženami, kterými se nádraží hemžila a které zvláště tíhly k československým 

251) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 3, Seznam lékařů Čs. vojska na Rusi.
252) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Organizace zubolékařství.

Zuboléčebný kabinet 10. střeleckého pluku (fotoarchiv VHA)
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ešelonům.253) Vojáci je brali k sobě do těplušek, vozili, krmili a odívali. Všechny příkazy o ne-
vpouštění žen do vagonů vyznívaly naprázdno. Vojáci se dožadovali jejich přítomnosti a po-
ukazovali, že u jiných útvarů je „údajně“ dovoleno brát ženy do vagonů a lékaři je pravidelně 
prohlížejí. Jednotlivci i celé skupiny přednášeli tyto své požadavky nadřízeným a dožadovali 
se, aby také u nich bylo takto postupováno. Z praktických a morálních ohledů však byly po-
dobné žádosti odmítány. Lékaři ve spojení s ostatními důstojníky, rozumnými vojáky a plu-
kovními komitéty poukazovali na nebezpečí pohlavního styku a následky pohlavních chorob. 
Do vagonů se vylepovaly varovné plakáty, články na toto téma pravidelně vycházely v rotných 
časopisech, konaly se četné osvětové přednášky a upozornění vycházela i v rozkazech. Legio-
náři však nebyli příliš přístupní úvahám o pohlavní abstinenci.

Preventivně působilo méněcenné mravní postavení nakažených, kteří pro nemoc vlastní 
nezodpovědností zaviněnou oslabovali celek a vyhýbali se společným povinnostem a obě-
tem. Rovněž přísnost lékařů mohla hrát jistou roli. Nemocní bez komplikací nesměli opustit 
část, nebyli odesíláni do nemocnic a lékařské péče se jim dostalo u ošetřoven částí na bojiš-
ti.254) To se však týkalo spíše prvních měsíců. Později, se zhoršující se situací a nárůstem počtu 
pohlavních chorob, se přistoupilo k izolaci nemocných od ostatních vojáků.255) V květnu 1919 
vyšel rozkaz, podle kterého se mělo venerikům odebrat služné a ze zadržených peněz ošet-
řovny hradily náklady na jejich léčení a zaopatření přiměřené stravy.256) Lékaři ve výkazech 
poznamenávali diagnózu a příčinu nevyplácení služného.257)

Ochranné prostředky k dispozici nebyly, předepsané používání roztoků a natírání dezin-
fekčními přípravky po aktu nepřinášelo očekávané výsledky. Dezinfekce působila jen 15 mi-
nut po souloži a i tehdy byla účinná pouze na 50 procent. Šéflékař 1. pluku MUDr. Langer 
požadoval nákup prezervativů v dostatečném množství, které by byly k dispozici v plukovní 
prodejně.258) Prezervativy a ochranné masti se dobrovolcům rozdávaly také na plukovních 
ošetřovnách.259) Vojáci byli poučeni, jak s  dezinfekčními prostředky zacházet,260) a  postup 
použití vycházel také v plukovních rozkazech.261) Kdo se nakazil při pohlavním styku, aniž 
by použil ochranné prostředky, byl po vyléčení potrestán vězením a zákazem vycházek.262) 
Právě válka, velká geografická i sociální mobilita uvolňovaly sexuální morálku. V dubnu 1919 

253) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 12, dělo 10, Upozornění.
254) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 46, Historie zdravotní služby od počátků České družiny do konce roku 1919, 2. část, s. 8–9.
255) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 12, dělo 10, Návrh boje proti pohlavním chorobám.
256) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 12, dělo 10, č. j. 6910.
257) VHA, f. Št. – rozkazy, k. 1, rozkaz č. 36 z 31. května 1919.
258) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 12, dělo 10, Návrh boje proti pohlavním chorobám.
259) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 12, dělo 10, č. j. 18361/10.
260) VHA, f. Stř. pl. 5, k. 6, dělo 4/5, Dopisy plukovního lékaře ohledně ochrany před nakažlivými chorobami.
261) VHA, f. Stř. pl. 5, k. 69, rozkaz č. 142 ze 14. září 1919.
262) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Hygienické poměry, v nichž části byly.
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konstatoval náčelník Zdravotního odboru MUDr. Raše, že „počet onemocnění venerickými 
nemocemi, zvláště syfilis, vzdor všemu mravnímu působení i  trestům se nezmenšuje, jelikož 
příčinu jich, totiž demoralizaci vzniklou působením okolí i dlouhým odloučením od domova, 
nelze odstraniti“.263)

Čísla byla skutečně alarmující: MUDr. Langer hlásil veliteli 1. pluku, že se za týden od 
4. do 11. ledna 1919 na plukovní ošetřovně a všech třech praporních ošetřovnách léčilo cel-
kem 964 nemocných, z toho veneriků 211 (ambulantně i ležících dohromady).264) Na plukov-
ní ošetřovně 4. pluku přijali za měsíc březen 1919 celkem 712 vojáků, z toho 230 s pohlav-
ními chorobami.265) Československou nemocnici č. 4 na Ruském ostrově, která sloužila jako 
specializovaná nemocnice pro pohlavně nemocné,266) prošlo od 9. ledna 1919 do 8. dubna 
1920 celkem 2 970 veneriků.267)

263) VHA, f. MV v Rusku, k. 85, Spisy neevidované, Výkaz o činnosti zdravotního odboru.
264) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 12, dělo 10, č. j. 5451.
265) VHA, f. Stř. pl. 4, k. 40, Počet a druh nemocí ošetřených ambulantně na plukovní ošetřovně za měsíc březen 1919.
266) VHA, f. OČSNR -Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 8536-1615.
267) VHA, f. Nem. 4, k. 8, Seznam veneriků.

Profylakční oddělení v Československé vojenské nemocnici č. 4 (fotoarchiv VHA)
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Bohužel ani lékařský personál nešel vždy příkladem. V  březnu 1919 upozornil rozkaz 
velitele československého vojska, že velitelé zdravotních ústavů dovolují v ešelonech svému 
personálu vydržování žen na účet státu a sami si rovněž nevedou korektně a podle předpisů. 
Navíc velké množství lihu se spotřebuje na výrobu kořalek pro vlastní potřebu velitelů.268)

Na vojáky opakovaně mířily výzvy, aby svou nemoc netajili. Někteří se ze studu snažili 
onemocnění utajit a  ošetření hledali u  místních ruských nebo japonských lékařů. Ti však 
neměli k dispozici ani dostatečné prostředky k léčbě, ani dostatečné znalosti. Léčení u lékaře 
své části vyhledali teprve až při závažném zhoršení příznaků a ti pak museli léčit vyloženě za-
nedbané případy. Proto se přijalo nařízení, že každý, kdo onemocněl pohlavní chorobou, měl 
při jejím zpozorování povinnost se hlásit lékaři.269) Kdo zamlčel pohlavní nemoc, podléhal 
disciplinárnímu trestu. Nemocným se nemohlo vydat povolení k uzavření sňatku a venerici 
byli určeni k odjezdu do vlasti až jako poslední.270) Vojáci byli všemi možnými způsoby mo-
tivováni ke spolupráci a v četných výzvách přesvědčováni, že pohlavní nemoci jsou léčitelné 
a vyléčitelné, pokud se s léčbou započne včas.271) Lékaři měli k dispozici podrobné instrukce 
vydané zdravotním náčelníkem Československého vojska na Rusi, jak postupovat při léčbě 
jednotlivých pohlavních nemocí. Jodové a rtuťové kúry byly rozvrženy do několikaměsíčních 
cyklů a celá léčba mohla trvat až dva a půl roku.272)

Evakuace

Podle instrukcí vydaných zdravotním náčelníkem Dálného východu musel každý ešelon 
přijíždějící do Vladivostoku zastavit v nemocnici na Pjervoj Rječke a podrobit se zde karan-
ténnímu řízení. Již cestou se mělo zařídit očkování všech pasažérů. „Očkování proti neštovi-
cím jest podmínka sine qua non est evacuatio.“273) Proti tyfu probíhalo očkování až na lodích. 
Každý transport si měl již před příjezdem připravit asi tříměsíční zásoby materiálu. Nábytek 
ošetřoven předal likvidační komisi, prádlo a lůžkoviny se pro velký nedostatek doma přepra-
vovaly do vlasti.

Lékař evakuované části byl zpravidla určen také lékařem příslušného transportu. Před 
vyplutím se musel přesvědčit, že má k  dispozici dostatek léků i  medicínského personálu. 

268) VHA, f. Št. – rozkazy, k. 1, rozkaz č. 19 z 4. března 1919.
269) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 12, dělo 10, Upozornění.
270) VHA, f. Št. – rozkazy, k. 1, rozkaz č. 24 z 3. dubna 1919.
271) VHA, f. Zdrav. náč., k. 4.
272) VHA, f. Stř. pl. 1, k. 46, Nařízení.
273) VHA, f. EBVÚ, k 1, Instrukce starším lékařům pluku nebo lékařům samostatných částí.



125

Během plavby konal pravidelné prohlídky nemocných, denní inspekci všech místností a je-
jich čistoty.

Nalodění i jízda se řídily vlastními předpisy. Všichni vojáci před naloděním měli mít krát-
ce přistřižené vlasy a být vykoupáni. Každý se podrobil lékařské prohlídce kvůli vyloučení 
nakažlivých nemocí a jejich zanesení na loď. S sebou měl mít čisté pokrývky a čisté šatstvo. 
Během jízdy se měl jednou týdně vykoupat a vyměnit prádlo. Po celou dobu plavby se musela 
udržovat vzorná čistota. Na palubách probíhal denní tělocvik, zvláštní služba kontrolovala 
pravidelné větrání v kajutách. Pravidla doporučovala rovněž způsob ochrany před horkem 
nebo stravu s dostatkem čerstvého masa, ovoce a zeleniny.274)

Závěr

Zdravotní služba v ruských legiích se musela potýkat s mnohými obtížemi: s nedostatkem 
pracovních sil, zvláště odborných, těžkými začátky vlastní vojenské organizace, dlouhými 
přejezdy tisícikilometrových vzdáleností, složitou politickou situací, s narušením průmyslo-
vého a železničního pořádku, nedostatečným zásobováním i neznalostí cizího prostředí. To 
vše vyžadovalo zvýšenou energii nutnou k docílení výsledků, jejichž dosažení by za běžných 
poměrů bylo daleko snazší.

Přitom se zde podařilo vybudovat od skromných počátků České družiny plně organizo-
vanou a fungující zdravotní službu poskytující na svou dobu lékařskou péči na poměrně vy-
soké úrovni. Československé legie provozovaly několik dobře pracujících nemocnic, divizní 
lazarety i vědecký ústav. Každý pluk měl zřízenou vlastní plukovní ošetřovnu, kterou vedl 
starší zkušený lékař. Na tato místa nastupovali přednostně diplomovaní lékaři. Pokud nebyli 
k dispozici, tak starší zkušení medici. Ti si, ač často velmi mladí, vedli velmi dobře a v průbě-
hu svého pobytu v Rusku získali cenné lékařské zkušenosti. Po návratu domů se všichni velmi 
dobře uplatnili ve svém oboru.

Nadřízení oceňovali nejen jejich zodpovědnost, poctivost a pečlivost, ale také neohrože-
nost, sebeobětování a statečnost.275) Řada lékařů a sanitářů obdržela vyznamenání za hrdin-
ství prokázaná v průběhu bojů, když v první linii ošetřovali raněné a odnášeli je do bezpečí276) 
nebo sami se zbraní v ruce bránili přepadené zdravotní vlaky. Legionáři měli ke svým léka-
řům kladný vztah, cítili k nim vděčnost a úctu.

274)  VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 5, Všeobecné předpisy pro dopravu po moři evakuovaných Čechoslováků z Vladivosto-
ku do vlasti.

275) VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 2, Návrhy na vyznamenání.
276) VHA, f. Stř. pl. 10, k. 25, Plukovní lékař 10. střeleckého pluku – Deník.
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Když v  létě 1919 přijela do Vladivostoku delegace z vlasti, v  jejích řadách se nacházelo 
i několik lékařů pod vedením prof. MUDr. Antonína Trýba. Zdravotní úroveň v ruských le-
giích shledali na vysokém stupni a dle jejich vyjádření stály poměry doma daleko za ní.277)

Ačkoli Průvodce po fondech VHA z roku 1985 uvádí, že „význam dochovaných písemností 
zdravotnických zařízení československých vojsk je druhořadý“,278) domníváme se, že se jedná 
o zajímavé téma, které doplňuje obraz našeho prvního odboje o nový důležitý rozměr.

277) HAERING, V., c. d., s. 73.
278)  BOHÁČKOVÁ, Eva – KRÁLOVÁ, Bohuslava – SLUKA, Václav: Průvodce po fondech Vojenského historického 

archivu (Československé zahraniční vojsko 1914–1918), Praha 1985, s. 397.

MUDr. Antonín Trýb (vlevo) s MUDr. Vladimírem Haeringem (fotoarchiv VHA)
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5.  EDICE DOKUMENTŮ 
– ZDRAVOTNÍ SLUŽBA 
V ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍCH 
V RUSKU

Mgr. Martin Flosman, Ph.D., Mgr. Jan Chleboun
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1917, 1. květen, Kyjev – Lékaři československé brigády účastnící se 3. sjezdu Svazu česko-
slovenských spolků na Rusi vyzývají lékaře dosud dlící v zajateckých táborech, aby vstou-
pili do zahraničního vojska a připojili se k odbojové akci.

VHA, f. MV -VS -zdrav., k. 1, Memorandum, strojopis.
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1917, 2. září, Kyjev – MUDr. Bohumil Konopásek informuje Odbočku Československé 
národní rady v Petrohradě o vzniku Zdravotní kanceláře v Kyjevě a žádá, aby na místa 
lékařů v československé brigádě byli ustanovováni Češi s dokončeným vzděláním.
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VHA, f. OČSNR -Rusko, k. 10, Spisy evidované, č. j. 2252, strojopis.
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1918, neurčeno – Popis zdravotní služby v  průběhu bojů penzenské skupiny v  květnu 
a červnu 1918 na povolžské frontě.

Zdravotní služba v pluku od vystoupení do 6. července 1918

Zdravotní stav těsně před vystoupením: Výživa lidí se po ústupu z Ukrajiny značně zvedla. 
Nemocných je velmi málo. Pohlavně nemocných 10 až 12 na celý pluk. Těsně před vystoupe-
ním vypukla v celé penzenské skupině epidemie chřipky, jíž onemocnělo 90 % všech lidí, takže 
byly celé těplušky plné nemocných lidí s teplotou přes 40 °C. Chřipka ale trvala jen tři dny bez 
následků.

V sanitním ohledu části nebyly naprosto připraveny na vystoupení, s nímž se vůbec nepočíta-
lo. Obvazového materiálu bylo velmi málo – téměř žádný. Dopravních prostředků vůbec nebylo 
– linejky byly odevzdány. Léky byly jen ty, které vojáci na ústupu z Ukrajiny sebrali v různých 
vojskem opuštěných ruských ošetřovnách, zůstaly v kasárnách nebo v bolševiky rozhrabaných 
lékárnách, pokud je mohly části odvézti s sebou na povozkách. Většinou léky byly nepotřebné. 
Pluky proto kupovaly nezbytné léky za neklasné sumy na recepty. O nějakém pravidelném záso-
bování léky z našich centrálních skladů nebylo ani řeči.

Centrum lékařské bylo v dobře zřízeném sanitním vlaku, který měl býti v zadním voji. Do-
pravu nemocných od částí do tohoto měl obstarávat vlak – letučka Dr. Boučka, která však byla 
odeslána předčasně na východ. Infekční nemocní byli předáváni do ruských nemocnic. Sanitní 
vlak též odjel v posledním momentu z Čeljabinska, takže u zadního voje nebylo ani chirurga, 
ani speciálního vlaku opatřeného přístroji ku sterilizaci, nástroji a lůžky a po odjezdu ešelonu 
štábu 1. pluku, který měl nejvíce lékařských zásob, nebyl materiál ani na převázání 100 lidí. 
V poslední chvíli podařilo se diviznímu lékaři pplk. z. s. Dr. Pánkovi na dokument, který byl 
vlastně úplně bezcenný, vylákat trochu materiálu a léků na projíždějícím bolševickém ešelonu, 
takže alespoň pro prvou chvíli bylo pomoženo.

Dne 28. května začal plk. z. s. Dr. Pánek sestavovat sanitní vlak. Měl obyčejnou bílou těpluš-
ku – pekárnu, z níž dal vyndati příčky a vytvořil převazovnu. Z celého penzenského nádraží 
jsme začali shánět osobní vozy, které se zde nacházely, které však nebylo času upravit. Mezi tím 
byli prví ranění.

Sanitní personál byl komandován přímo z pluků. Ze 4. pluku přišel plukovní lékař Dr. Kur-
ka, MUC. Sumbal a MUC. Loucký. Zůstal pouze MUC. Vaňata. Takže od vystoupení nedá se 
vlastně mluvit o sanitní službě u pluku, stejně jako u ostatních pluků. Hned po prvních bojích 
byla většina lékařů z  pluků povolána do sanitního vlaku, kde se soustředilo léčení raněných 
a později i nemocných. U pluku zůstal jen jeden lékař (u čtvrtého MUC. Vaňata). Z 1. pluku 
přišel MUC. Biebl, MUC. Měšťan a Dr. Procházka, později Dr. Jindra z 9. pluku, takže u částí 
lékařů téměř nebylo.

V tuto doby byly celé bataliony, které chodily v boj bez lékařů, jen se zdravotními poddů-
stojníky. Nemocní v plucích byli prohlíženi jen příležitostně cestou. Raněných v Penze bylo přes 
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120. Aby mohli býti ošetřeni, bylo nutno vybrat téměř všechny sterilní obvazy, které byly v Penze 
v zemské lékárně, kde byly vzaty i desinfekční prostředky a mnoho léků.

Obtíže při převazech byly ohromné. Nemocní leželi na lavicích ve vagonech 1., 2. a 3. třídy. 
Převazovna byla zařízena až třetí den v těplušce. Nejtěžší komplikované zlomeniny bylo nutno 
převazovati ve špinavých vagonech, které byly tak přeplněné, že nebylo možno je čistit. Nebylo 
ani kde si umýti ruce. Obvazový materiál se musel brát z papírových obalů, neboť nebylo steri-
lizátoru. Nebylo prostěradel ani prádla a to vše vedlo k tomu, že většina ran přes všechno úsilí 
lékařů zhnisala.

Kromě toho byl ohromný nedostatek jídla. Nebylo kuchyně, nebylo potravin a zvláště mlé-
ka, takže všem nemocným bylo nutno dávati společnou stravu a nemohly být zavedeny diety. 
Ošetřovatelé nebyli vycvičení k ošetřovatelské službě, takže bylo nutno jednotlivce vyměňovat 
a během práce zacvičovat. Práce ve vagonech byla zdlouhavá a namáhavá. Po přejezdu přes 
Volhu bylo v  sanitním vlaku jen těžce raněných 170 (lehce ranění s průstřely svalů zůstávali 
na plukovních ošetřovnách), takže lékařský a sanitní personál neměl ani čas se vyspat. Proto se 
u některých začínaly objevovat nervové poruchy z přepracování.

V ošetřování raněných nastal úplný převrat po bitvě u Lipjag 4. června, kdy byl naším plu-
kem ukořistěn nepoškozený, krásně zařízený sanitní vlak. Kořist přišla v pravou chvíli. Zásoba 
převazového materiálu z Penzy úplně došla. Vaty téměř již nebylo a sterilního materiálu také 
ne. Vlak měl krásnou operační místnost, kuchyň, speciálně zařízené vagony pro těžce raněné 
tak, aby ranění mohli být ošetřováni vevnitř a nemuseli být vynášeni ven. Dále hlavně steri-
lizační aparát, umývadla a koupací vanu a značné zásoby převazového materiálu. To vše tak 
ulehčilo převazy, že ač po bitvě u Lipjag a pádu Samary přibylo téměř 150 nových raněných, 
byla práce oproti dřívějšku značně ulehčena.

V Samaře byl sanitní vlak přiveden do přepychu. Byl opatřen ještě jeden vagon – převazovna 
se sterilizátorem, ještě jedna kuchyně a několik vagonů pro těžce raněné. Z vojenských skladů 
nechaných na nádraží bolševiky byly opatřeny velké zásoby převazového materiálu, oděvů, prá-
dla, vína, konzerv, mouky, másla a dalšího, takže bylo pro raněné zařízeno několik diet a posi-
lující strava. Od tohoto momentu nastal i obrat v hojení ran, které se začaly velmi rychle čistit 
a hojit. U lidí se ale počínala objevovat zvláštní nespokojenost, stále si stěžovali na špatné jídlo, 
dokonce házeli do záchodů chlebíčky se sardinkami neb salámem. Epidemiologicky objevují se 
tzv. samarské zimnice. Sem tam se již počínají objevovat pohlavní nemoci, zvláště kapavka.

Ku konci června vlak stál ve stanici Podbělskaja. Situace byla ztížena tím, že se utvořily tři 
fronty – na Ufu, na Buzuluk a na Syzraň. Plk. z. s. Dr. Pánek zavedl systém letuček, který se 
znamenitě osvědčil. Letučky sestávaly z pěti vagonů pro raněné, převazovny a kuchyně. První 
letučka (Dr. Pánek a Dr. Jindra) jela k Buzuluku 26. června. Zde poprvé sanitní vlak s dobře 
zřízenou převazovnou nacházel se téměř v linii boje (na stanici Jelšanka), takže v mnohých pří-
padech lékaři letučky přikládali na rány již prvé obvazy. Ranění hned po ošetření dostali řádně 
najíst a mohli si odpočinout. Výsledek pokusu byl znamenitý. Lehce ranění šli zpět do části již po 
deseti dnech a rány komplikované frakturami téměř nehnisaly. Rozdíl proti zraněním v Penze 
bil přímo do očí. Při panujícím krásném počasí bylo zavedeno vynášení raněných na celý den 
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pod stany v krásné krajině lázní kolem Aksakova. Nemocní zpočátku do sanitního vlaku přijí-
máni nebyli, teprve později byli přijímáni těžce nemocní infekční.

Části ale trpí silně nedostatkem lékařských sil uvnitř pluku, zvláště 1. pluk, který je po dobu 
bojů zbaven lékařské pomoci. Infekční nemoci většinou nerozpoznány, takže nemocní leží mezi 
ostatními. Takže části trpí většinou disenterií a vnitřními chorobami, namnoze nerozpoznaný-
mi a zanedbávanými.

Počet pohlavních nemocí (kapavek) silně vzrostl, ale většina se léčí u soukromých lékařů za 
své peníze. Bojí se výčitek, že se ulili. Takto mohou dál vykonávat své povinnosti. To ale v poz-
dější době mělo smutné následky v mnohých komplikacích.

Po spojení skupiny plk. Vojcechovského s penzenskou skupinou byli všichni těžce ranění ode-
sláni do Čeljabinska a navázány styky s lékařským centrem. Ty však byly více formálního než 
praktického rázu, ježto penzenská skupina nedostala žádného materiálu a byla nucena i nadále 
zásobovati se ukořistěnými věcmi.

VHA, f. Stř. pl. 4, k. 42, Zdravotní služba v pluku od vystoupení do 6. července 1918, rukopis – transkribováno.

Lékař České družiny MUDr. Grigorij 
Nikolajevič Zacharov 
(fotoarchiv VHA)
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1918, srpen, neurčeno – Příslušník 2. střeleckého pluku předkládá Zdravotnímu odboru 
OČSNR problém zdravotně nezpůsobilých vojáků v částech, na jehož základě byly poz-
ději zřízeny domy pro rekonvalescenty.

VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 1851.
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1918, 23. srpna, Jekatěrinburg – Důvěrná zpráva MUDr. Suchánka o stavu částí na perm-
ské frontě

VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 337.
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1918, 15. září, Jekatěrinburg – Zajištění budovy pro zřízení nové nemocnice 
v Jekatěrinburgu

VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 1082, strojopis.
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1918, 16. září, Jekatěrinburg – Žádost o vydání potřebného vybavení pro novou nemoc-
nici v Jekatěrinburgu
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VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 1152, strojopis.
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1918, 18. září, Čeljabinsk – Stížnost sborového lékaře MUDr. Konopáska na nekompe-
tentnost prozatímního správce Zdravotního odboru OČSNR Jaroslava Krále
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VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy evidované, č. j. 2252, strojopis.
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1918, 6. prosince, Jekatěrinburg – Zpráva o stavu zdravotní služby v Československém 
vojsku na Rusi určená pro ministra vojenství M. R. Štefánika
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VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 57, Spisy neevidované, Doklad o stavu zdravotní služby, strojopis.
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1919, říjen, neurčeno – Historie zubního kabinetu 6. střeleckého pluku
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VHA, f. Stř. pl. 6, k. 22, Historie zubního kabinetu 6. hanáckého pluku, rukopis.
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1919, neurčeno – Deník zdravotní služby 6. střeleckého pluku od roku 1917 do roku 1919
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Dobrovolci těžce ranění u Buzuluku. Za hezkého počasí byli ranění vynášeni z vagónů pod stany v zahradách 
železničních stanic. (fotoarchiv VHA)
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VHA, f. Stř. pl. 6, k. 22, Historické záznamy zdravotní části 6. československého střeleckého Hanáckého pluku, rukopis.
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1918, 3. října, Jekatěrinburg – Rozdělení úřadu sborového lékaře mezi zdravotního ná-
čelníka fronty a zdravotního náčelníka týlu v souvislosti s přeměnou Československého 
armádního sboru
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VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 38, Spisy evidované, č. j. 24.550, strojopis.
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1918, 20. listopadu, Jekatěrinburg – Jmenování zdravotních náčelníků

VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 41, Spisy evidované, č. j. 26.530, strojopis.
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1918, říjen, neurčeno – Deník plukovního lékaře 10. střeleckého pluku popisující činnost 
zdravotní služby na kungurské frontě v říjnu 1918
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VHA, f. Stř. pl. 10, k. 25, Plukovní lékař 10. střeleckého pluku – Deník, rukopis.
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1918, 25. říjen, Aksakovo – Ohledací protokol plukovníka Josefa Švece vystavený diviz-
ním lékařem 1. střelecké divize MUDr. Pánkem

VHA, f. Švec, Josef Jiří, k. 1, série 5 – Materiály vztahující se k úmrtí plk. Švece, Protokol, strojopisný opis pořízený 
v roce 1930 v Památníku osvobození z rukopisného originálu.
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1919, 10. února, neurčeno – Zřízení zdravotních komisí v částech

VHA, f. MV v Rusku, k. 79, Spisy evidované, č. j. 3600, strojopis.
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1919, 15. února, Čeljabinsk – Titulní strana Zdravotního věstníku vydávaného 
Epidemiologicko -bakteriologickým vědeckým ústavem

VHA, f. MV v Rusku, k. 79, Spisy evidované, č. j. 5318, hektografovaný tisk.
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Nedatováno, neurčeno – Historie zdravotní služby 3. střelecké divize
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86 VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Stručný nástin dějin 3. střelecké divize, strojopis.
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1919, 31. března, neurčeno – Počet a druh nemocí ošetřených ambulantně na plukovní 
ošetřovně 4. střeleckého pluku za měsíc březen 1919

počet případů druh nemoci
2 tyf skvrnitý
3 chřipka
7 malárie
6 dioptrické vady
2 nemoci víček a spojivky

50 zánět středního ucha
1 nahluchlost

224 kapavka a komplikace
6 syfilis
2 rýma
6 nemoci nosu a dutin
2 akutní bronchitida
1 chronická bronchitida
2 astma
3 chronické srdeční vady
1 akutní srdeční vady

232 nemoci zubní
3 nemoci dutiny ústní

25 angína
15 akutní zánět žaludku

7 chronický zánět žaludku
2 nemoci jater a žlučníku
1 kýla
8 hemoroidy
3 zánět močového měchýře
4 ostatní nemoce a anomálie
3 chudokrevnost
1 neuralgie

12 ekzémy
5 lupénka
3 dermatomykóza

16 svrab
6 absces a flegmóna
4 rány střelné
1 rána sečná
1 podvrtnutí
1 zlomenina

41 pozorování choroby

VHA, f. Stř. pl. 4, k. 40, Počet a druh nemocí ošetřených 
na plukovní ošetřovně za měsíc březen 1919, rukopis 
– transkribováno.
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1919, 14. dubna, Vladivostok – Upozornění správce Hlavního lékárenského skladu 
kpt. PhMgr. Červenky na kritický nedostatek léků a váznoucí spolupráci s Americkým 
červeným křížem
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VHA, f. Zdrav. náč., k. 4, Nezpracovaný aktový materiál, č. j. 115, strojopis.
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1919, 30. srpna, Vladivostok – Dějiny vzniku a fungování Československé vojenské ne-
mocnice Japonského červeného kříže na Egeršeldu zpracované Jaroslavem Syřištěm
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VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Historický nástin zařízení a trvání nemocnice Japonského červeného kříže na Egeršeldu 
od července 1918 do srpna 1919, strojopis.

Nemocní a ranění legionáři s ošetřovatelkami v nemocnici Japonského červeného kříže na Egeršeldě (fotoarchiv VHA)
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1918, prosinec, Vladivostok – Dietní jídelní lístek Československé vojenské nemocnice 
Japonského červeného kříže na Egeršeldu od 2. do 8. prosince 1918

VHA, f. OČSNR – Rusko, k. 84, Spisy evidované, č. j. 1357, rukopis.
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1919, říjen, Vladivostok – Zpráva o  činnosti Československé nemocnice č.  7 ve Vladi-
vostoku od ledna do října 1919 od velitele mjr. MUDr. Smetany
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VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Roční nemocniční zpráva Československé vojenské nemocnice č. 7 za dobu od 1. ledna do 
5. října 1919, strojopis.
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Nedatováno, Vladivostok – Instrukce zdravotního náčelníka Dálného východu 
mjr. MUDr. Foustky lékařům částí ohledně příjezdu do Vladivostoku za účelem evakuace 
do vlasti

VHA, f. EBVÚ, k 1, Instrukce starším lékařům pluku nebo lékařům samostatných částí, strojopis.
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1919, červen, neurčeno – Zpráva o zajištění zdravotní služby v průběhu bojů na manské 
frontě jižně od úseku dráhy Sviščevo–Kansk od praporního lékaře 10. střeleckého pluku
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VHA, f. Stř. pl. 10, k. 24, Přehled zdravotní služby na frontě jižně Kainsk–Sviščevo, rukopis.
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1919, červen, neurčeno – Přehled činnosti Zdravotního odboru Ministerstva vojenství 
v Rusku za měsíce leden až červen 1919 zpracovaný náčelníkem odboru plk. MUDr. Rašem
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VHA, f. MV v Rusku, k. 85, Spisy neevidované, Výkaz o činnosti zdravotního odboru, strojopis.
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1919, 15. listopadu, Irkutsk – Přehled zdravotní činnosti v Československém vojsku na 
Rusi za dobu od srpna do listopadu 1919
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VHA, f. MV v Rusku, k. 54, Materiály zdravotní služby, č. j. 24.988, strojopis.
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1919, říjen, neurčeno – Apel plukovního lékaře 5. střeleckého pluku kpt. MUDr. Megisky 
k vojákům ohledně nebezpečí nákazy pohlavními a dalšími nemocemi



255

VHA, f. Stř. pl. 5, k. 6, dělo 4/5, Dopisy plukovního lékaře ohledně ochrany před nakažlivými chorobami, rukopis.
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1919, 11. leden, neurčeno – Návrh boje proti pohlavním chorobám od plukovního lékaře 
1. střeleckého pluku MUDr. Františka Langera

Plukovní lékař 1. československého střeleckého pluku „Jana Husa“
Veliteli pluku

Návrh boje proti pohlavním chorobám
A.
1. V  každé kasárně bude uložena lahvička s  protargolem a  láhev se sublimačním roztokem 
s návodem, jak je upotřebiti. Tato ochrana jest dosti problematická, protože účinkuje nejlépe 
jen 15 minut po souloži a  i  tehdy jest její pravděpodobnost rovna jen 50 %. Ve vlacích, kde 
byla zřízena, vždy dřív či později byla ukradena. Proto jest zapotřebí nyní příkazem po pluku 
ji svěřiti vždy poddůstojníku majícímu službu, který jest za ni zodpovědný. Jedna lahvička má 
cenu asi 5 rublů.
2. Budiž plukovní prodejně nařízeno a umožněno, aby na východě postarala se o nákup dobrých 
prezervativů v dostatečném množství pro celý pluk (asi šest až devět tisíc kusů), které pak uvede 
do prodeje.
3. Budiž co nejvíce omezeno povolení večerních vycházek a nařízeno zavříti místnosti, kde se 
zdržují prostitutky.
B.
1. Mladším lékařům jest mnou nařízeno, aby při ranních prohlídkách, kdy bývá vždy přítomno 
50–60 lidí, vedli s vojáky rozhovory o škodlivosti pohlavních chorob.
2. Plukovní lékař přednáší o tomtéž tématu pro celý pluk.
C.
1. Budiž nařízeno povinné přihlášení se u velitele roty neb oddílu všech onemocnělých pohlavní 
chorobou při objevení se prvých příznaků nemoci (jako vřed na pohlavním údu, výtok z močové 
roury) s povinným udáním jména a adresy ženštiny, kde se nakazil. Nepřihlášení se budiž tres-
táni. Rovněž budiž trestáno nepřesné hlášení bytu ženštiny, zapírání soulože i každé falešné či 
nesprávné udání. Nakažené ženštiny buďtež předvedeny komandantu města, který je povinen 
dáti je prohlédnout, a bude -li shledána pohlavně nemocnou, dáti ji vzdálit z města nebo inter-
novat. Nebylo by na škodu publikovati veřejně nebo v novinách, co čeká takové ženy nakazivší 
naše vojáky. Choditi s ženštinami do lázní se zakazuje.
2. Aby hlášení stalo se povinným, jest nutné zavésti i povinnost se léčiti. A sice nutno:
a) Omeziti vnitřní nákazu, tj. zakrýti prameny nákazy vycházející z pluku. To značí internovati 
odděleně všechny nakažené vojáky tak, jak bylo mnou navrženo po příchodu do Petropavlovska. 
Ve společném bydlišti možno k pohlavně onemocnělým použíti jiného režimu (hygieny, léčení), 
než jsou -li při rotách.
b) Dále jest nutno, aby z plukovních peněz byla určena dostatečná suma (tři až pět tisíc rublů) 
k nákupu léků na východě, neboť léky dodávané z korpusního skladiště daleko nestačí.
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3. Kontrola správného hlášení pohlavní choroby budiž prováděna jednou týdně batalionními 
lékaři ve formě tělesné prohlídky podle jmenného spisku. O čase a místě dohovoří se lékař s ve-
litelem praporu. Vykonání prohlídky bylo mnou již nařízeno. Tělesná prohlídka nesmí být více 
než kontrolou, neboť pak ztrácí povinné hlášení všechen svůj morální význam.
4. Výjimečně plukovní lékař dovolí nemocným, u nichž stav toho dovoluje a lze předpokládati 
dobrou vůli vyléčiti se, aby zůstal ve své části. Plukovní lékař činí tak hlavně při doporučení 
velitele roty neb oddílu.

Dr. Langer

VHA, f. Stř. pl. 1, k. 12, dělo 10, č. j. 1446, transkribovaný rukopis.

Plukovní lékař 1. střeleckého 
pluku MUDr. František Langer 
(fotoarchiv VHA)
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1919, 30. července, neurčeno – Upozornění plukovního lékaře 1. střeleckého pluku 
mjr. MUDr. Langera ohledně ochrany před nákazou pohlavními chorobami

VHA, f. Stř. pl. 1, k. 12, dělo 10, Upozornění, strojopis.
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1919, 24. listopadu, neurčeno – Hlášení plukovního lékaře 1. střeleckého pluku 
mjr. MUDr. Langera, že na plukovní ošetřovně jsou k dispozici prostředky chránící před 
nákazou pohlavními chorobami.

VHA, f. Stř. pl. 1, k. 12, dělo 10, č. j. 18361/10, rukopis.
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1920, 14. března, Vladivostok – Praporní lékař 4. střeleckého pluku kpt. MUC. Krump-
hanzl hlásí veliteli posádky Gornostaj, že kdo nebude očkován, nebude vpuštěn na loď 
do vlasti.

VHA, f. Stř. pl. 4, k. 10, Došlá a odeslaná korespondence lékaře 2. praporu 4. pluku, č. j. 967, rukopis.
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1919, 23. říjen, neurčeno – Návrh na vyznamenání praporního lékaře prap. MUC. Josefa 
Šindeláře

VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 2, Návrhy na vyznamenání, strojopis.
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1919, neurčeno – Návrh na vyznamenání mladšího lékaře kpt. MUC. Vladimíra Vaňaty

VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 2, Návrhy na vyznamenání, strojopis.
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1919, neurčeno – Návrh na vyznamenání mladšího lékaře por. MUC. Rudolfa Brože

VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 2, Návrhy na vyznamenání, strojopis.
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1919, neurčeno – Návrh na vyznamenání ppor.  MUC. Karla Řehořovského (nahoře) 
a ppor. MUC. Františka Šamšuly (dole)
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VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 2, Návrhy na vyznamenání, strojopis.
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1919, neurčeno – Návrh na vyznamenání plukovního lékaře mjr. MUDr. Josefa Kůrky

VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 2, Návrhy na vyznamenání, strojopis.
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1919, neurčeno – Souhrnný přehled o zdravotních zařízeních Československého vojska 
na Rusi, jejich vzniku, vedení a činnosti
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VHA, f. Zdr. sl. – varia, k. 4, Zdravotní činnost ústavů, rukopis.
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Nedatováno, neurčeno – Instrukce o právech a povinnostech zdravotních poddůstojníků 
pluku od mjr. MUDr. Vladimíra Procházky
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VHA, f. Stř. pl. 4, k. 12, Instrukce o právech a povinnostech zdravotních poddůstojníků, cyklostylovaný tisk.
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6.  ZPRÁVA O ZAHRANIČNÍ 
PRACOVNÍ CESTĚ DO VHA 
BRATISLAVA

Mgr. Martin Dubánek, Ing. Petr Kadlec, Mgr. Martin Gamba

Ve dnech 8. až 12. listopadu 2021 vykonali zaměstnanci Vojenského historického archivu 
– Vojenského ústředního archivu Praha pracovní cestu do Vojenského historického archi-
vu v Bratislavě za účelem získání informací z historických archivních fondů delimitovaných 
v rámci protokolu MO ČR a MO SR z roku 1995 na Slovensko. Za Oddělení novodobých 
fondů a sbírek VHA se cesty zúčastnili Mgr. Martin Dubánek, Ing. Petr Kadlec a Mgr. Martin 
Gamba.

Mgr. Martin Dubánek prostudoval pět kartonů fondu Velitelství hraničářského prapo-
ru 11 v Parkani (dnes Štúrovo), který byl v roce 1938 transformován na Hraničářský pluk 11. 
Jeho příslušníci v kritickém září 1938 obsazovali rozestavěné těžké a lehké opevnění na jižní 
Moravě. Fond obsahoval především rozsáhlou a podrobně psanou kroniku (přes 300 stran), 
která zachycovala dějiny útvaru od roku 1919 do roku 1939.

Mgr. Martin Dubánek při přípravě na studium v badatelně VHÚ/VHA Bratislava
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V rámci hledání informací o obraně Slovenska v roce 1938 byly prostudovány i malé fon-
dy Velitelství ženijního praporu 12 v Komárně v  rozsahu dvou kartonů, Velitelství pěšího 
pluku 12 v Komárně v rozsahu jednoho kartonu a Velitelství pěšího pluku 39 v Bratislavě 
v rozsahu sedmi kartonů. Z období po roce 1945 byl prostudován fond Pokusná dělostřelecká 
střelnice a Posádková správa Záhorie v časovém rozpětí 1953–1970. Fond obsahoval přede-
vším mimořádné události (katastrofy) při zkouškách nových zbraní a likvidace dělostřelecké 
munice.

Ing. Petr Kadlec pokračoval v systematickém studiu písemností vojenské justice na Slo-
vensku (konkrétně archivní fond Vojenský soud Bratislava) s ohledem na poměry po rozpadu 
Československa v roce 1939.

Mgr. Martin Gamba se zúčastnil zahraniční služební cesty do VHÚ/VHA Bratislava po-
prvé. Proto se v rámci možností seznámil s činností tamní badatelny. Prostudoval zachovalé 
písemnosti 63. pomocného technického praporu o rozsahu osmi kartonů, potřebné z hledis-
ka vyřizování úřední agendy. Dále studoval kroniku tehdejšího Zemského vojenského velitel-
ství Košice a kroniku 9. pěší divize.

Služební cesta splnila svůj účel, když umožnila průzkum archivních podkladů a přispěla 
k  prohloubení znalostí o  konkrétních historických tématech, které budou použity při od-
borné publikační činnosti zúčastněných zaměstnanců VÚA -VHA Praha. Personál archivu 
a badatelny VHA Bratislava již tradičně prokázal nevšední vstřícnost.

V Bratislavě zbyl podvečer čas i na návštěvu československého opevnění z let 1935–1938, pěchotní srub B -S 2 Mulda 
v Petržalce.
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7.  PŘÍRŮSTKY DO PŘÍRUČNÍ 
KNIHOVNY BADATELNY VHA 
V ROCE 2021

Mgr. Jan Chleboun

85 let výroby trolejbusů Škoda. SPDV: Plzeň 2001, s. 365. Publikace s bohatou obrazovou 
přílohou sleduje vývoj a historii autobusů značky Škoda.

BARTONÍČEK, Pavel. Historie nikoho nezabije: Slaný a  Slánsko ve XX. století. Wotru-
bia: Slaný 2021, s. 163. Sborník stejnojmenné historické konference se ohlíží za putováním 
a osudy malíře Josefa Navrátila, čs. legionáře Fr. Císaře a sochaře Jana Zacha, věnuje se histo-
rii kladenské služebny Sicherheitsdienstu, slánského Okresního domu a ochraně prezidenta 
Masaryka i jeho významných návštěv. Jeden příspěvek patří zmařenému útěku slánského po-
hraničníka Ludvíka Vágnera za železnou oponu.

BITTON -KRATOCHVÍL, Miloslav. Na poslední chvíli. Epocha: Praha 2021, s. 248. Poutavé 
vzpomínky veterána tobruckých bojů a člena RAF.

CIARAFFA, Enzo; ŠPÁNIK Jozef. Čechoslová‑
ci na řece Olona: Etnická čistka paměti, která se 
nezdařila. ČsOL: Praha 2020, s. 98. Dílo dvojice 
autorů je příspěvkem k historii italských legií a čás-
tečně i k druhoválečnému působení Čechoslováků 
v  Itálii. Mimo jiné se zabývá různými s  tématem 
spojenými fenomény, především formováním a vý-
znamem tzv.  čs.  domobrany. Pojícím prvkem je 
historie zaniklého vojenského hřbitova v  Solbiate 
Olona, místa odpočinku i  paměti Čechoslováků 
z obou válek.

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Bohdan Pavlů: 
politická biografie 1883–1938. VEDA a  Histo-
rický ústav Slovenské AV: Bratislava 2021, s. 511. 
I  s  pomocí našich fondů sestavila autorka boha-
tou biografii legionářského a  prvorepublikového 
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diplomata, politika a intelektuála doprovázenou fotografiemi a dalšími dobovými dokumen-
ty i pokusem o soupis jeho publikační činnosti.

FERRANTI, Lamberto. Iluzorní spojenectví: Role Itálie v procesu formování Českosloven‑
ska. Epocha: Praha 2020, s. 488. Kniha představuje postoje Itálie v období okolo a během 
první světové války. Na tomto širokém základě pak přibližuje vztah k čs. odboji a italskou roli 
v jeho formování, stejně jako vztah k mladé republice, i jeho proměny především v souvislosti 
s čs. podporou Jugoslávie, jihoslovanského státu.

FIDLER, Jiří. Kronika republiky 1969–2020. Ottovo nakladatelství: Praha 2020, s. 287. Dru-
hý díl série. Vedle časové osy jsou zde jednotlivé vybrané události a fenomény rozepsány a do-
provázeny množstvím fotografií a v závěru i medailonky významných politických osobností.

FIDLER, Jiří. Lexikon ČSLA. Svazy a svazky. Euromedia: Praha 2020, 320 s. Publikace při-
náší základní informace k organizačním složkám a útvarům ČSLA i k jejich vybraným ve-
litelům. Vedle možnosti hledat útvary i podle dislokačních míst nabízí i množství fotografií 
a pět desítek map.

FLIMELOVÁ, Alena; ŠTÉR Roman. Ve stínu mužů: Ženy v československých vojenských 
jednotkách na východní frontě v letech 1942–1945. Academia: Praha 2021, 490 s. Kniha se 
zabývá problematikou vojákyň v  řadách československých jednotek v  SSSR. Kromě jejich 
seznamu a medailonků vybraných žen jsou jednotlivé kapitoly věnovány různým aspektům 
jejich života.

FRIČEK, Jaroslav; BOUBELÍK, Tomáš. 60  let Vojenského útvaru 3255 Praha. MO ČR: 
Praha 2020, s. 314. Publikace mapuje vývoj československých a českých spojovacích vojsk 
od 50. let do současnosti. V medailoncích jsou představeny významné osobnosti, nechybí 
seznamy velitelů a organizační diagramy, část je věnovaná i  technickému vybavení včetně 
fotografií. Na přípravě zdrojů se podílela naše instituce.

GÁLIS, Radek: Pravdu říkat, pravdu žít. České Budějovice: 2021, s. 280. Série částečně do-
sud nepublikovaných rozhovorů Radka Gálise s deseti osobnostmi veřejného života: umělci, 
vojáky a dalšími – nejen o dobách minulých, ale i o současnosti.

HÁJKOVÁ, Dagmar a kol. (ed): Korespondence TGM. Masarykův ústav a AV ČR: Praha 
2020; 248 s. Edice 193 dopisů prvního čs. prezidenta z let 1915–1916 s předmluvou a úvod-
ním komentářem D. Hájkové.

HENTSCHOVÁ, Radka; LEHNER Jan. Rakousko ‑uherské válečné námořnictvo na foto‑
grafiích ze sbírky Jaroslava Bílého. Západočeské muzeum v Plzni 2020, 192 s. Z velké části 
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obrazová publikace seznamuje čtenáře se všemi aspekty rakousko -uherského námořnictva 
v  předvečer první světové války a  během ní, se životem v  přístavech a  také s  používanou 
technikou.

HOMOLA, Zdeněk. Generál Be‑
dřich Homola: Zakázaný hrdina. 
Zhola: Praha 2020, s. 174. Ohlédnutí 
za životem a  smrtí velitele Obrany 
národa s  předmluvou J. B. Uhlíře. 
Jednotlivé kapitoly sledují etapy Ho-
molova života; přes první světovou 
válku a  legie, obě republiky, od-
boj, až po zatčení a  následnou smrt 
v  Plötzensee. Nechybí fotografie ani 
historické dokumenty včetně deníku 
z  ruského zajetí a  spisů z  procesu. 
V  knize jsou uvedeny také osudy 
pozůstalých.

HORVÁTHOVÁ, Jana a kol. …to jsou těžké vzpomínky: Vzpomínky Romů a Sintů na život 
před válkou a v protektorátu. Větrné mlýny: Praha 2021, s. 771. Kniha je rozdělená podle 
historických období, uvádí do dějinných souvislostí i do právního postavení Romů, popisuje 
jejich život napříč dobou a  vyprávění doplňuje 
vzpomínkami, nejčastěji prostřednictvím zázna-
mů rozhovorů s  pamětníky, jejichž medailonky 
jsou připojeny.

JUKL, Marek; MAJRICHOVÁ, Jana. Stole‑
tí s  Červeným křížem. ČK: Praha 2019, s. 180. 
Publikace přináší kompletní historii organizace 
Červeného kříže v českých zemích až do součas-
nosti. Text je prokládán fotografiemi, v přílohách 
se lze mimo jiné seznámit s dokumenty právně 
ukotvujícími organizaci v rámci čs. státu i se se-
znamy nositelů medailí Červeného kříže.

KAMENÍK, Václav; KOPECKÝ, Milan. Andě‑
lé se samopalem: Výsadkářky 2. čs. samostatné 
paradesantní brigády v  SSSR. Epocha: Praha 
2021; s. 262. Publikace odkrývá a sleduje nejen 
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osudy desítek žen výsadkářek, ale podrobněji rozebírá i  formování brigády a boje, jichž se 
zúčastnily, ať už jde o operace na východě či boje Slovenského národního povstání. Samotné 
životní dráhy výsadkářek shrnuje přehledná série medailonků, vše je bohatě ilustrováno a do-
kreslováno mimo jiné archiváliemi uchovávanými v rámci VÚA -VHA Praha.

KMOCH, Pavel. Konec pánů Benešovska: SS ‑Stadt Böhmen, Ortsgruppe der NSDAP Be‑
neschau, Wallenstein a ti druzí. Academia: Praha 2021, s. 448. Autor se zaměřuje na konec 
německé vlády nad regionem a sleduje osudy nejen jejích aktérů ve zmatcích konce války. 
Popisuje atmosféru doby i poválečné zúčtování. Jedna kapitola je věnována květnovým praž-
ským událostem.

LÁŠEK, Radan. Strážci Orlických hor 1938. 
Codyprint: Praha 2021, s. 300. Kniha se zabý-
vá formováním a  bojovým nasazením praporu 
Stráže obrany státu Rychnov nad Kněžnou. Na 
pozadí historie praporu potom sleduje dra-
matické změny a  události v  regionu mezi lety 
1936–1939, především přípravy na obranu. Ved-
le bohatého fotografického a mapového materi-
álu nejen v přílohové části obsahuje i životopisy 
některých aktérů.

LAURINCOVÁ, Sylvia. Kuřim a její legionáři. 
Šuplík: Brno 2021, s. 252. S  pomocí osobních 
dokumentů, ale i  kronik samotných útvarů líčí 
autorka životy vybraných kuřimských legionářů. 
Vojenskou pouť dokreslují výňatky z  osobních 
deníků a  prostor je věnován i  jejich pozdějším 
osudům a památníkům, dále krátce vojákům rakouské armády a místním padlým v první 
světové válce.

MALOŇ, Lubor (ed.). Květnové povstání českého lidu ve dnech 1.–4. 5. 1945. Muzeum Ko-
menského v Přerově 2020, s. 150. Sborník zavádí čtenáře vedle Přerova rovněž do Železné-
ho Brodu, na Nymbursko či Poděbradsko a na pozadí dobových fotografií poodkrývá zdejší 
dramatický konec války. Zvláštní obrazová příloha s medailonky je věnována jednotlivým 
obětem přerovského povstání.

MARŠÁLEK, Zdenko; NEMINÁŘ, Jiří (eds.). Ve dvou uniformách. Muzeum Hlučínska. 
Hlučín -Praha 2020, s. 222. Publikace nabízí dosud málo známou a marginalizovanou his-
torii mužů z nacisty zabraných či přisvojených oblastí, kteří byli okolnostmi zaváti do řad 
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Wehrmachtu. Věnuje se mimo jiné postojům jiných zemí k této otázce. Kromě bývalých „su-
detských oblastí“ se sborník zaměřuje i na muže z Alsaska -Lotrinska či dnešního Slovinska 
a Polska.

MICIĆ, Milan. Zapomenutý boj: Srbští dobrovolníci v Rusku. Epocha: Praha 2020, s. 232. 
Kniha Milana Miciće se zabývá formováním a působením srbských dobrovolníků v  ruské 
armádě a částečně i v porevolučních silách. V přílohách nalezneme tabulky s početními stavy, 
medailonky významných osobností i krátký příspěvek k působení Čechoslováků v dobrudž-
ských bojích.

MINÁRIKOVÁ, Katarína. Urbanizmus a armáda: K problematike vojenskej stavebnej čin‑
nosti československej armády na východnom Slovensku v  medzivojnovom období. VHÚ 
Bratislava 2021, s. 147. Úvodní kapitoly publikace seznamují čtenáře s obtížným utvářením 
společné československé branné moci a překážkami, jimž tyto snahy čelily, a dále s celkovou 
situací ve společném státě. Dále už se dosti detailně věnuje samotné stavební činnosti a při-
kládá tabulky s přehledem jednotlivých objektů. Práci uzavírá rejstřík a soubor plánů a fotek.

NOVÁKOVÁ, Tamara a kol. Opevněná krajina – lidé ve východních Krkonoších 1938. Kri‑
tický katalog k výstavě. HÚ AV ČR: Praha 2021, s. 354. Na stránkách publikace se proplétá 
historická linka s kapitolami originálním způsobem nahlížejícími do metodiky i praxe vě-
decké práce a představující ji široké veřejnosti. Soudobé dokumenty a vzpomínky doplňují 
současné fotografie a výsledky archeologického průzkumu. Společně vytvářejí příběh kraje 
a jeho obyvatel v předvečer války. Své místo zde má i katalog dokumentů samotné výstavy 
s kritickým popisem a představením různých druhů dokumentů.

PLACHÁ, Pavla. Zpřetrhané životy: Československé ženy v  nacistickém koncentračním 
táboře Ravensbrück v  letech 1939–1945. Pulchra: Praha 2021, s. 496. V  komplexní práci 
odkrývá autorka život vězeňkyň, zabývá se jejich typologií i jednotlivými aspekty táborového 
života, často specificky ženskými. Zvláštní kapitola je věnována historické interpretaci tohoto 
fenoménu. Text je doprovázen mnohdy poprvé publikovanými fotografiemi i obrázky Niny 
Jirsíkové.

PRÁŠIL, Karel. Upomínky na můj vojenský život. Epocha: Praha 2020, s. 448. Vzpomínky 
ruského legionáře na první světovou a občanskou válku v Rusku ilustrované z části i fotogra-
fiemi a dokumenty z naší instituce.

PULEC, Vladimír. Smrt v pohraniční uniformě – mýty a skutečnost: Seznamy zemřelých 
pohraničníků v  letech 1945–1991. Úřad dokumentace a  vyšetřování zločinů komunismu: 
Praha 2021. Publikace přehledným způsobem dokumentuje všechna úmrtí činných přísluš-
níků pohraniční stráže. Součástí je i odborná předmluva, souhrnné statistiky a jejich analýza.
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SEGEŠ, Vladimír. Legendárny husár Ladislav 
Škultéty ‑Gabriš a  jeho doba. VHA Bratislava 
2021, 243 s. Na pozadí velkých dějin sleduje autor 
neobyčejné osudy muže, jenž se ve dvanácti letech 
připojil k  husarskému pluku a  odsloužil v  něm 
81 let a prošel ohněm válek, ať už těch o rakouské 
dědictví nebo napoleonských.

STEGUROVÁ, Karolína. I  ženy chtěly bojovat! 
Československé ženy v  armádních pomocných 
sborech ATS a  WAAF za druhé světové války. 
Praha, Academia 2021, 288 s. V  publikaci vznik-
lé mimo jiné s  pomocí našich pramenů a  fondů 
přibližuje autorka genezi i  organizaci ženských 
pomocných sborů ve Velké Británii za 2. světové 
války. Obecnější úvod se široce zaměřuje na po-
stavení ženy v různých armádách a branných orga-
nizacích v první polovině 20. století, závěr je naopak věnován pozdějšímu postoji českoslo-
venských institucí a jejich poměru k těmto ženám. V příloze lze nalézt seznam čs. příslušnic 
ATS a WAAF.

SMÍŠEK, Martin. Czechoslovak Arms Exports to the Middle East, volume I: Origins. Israel 
and Jordan 1948–1989. Helion 2021, 70 s. Bohatě archivně podložená publikace se zabývá 
československou vojenskou pomocí vznikajícímu 
státu Izrael. Vedle fotek a  obrázků nalezne čtenář 
i tabulky s druhy a počty dodané výzbroje.

ŠMEJKAL, Pavel. S Moskvou za zády: Zpravodajci 
– parašutisté – partyzáni. Praha: Academia 2021, 
1026 s. Poněkud netypický průvodce nabízí čtená-
ři možnost vyhledat podle regionů a lokalit místní 
působení partyzánských skupin a výsadků ze SSSR. 
Vše je doprovázeno bohatou obrázkovou přílohou 
a poznámkovým aparátem.

ŠPITÁLSKÝ, Jaroslav (ed.). Kronika velitelství 
zvláštních bojových útvarů 1918–1922. Epocha, 
Praha 2021, 312 s. Unikátní publikace představuje 
historii útočné vozby bezprostředně po vzniku sa-
mostatného čs. státu. Jde o dokončení práce načaté 
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plk. Hranáčem a dosud nepublikované. Je bohatě doplněna sbírkou fotografií jak z našich 
zdrojů, tak i  z Difrologického klubu a  soukromých sbírek. V přílohách lze dále naleznout 
portréty důstojníků spojených s útočnou vozbou či vzpomínky Josefa Dvořáka.

ŠUMICHRAST Peter a kol. Slovensko proti fašizmu na strane demokracie. VHÚ Bratislava 
2020. 406 s. Sborník vydaný k životnímu jubileu J. Bystrického s předmluvami P. Šumichrasta 
a V. Segeše nabízí vedle druhoválečných příspěvků rovněž i některé epizody ze starších dějin, 
mimo jiné i Bystrického vlastní srovnání Belisariova tažení proti Ostrogótům a druhováleč-
ných operací spojeneckých vojsk na témže území.

VAJSKEBR Jan; KAŇÁK, Petr. Kariéry ve službách nacismu: Nejvyšší představitelé němec‑
kého potlačovacího aparátu v protektorátu Čechy a Morava. NLN: Praha 2020, s. 396. Práce 
uvádí čtenáře do světa protektorátního represivního aparátu, dále podrobně popisuje osudy 
předních mužů z řad jeho složek, jejich působení nejen v protektorátu a jejich osudy.
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