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Pan tní deska na budově nl,něj,ši tělocvičttt, l,edle pr nn,slol,é školt, l,Če.skě Lipě (Turnlttlle) upominttt, ,

l1,\tlóšenísamostatněhosttiru t České Lípě dne 30. íjna ]918 (íoío auíor).
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M uži Slovácké brigády v bojích na Slovensku
Mgr. Lukáš Lexa

,let]noto ČsOL v Hodoníně, Historiclgl tistav FF M(J Brno

rlr r, |)t) vyhlášení samostatnosti Československa se v Hodoníně zformo-
Ir lIt,l\č,tší dobrovolnická jednotka dané doby Slovácká brigáda. Počátek

l,, r lr.,č,ttóIlo období na moravsko-slovenském pomezí prov ázely nepokoje
.rlt,lstvit a ozbrojené st ety armád. Slovácká brigáda se zapojila do větši-

t ,,rrllrlitti, které sehrály roli ve formování podoby hranic Československa.
, ,,r,,lr tlllcrovaly na jihu Moravy, ve Slezsku, na Slovensku i Podkarpat-

llrr,,i, rlikdy však nedošlo k nasazení brigády jako celku. Tato studie se
r,rrt,,l .zl)-lilpovat pr,isobení vojákri Slovácké brigády na Slovensku v obdo-
,l,,,rztlvacích bojri v závěru roku l9l8 i jejich dalšímu nasazeni na ja e
l, tr, |() l9. Kvrili značné roztroušenosti menších jednotek Slovácké brigády
l. 1r, ll 1lt'cclchridc a následovníkri) po rizemí Slovenska a jejich dočasnému

., , ,rlr.llltl pod ízení jinym než brigádnímu velitelství sleduje článek několik
,, lr ,li,jtlvych linií. Mriže se tedy zdát poněkud nesourody. Všechny muže

,.! ,l\ llllych jednotek však pojila touha po svobodné vlasti.

I l t tl| (1\. rlddíly na Slovensku
1,,,r ,rllitl republiky vznikaly r zné dobrovolnické jednotky k zajištění po-

lt ,, rr;r jiltLt Moravy pro potlačení snah moravskych Němc o p ipojení ně-
i ,,;,rzyčnych zemi k Rakousku, Moravsko-slovensklim pomezím zmítaly

, ,lrrr rrclltlkoje. Projevy anarchie a rabování byly namí eny p edevším proti
l,,Ill Nll sltlvenské straně hranice však byla situace o poznání komplikova-
, ,r ;rtrtttčt-y rozháranější. Dne 4. listopadu odeslal vládní komisa města
l,,rrrrrlr l(r-a_jíček do Prahy telegram: ,,Podle dnešních informací Slovensko
,ltt,tltii,í tlllttšíěno od mad'arské správy, ponecháno samo sobě bez organi-
l llttlič,i tlrancování majetku, hrozivé poměry v Šašilně, Senici, v Malac-

,t ,t1,11li. l1,|ěkolik lidí i slovenslrych se zbraněmi ruší po ádek..."
,,l,;11 1,1i,g6| p esunem ozbrojeného násilí na moravskou stranu hranice
lr r1 1111ly1l11y první po ádkové jednotky a odeslány k policejním akcím na
,,.l,rr, .|tlktl oficiálně první jednotka, která p ekročila slovenskou hranici

., ., |, ttlt 2. listopadu l918 u Hodonína, byvá uváděn oddíl nadporučíka
,l llll;l l{il)ky. Jeho vojáci pocházeli ze stavu 25. st eleckého pluku, kter;í
,. llrrtlrrtlítl vracel do své mírové posádky v Kromě íži. Ve stejné době

30. iina'l918
byla na tomio místě

voiáky 18. pěšiho pluku

prohlášena Óe koslovensM republika

W
30.10.1918
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vznlklajednotka dobrovolníkri v Uherském Brodě. Její muži strážili Vlársk]
prusmyk a část byla odeslána na slovenské uzemí. Někdy se uvádí jako první
čs. jednotka na Slovensku právě tato uherskobrodská skupina.

Máme tedy vytyčené dva základni směry prvního postupu čs. jednotek -
z Hodonína a uherského Brodu. Mezi centra formování jednotek pro akce na
slovensku se adí vedle Hodonína a uherského Brodu taktéžuherské Hradiště,
které posléze p evzalo hlavní rilohu, když se zde l0.listopadu l9l8 usídlil
generál Josef Štika a zŤídil zde velitelství pro koordinaci postupu jednotek na
Slovensku. Od počátku mrižeme mluvit o československé asistenci na Sloven-
sku, protože se nejednalo pouze o české a moravské dobrovolníky, kte í se
do policejního zásahu a následné obsazovací války zapojlli. Na počátku listo-
padu zformoval praporčík Gejza Mego rotu dobrovolníkri z Malacek a okolí
a podobně ze slovenskych muž vytvo il kulometnou rotu praporčík Ján Ďuriš
Frndák. Později vznikla v Uherském Hradišti také Garda slovenskej slobody.I

V Hodoníně tvo ily základ dobrovolnick;ich jednotek oddíly nádražní
stráže pod velením nadporučíka He manského. Nádražní stráž p edstavovala
sílu asi 250 mužťl se t emi d stojníky. Dne 4. listopadu 19l8 vydal vládní ko-
misa města Hodonína Eduard l(rajíček vyzvu vojákrim z okolí, aby se hlásili
do služeb nového státu, Do Hodonína se začali sjíždět muži ze Slovácka, aby
mohli bl t vyzbrojeni, vystrojeni a odesláni na slovensko. I( této první živelné
fázi formování jednotek a jejich odesílání na Slovensko máme minimum zmí-
nek v písemnlích pramenech. Proto j e obtížnéje detailně popsat.

Vysledky policejních akcí byly z ejrně rozporuplné, protože po zahájení prací
nazformování Slovácké brigády se její velitel Cyril Hluchlí, zdráhal odesílat ne-
dostatečně vyzbrojené a neprově ené vojáky na slovenské území. Dostal se kvrili
tomu i do sporu se slovensk rni zástupci, kte í v Hodoníně dočasně sídlili. Tito je_i

navštívili 16. listopadu 1918 s žádostí o posilové jednotky pro Senicu. Nepochodi-
li, protože je velitelbrigády odbyl se s|oly, žemápo náročném dni plném p íprav.
neboť se zítra bude konat slavnostní p ísaha, a že jde veče et.2 Hluch; se dostával
i do kompetenčních sporu s velitelstvím operací na Slovensku, které sídlilo v Uher_
ském Hradišti (v jeho čele prisobil zprvu generál Josef Štika, posléze plukovníll
František Schóbl).] Pro své jednání však měl pádné argumenty.

lvíce o zmíněnlich jednotkách nap . zdeněk JEžEY, Účast clobrovotníkťt v bojích o slollenslr,,
a Těšínsko v leíec,h 1918 l919.Praha 1937.
rVojenskli st ední archiv Vojensk lristorick17 archiv (dále VÚA-VHA) Praha, fond (dále í.r
Zemské vojenské velitelství Brno, Prezidium, karton (dále kart.) l, inv. č. l9, č. j. 60.
] VÚA VHA Praha, í. Zemské vojenské velitelství Brno, Prezidir,rm, kart. l , inv. č. 22, č. j. 61
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Nádražni .strtíž v Hoc]oníně (archit, Masar.l,koya muzel t Hotloníně).

l l herskobrodští dobrovolníci
|'I",cdskokanem Slovácké brigády se na Uherskobrodsku staly dobrovolnické
jcclnotky složené ze Sokolri a členri nádražní stráže. Podle vzpomínek Václava
Slintáka byla 3. listopadu 19l8 v Nivnici publikována prvnivyzva k utvá ení
ť,s. vojska.a Dne 6. listopadu se spolu s dalšími občany z Nivnice p ihlásil do
r tr jska i Václav Slinták. Stal se součástí oddílu odeslaného 7. listopadu l9l8 do
Ntrvého Mesta nad Váhom k zajištění po ádku. Oddílu velel poručík Samuel
(1rtrclle rťnnych zpráv sejeho početnost odhaduje na 20-90 mužri).5 V Novém
Mcstě nad Váhom došlo p i vyročním trhu k nepokojrim a rabováni obchod
il |)rovozoven židovského etnika. Oddíl p išel ažpo píehnání hlavní vlny nepo-
Irlj[r, p esto se ujal strážni služby azajistllbezpeči majetku i osob. Ubytování
rllrlczli rnuži oddílu poručíka Samuela v hotelu Neubauer a po p íchodu byli
l 
li r v ítáni zástupcem slovenské inteligence doktorem pavolem Blahorn.

Na Trenčiansko se záhy p esunul z Prahy oddíl 1. čs. pěšího pluku pod
rt,lctlít-n setníka Karla Římka6, ktery 8. listopadu obsadil Trenčianské Tepli-

t',,tl St-INTÁK, Československá anabá:e Václctva Slinráka (l). Malovany kraj XLIV,2008,
, r.s ]2 23_

\l,,\ VIIAPraha,f,Slováckábrigáda,kart. l6,inv.č. l023,DeníkV.polrríhopraporu.
li,,lrrrr ZAPLETAL, Dnth čs. pěší pluk dobrovolniclq,. Praha l928.

li,l
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ce. v noci byl setník Rímek vyrušen urgentním poslem od poručíka samuela
z Nového Mesta. Žádal posily, kteq,ich se Novému Mestu také dostalo. Římek
odeslal vlakov transport s četou pod velením poručíka Ledvinky. Ta pomohla
odzbrojit mad'arské jednotky a odeslat je do Budapešti. po p íchodu 28. pěšího
pluku do Nového Mesta nad váhom se oddíl poručíka samuela stáhl zpět do
Uherského Brodu a stal se součástí V. polního praporu Slovácké brigády.?

Uherskohradišt'sk; slovácky prapor
V prvních dnech republiky vznikla v Uherském Hradišti strážní jednotka o síle 200
muž , která obsadi\a nádraží v Uherském Hradišti, Kunovicích a Starém Městě.S
Na popud organizátora slovácké brigády cyrila Hluchého vznikl ve městě později
slováck prapor, kte{ měl b].ít plně začleněn do struktury brigády. Dne 6. listopadu
1 91 8 r,ydala městská rada první vi,nv k hlášení dobrovolník , l 1 .-l3. listopadu
probíhaly odvody a záhy došlo k sestavení praporu. P ihlásilo se na 2 000 dobro-
volníkri. organizacejednotky se ujal posádkoqli velitel podplukovník František
Frinta. Ze zbytku mužri utvo il náhradní rotu a vojenskou policii.

? Petr SLINTÁK, Československá anabáze. s. 2223.
3Ji í ČoUPEK - Jaroslav ŠNaroaR - otokar PAULE, Vojsko v Uherském Hradišti,Uherské
Hradiště 1990.
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Uherskohradišťskjl slováckl prapor o síle 700 muž a 20 dristojník sestával
ze čtyí rot. Jeho p íslušníci pocházeli zejména od 3. pěšího pluku a 25. st elec-
kého pluku, kte í na konci války zběhli a tvo ili tzv. zelené kádry v okolí hradu
Buchlova. Podle zápisu v deníku 2, setniny V. polního praporu Slovácké brigády
nastupovali do nového čs. vojska někdejší dezerté i z rakousko-uherské armá-
dy s nadšením.g Velení praporu se ujal nadporučík Kropáč. Dne 18. listopadu
l9l8 slovácky prapor p ísahal na uherskohradišťském náměstí a 20, listopadu
byl odeslán na Slovensko. Na počátku prosince došlo k definitivnímu vyjmutí
praporu z velitelské pravomoci Slovácké brigády a 12. prosince k jeho začlenění
do formujícího se Moravského pluku (ako jeho IIL prapor).

I'i,i,uthu slováckého praporu v lJherskénl Hradišti l8. listopadu 1918 (Ji í ČOUPEK-Jarcslay šN.lJDAR
Otokar PAULE, Vojsko v Uherskénl Hradišti. Uherské Hradiště 1990).

Prapor nechvalně proslul svou ,,zbolševizovaností", což lze označit za
icclen z projevri jeho p ekotné organizace a nedostatečného prově ení jeho
tltistojníkri a poddristojníkťl. Dne l3. prosince 19l8 uherskohradišťsk prapor
vyst ídal v chodočesk prapor v Seredi. Zdekonal strážní službu a byl dopl-

l7, inv, č. l052, deník 2. roty V polniho praporu.

;ll

Vojáci Slovácké brigády z Uherskobrodska (atchiv Vlastinlila Hel1l).

&
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^-VHA 
Praha, f. Slovácká brigáda, kart
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ňován navrátilci z froniy, z nichž někte í prodělali zajetí v Rusku, kde měli
možnost p ičichnout k bolševické ideologii. Dne 9. ledna 19l9 se v Seredi ko-
nal levicov tábor lidu, na kterlli se dostavilo i mužstvo 9. a 1l. roty slováckého
praporu (tehdy již III. praporu Moravského pluku). lniciátorem byl jeden pod-
dristojník, kterl sám na táboru lidu promluvil, Následující noci byli p íslušníci
inkriminovan;lich rot odzbrojeni čs. legioná i od 34. st eleckého pluku a na 100
mužri bylo odesláno k internaci na brněnsk hrad Špilberk. Následně došlo
k rozpuštění praporu a p e azeni zbylych vojákri k prvním dvěma praporum
Moravského pluku. Zcela nelichotivé počínání zbolševizovan; ch vojákri od-
soudilo tuto jednotku k zapomn éní až do doby po norového Československa,
kde se stali opěvovan; mi bojovníky zavítězství mezinárodního komunismu.

Hanácká setnina
K jednotkám, které jsou v odborné literatu e označovány jako součást Slovácké
brigády patíí taktéž tzv. Hanácká setnina neboli Vyškovská sokolská setnina.l()
Tato vznikla ve Vyškově krátce po p evratu ze členri Sokola. Velel jí poručík
Yarta, Záhy se p esunula do Brna, odkud byla2.listopadu 1918 odeslána do slo-
venské Skalice. Po p íjezdu do Hodonína však byla zadržena a setník Hluchl se
ji pokusil začlenit do formující se Slovácké brigády. Vavro Šrobár musel upustit
od prvotního plánu okamžitě obsadit Bratislar,u a setnina se tedy vrátila do Brna.
Po p ísaze bměnské posádky 13.listopadu l9l8 odjela do B eclavi, následně do
Kťrt a k Šaštínu na pomoc čs. četníkrim vyhnan; m Mad'ary zTmavy.

V neděli 17. listopadrr l9l8 se Hanácká setnina pod velením poručíka Horá-
ka zučastnila kru! ch bojri u Senice, p i nichž byl smrtelně raněn štábní šikovatel
Martin Krist. Uvádí se, že setnina u Senice utrpěla ztráty dvou těžce a dvou lehce
raněn; ch mužťt.lI Nabízí se otázka, jestli nemohl blft Martin Krist součástí Hanácké
setniny a jedním ze dvou zmíněn;ích těžce raněnych. Pro potvrzení této hypotézy
však neexistují písemné doklady. Rota se zapojila na čele ritočné skupiny píi zno-
vuobsazování Tmavy 24. listopadu. Bojovala zde za součinnosti se slovenslgim od-
dílem pod velením praporčíka Frndáka. Měla ztráty jednoho mrtvého a dva raněné
vojáky. Rota později konala strážni službu u Sence, kde utrpěla p i p epadu hlídky
další krvavé ztráty.Bylaoznačovánajako jedna z nejchrab ejších rot celého sloven-
ského tažení. Již v listopadu l918 spadala ďo tm. Holíčské skupiny. Posléze byla
jako 5. setnina za azena do formujícího se II. praporu Moravského pluku.

l0Zdeněk JEŽEK, Účast dobrovolníkti v bojích o Slovensko a Těšínsko v letech tgl8-1919.
Praha 1937.
ljTamtéž,
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Sokolští dobololníci domcicího vjska (archiv autora).

Boje o senické nádraží a osud Martina Krista
Prvníjednotky odesílané na Slovensko se začaly rozr stat o další posily, takže
bylo nutné je reorganizovat a p ipravit operační plány pro další akce. V prv-
ních momentech se sice da ilo obsazovat západoslovenské lokality poměrně
hladce, to se ale v prili listopadu změnilo. Mad'arské jednotky podnikly adu
proti tokri a čs. jednotky se dostaly do svízelné situace. Po vyhnání čs. četníkri
z,Trnavy se Mad'a i vrhli do ritoku na Senicu. Kvrili mad'arském ádění v Se-
llicižádali slovenští zástupci o vojenskou pomoc. Od K t p ijel v p 1druhé
v noci na 17, listopadu 191 8 posilovy oddíl Holíčské skupiny pod velením pra-
porčíka Frndáka. Oddíl zastavil p ed nádražim, vojáci vystoupili z osobních
vagon a obklíčili nádraži. Po krátkém boji byli Mad'a i p emoženi a utrpěli
ztráty jednoho padlého, dvou raněn ch a sedmi zajatych.12

Nádraží v Senici bylo tehdy vzdáleno asi 4 km od města. Boj o ně musel vyvolat
1,1tlzornost. Maďars velitel města chtěl telefonicky vědět, co se děje. odpověděl mu

;lraporčík Fmdák, kterli se p edstavil jménem Szalay avyžádal si pomoc l0 muž
zc Senice a l00 muž zTmalry. Dobol"_ tiskpopsal následující počínání Fmdákova
trddílu p i obraně senického nádražítakío: ,troti Senici poslali silnti patrollu, asi 50
tttttžrlv a ked'zbadali íst'námorníkov na dostrelenie spustili na nich oheň a tí sa roz-

Sltlbodn5i Slovák, 30. l l. l9l8
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behli. Niektorí z nich aj padli Naši potom už hl'adeli privítať vlak. Od nádražia na
500 krokov prichystali 2 strojové pušlE so silnou strážou. Akonáhle železnicou došli
námorníci, zbadali našu stráž, začali strieťat'. V tom začali učinkovat'uhyté stro-
jové pušlq. Strojveduci (mašinista) sa hneď prehodil mrtvy, železničné vozne boly
celé dostrielané a námorníci, horj, s oyesenou hlavou a rukama trčal von oknom,

hory zas zvalil sa na dlážku, Pri peci utiahnuty kurič vlaku, vidiac nebezpečenstvo,
pustil zpiatočnu paru a ufujazdili zpát'do Trnaly. Dl'a hodnovernych zpráv bolo
l2 mrnych a ostatní ranení. Na našej strane boli dvaja ranení."|3

Jedním z raněn; ch z Frndákova oddílu p i bojích o senické nádraži by|
štábní šikovatel Martin Krist z Milotic, ktel] byl zasažen dvěma v st ely do
b icha. V matrice zem el ch válečné nemocnice v Hodoníně je uveden prust el
levé plíce.la V obecní kronice Milotic místní fará up esňuje prrist el kulkou
dum dum. P íbuzn zem elého Jan Krist uvedl: ,,Pro to by svědčilo i vyprávění
mojí sta enky, že když jej p ivezli z Hodonína na voze plném slámy, jeho matka
jej objala a ukázalo se, že mu chybí kus zad a díra je plná hnisu, že by jej moh-
li nabírat žffinkem," Martin Krist zem el v hodonínské válečné nemocnici
23. prosince l918 a 26. prosince 1918 byl poh ben v rodn;ch Miloticích za
ričasti četného obecenstva a italsk5ich legioná ťr, kte í se v tomto regionu pohy-
bovali po návratu zltáIie do vlasti očekávajíce odjezd na Slovensko.

Spory o kmenovou p íslušnost Martina Krista
Není jasné, jak se štábní šikovatel Martin Krist dostal do kulometné roty prapor-
číka Frndáka, a|e y matriční knize zem elych ve válečné nemocnici v Hodoní-
ně je uváděn jako p íslušník Slovácké brigády (resp. l. čs. brigády). I v paměti
rodiny se zachovalo zaíazení do Slovácké brigády. Na dochovaném náhrobním
Kíži je však vytesáno ,,Zde v Pánu odpočívá Martin Krist, štábní šikovatel
3. pěš. pluku, nar. 22. listopaňl ] 89], smrtelně st elen v boji za vlast na Sloven-
sku, zem el 2 3. prosince ] 9 ] B." M žeme se domnívat, že se ihned po lydání prv-
nichvyzev odebral do Hodonína, kde byl zaŤazen do formujících se dobrovol-
nic í,ch oddíl pro slovensko. Některé z nich lze chápat jako zárodek slovácké
brigády, p esto m žeme souhlasit s tvrzením pana Petera Bači, že Martin Krist
na Slovensku bojoval a byl smrtelně raněn jako voják 3. pěšího pluku. Teprve po

svém stažení do hodonínské válečné nemocnice mohl byt oficiálně p i azen do
Slovácké brigády. Kromě zmíněné matriky válečné nemocnice však o Martinr"r

Kristovi nenacházíme v dokumentech Slovácké brigády žádné zmínky.
13Slobodn Slovák,30, l1, 1918,
14VÚA VHA Praha, Sbírka matrik padllich a zem el ch, Matrika válečné nemocnice v Hodoníně
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Sn Ímek náhrobního k 'íže Martina Krista Fotog,afie Metoděje K,ista l,e stejnolo oji Slotácké brigódv se
(archiv Jana Krista). sokolskou p,ezkott na opasku (crchiv Jo,sefa Netlvědického).

Není podstatné, pod hlavičkou které jednotky Martin Krist na Slovensku
bojoval, ale za co bojoval a že bojoval statečně a položil pro osvobození bra-
trskych národťr Čech a Slovákri i vlastní život. Svou odhodlaností p esvědčil
ke službě u Slovácké brigády i svého p íbuzného Metoděje Krista, ktery se
chtěl privodně vojenské službě vyhnout nástupem do lignitovl ch dolri. Martin
na jeho adresu ridajně prohlásil: ,,Že tě není hanba. Žaani, Krist se ještě nikdy
rteschovával pod zem, když bylo t eba bránit rodnou zem. Ty nevíš, co je tvou
1,1ovinností?" Z toho m žeme usuzovat, že Martin Krist by dnes sám ne ešil,
Lr jaké jednotky bojoval, ale zač bojoval za svobodnou vlast.

Slovácká brigáda v bojích o Slovensko
slovácká brigádal5 sice stála ze všech dobrovolnicklich jednotek nejblíže slo-

Vice k dějinám Slovácké brigády napríklad: Lev ECKER. Slovát,ká hrigóda. Řiinovv vojensln
l,i,A,raí na moravském Slovócku ] 918,B eclav l 930; Ladislav JANDÁSEK, Z počátkti Stovócké
l,t,igcid. in: Josef KUDELA, Bmo v boli za svobodu. Druhli svazek. Brno l937, s.276 278;
l,trkliš LEXA, Vojáci Slovácké brigády očima hisíorické síatistilv, Magisterská oborová práce,

snímek náhrobního k,íže Martina krista
(archiv Jana Krista)

-
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vensk]im hranicím, p esto v prvních měsících p i obsazování slouen.ka nehrá-
la prim. kromě uherskohradišťského praporu a pár menších oddílri, které na
západním slovensku prisobily, se brigáda zapoji|a p edně do obsazování jihu
Moravy, provincie Sudetenland a Těšínska. Teprve na ja e 19l9 se dostaly
větší počty p íslušníkťr brigády na již obsazené slovensko, kde se rozp{ lily po
menších skupinkách, aby vypomohly obilnímu stavu s vybíráním povinnych
dávek - tzv. rekvizic. po vzplanutí konfliktu s Mad'arskou republikou rad z -
staly t i polní prapory slovácké brigády na pospas postupujícím maďarsk m
jednotkám bez jednotného velení. Musely se začlenit do rrizn; ch kombinova-
n; ch skupin, s nimiž svedly tuhé boje proti Maďarrim.

Smíšenti skupina v ák domóc.ího vojska a čs. legií (archil,autora).

V první polovině května roku 191 9 dostal slovensk;i obilní iistav k dispozi-
ci pro zajištění rekvizic I.,III. a VI. polní prapor.l6I. polní prapor byl odeslán
na qlichodní Slovensko, III. polní prapor do bratislavské oblasti a VI. polní
prapor do oblastí novozámecké, komárenské a levické. sv j ťrkol ve vyše zmí-
něnl ch oblastech ukončila 2. setnina VI. polního praporu 26. května. Měla se

Brno 20l8; Vlastirnil NĚMEČEK, P ínos doblot,olniclq',ch tiívarťt,:ejmétla Slovcic.ké brigárly,
pt'i vzniku ČSR v letech 1918-1g20, in: Jan KUX a kol,, P,ínos arrnády pro vznik a rozvo; Č'es[é
republiky, Brno 20l3, s. 3646.
16Zdeněk JEŽEK, Účasí dobrovolníkťt l, bojích o Slovetlsko a Těšínsko v leíeclt tg18 19l9,
Praha 1937.
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p esunout do Turčianského svátého Martina (dnes Martin), ale k odjezdu již
kvrili probíhajícím boj m s Maďary nedošlo. velitel posádky v Levicích ode-
slal setninu 30. května l919 spolu s částmi čs. pěšího pluku 26 do Orošce (dnes
pohronsk Ruskov), aby tam obsadily železničnitrať azamezily eventuálnímu
mad'arskému postupu na Levice. y Želiezovcích se rota spojila s odtržen; mi
částmi 34. a 39. st eleckého pluku čs. legií z ltálie aspolečně vyrazlly na Čatu.
Muži pronikll až do Dámošdu (dnes pod názvem Domaša součástí Hronov-
cri), ale tamnarazili na p esilu maďarského vojska a byli nuceni ustoupit. p i
ťrstupu se legioná i vydali na západ, zatímco 2. setnina vI. polního praporu se
stáhla do Želiezovců, kde obsadila železniční trať. P íštího dne však početné
mad'arské jednotky v tomto směru zahájily postup a z obou bok setninu ob-
chvátily. Setnina se rozdělila na menší skupinky, aby ušla zajetí. Rota se sešla
až 2. června v Nit e. V prriběhu 31. května a l. června měla rota bojové ztráty
t i raněné a jednoho nezvěstného muže.

P-YT,

Nádraží v Čaíě v roce 19l9 (archiv altora)
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Dvě menší skupinky kulornetné setniny VI. polního p.upoiu se u Črizu
(dnes Dubník) a Kertě (dnes Strekov) p ipojily k částern 34. st eleckého pluku
čs. legií zltálie a bojovaly po jejich boku 3l. května a 1. června u Parkáně
(dnes Štťrrovo). Posléze s nirni ustoupily do Nov ch Zámki. Tam se od legio-
ná odpojily a vydaly se na velitelství svého praporu, které se v Nov ch Zám-
cích právě p ipravovalo k p esunu do Turčianského Svátého Martina. Jedna ze
skupinek kulornetné setniny se 4, června stáhla do Komárna, kde byla zaíazena
k 3. rotě 39. st eleckého pluku. S ní podnikla7 . června postup na Nové Zámky,
pak dále na Kerť a z stala pod velením této roty až do konce boj s Maďary.

Jedna setnina I. po|ního praporu Slovácké brigády konající rekvizice
v okolí Perbeníku (dnes Pribeník) na zemí jihovychodního Slovenska se

p ipojila k praporu čs. kornilovc , ktery se tou dobou vracel z jižního Rus-
ka p es Rumunsko do vlasti a uvíz\ 5. června ráno v Čopu. Společně dr-
želi druhou obrannou linii až do 9. června, kdy byli staženi do Užhorodu
a tento ťrsek fronty p evzali Rumuni. Část t. polního praporu byla rozprášena
a část se musela stáhnout do Rumunska.l7 Vojáci Slovácké brigády však byli
roztroušeni témě po celérn Slovensku. Našli bychom je nejen na frontě, ale

l?VÚA-VHA Praha, f. Slováck pěší pluk (neinventarizováno), Deník Slováckého pěšiho pluku
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ijako stráže strategickych bodri (nádraží, skladri) nebo p iudržování po ád-
ku. oddíl praporčíka Mertla v Galantě obnovil po ádek a praporčík Mertl se
jmenoval posádkovyirn velitelem. 2. setnina VL polního praporu byla umís-
těna v oslanech a Nit e. 3. setnina téhož praporu se nacházela v Némeš-Ocsa
(dnes Zemianská olča;. Čast VI. praporu prisobila také ve Štubňansklich
(Turčianskych) Teplicích a Turčianském Svátém Martině. Oddíl poručíka
Hyršla vykonával strážní službu ve vr tkách, kde 7. června v prriběhu jed-
noho dne zadržel25 podez el.ích bolševickllich zběh .

Reorganizace na Slováck pěší ptuk
Dne 6. června 19l9 došlo k reorganizaci t í polních praporu Slovácké brigády na
slováclc pěší pluk. velitelství bylo umístěno v Bratislavě a jednotky pluku ná-
sledně vykonávaly zejména pohraniční strážní službu v okolí Bratislaqz a na toku
eky Ipel'. Velitelskou funkci zastáva| major Cyril Hluchy, kterého později lyst í-

dal major francouzské armády cayrol. pro reorganizaci se I. a vI. polní prapor
shromáždily v Hodoníně, III. polní prapor byl po pozastavení rekvizic odeslán do
Bratislaqz, kde konal strážní službu aždo 12. čeruna 19l9.]8 Dne l0. června odjel
velitelsk štáb z Hodonína p es B eclav do Bratislaly. Tam p ijel v 9.40 večer
a p enocoval ve vagonech na novoměstském nádraži. Následujícího dne byl vylo-
ženmateriál amuži ubytováni v zákopnicklich kasárnách poblíždunajského želez-
ného mostu.]9 Velitelsfuí pluku odeslalo kulometnou četu do Šamorína k zesílení
2. kulometné ro|y 7 .legioná ské divize. Zároveň byla bratislavská kulometná rota
Slováckého pěšího pluku p idělena 1. sokolskétnu praporu. II. prapor Slováckého
Pluku byl odeslán do Zohoru. Pluk až do svého rozpuštění (respektive začlenění do
struktury unifikované čs. annády) konal strážní službu a zabezpečoval Bratislavu
P ed p ípadnllim náhllirn mad'arsk m tokem.

Slováck pěší pluk se členil následovně:20
I. prapor (zforrnován z I. a částečně V. polního praporu SB) pod velením nad-
poručíka Josefa Štoay
lI. prapor (zfonnován z VI. polního praporu SB) pod velením setníka Josefa Hamerle
III. prapor (zformován z III. polního praporu SB) pod velením setníka Rudolfa Kuči

|'Zdeněk JEŽEK, Účasr dobrcvolníkťt v bojich o Slovenskc,t a Těšínsko v leíech l918-19lg,
Praha 1937, s. l72,
'" VÚA VHA Praha, f. Slováck ,pěší pluk (neinventarizováno), Denik Slováckého pěšího pluku.
]" Tarntéž.

Československé jednotky u Kertě (VÚA-VHA Praha).
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Hodnocení Slovácké brigády
Slováckl pěší pluk proslul svou ukázněností, díky čemuž jej sám generál Pellé
prohlásil zajeden z nejlepších ťrtvaru čs. vojska. p estože slováckou brigádu ne-
postihly nejkrvavější ztráty ze všech nasazen chjednotek,její vojáci prokázali,
že za svobodnou republiku jsou ochotní položit i své životy. velitelství brigády
se od počátku hlásilo k prvnímu čs. odboji a proklamovalo sepětí s čs. legiemi.
Toto skutečně vešlo do praxe na p elomu května a června 19l9, kdy stanuli vo-
jáci Slovácké brigády po boku čs. legioná ri a p íslušníkri domácího vojska p i
obraně uzemi jižního Slovenska p ed jednotkami maďarsk ch bolševik .

Ministers\ rada dr. O. Frankenberger se o činnosti mužri Slovácké brigády
vyslovil následovně: ,,Zvláště musím vzpomenouti slovócké brigády, jejíž t i
prapoly byly mně dány pro rekvisice k disposici a které braly vesměs na bojích
slavnou učast, P ekvapení ve své práci (...) chopili se tito stateční hoši (...)
pušek a samostatně nebo p ipojivše se k nejbližšímu jinému oddílu pomáhali
Se Svou Sporou municí zastaviti maďarslty postup a dokázali tu, že slovácká
brigáda skutečně jest jedním z nejlepších a nejvíce ukázněnych oddíl naší
armády, ktery m že se směle stavět po bok našich legií."21
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Závér
Navzdory všem těžkostem prvních měsíc Československa se statečn m vojá-
k m mladé republiky poda ilo vybojovat a uhájit hranice nového státu. Svou
lohu p i tom sehrála i Slovácká brigáda. Její muži krváceli statečně pro vlast

ať už pod velením majora Hluchého nebo v rámci jinl ch oddíl a velitelství.
Jejich činy nás zavazují k následováníjejich odkazu nerozlučně spjatého s od-
kazem čs. legií.

Použité prameny a literatura:
Ji í ČOUPEK - Jaroslav ŠNallRR - Otokar PAULE, Vojsko v Uherském
Hradišti, Uherské Hradiště l990.
Ladislav JANDÁSEK, Z počátk Slovácké brigády, in: Josef KUDELA, Brno
v bojiza svobodu, Druhl svazek, Brno l937, s.276278.
Lev ECKER, Slovácká brigáda. Říinovy vojenslq, p evrat na moravském Slo-
vácku ]9]B, B eclav 1930.
Lukáš LEXA, Vojáci Slovácké brigády očima historické statistiley, Magister-
ská oborová práce, Brno 20l8.
Petr SLINTÁK, Československó anabáze Václava Slintáka (I). Malovanli kraj
XLIV 2008, č. 5,s.22-23.
Slobodnl Slovák
Venkov
Vojenskl rist ední archiv-Vojensk; historickl archiv (VÚA-VHA) Praha,
Sbírka matrik padll ch a zemíelych
VUA-VHA Praha, fond Slovácká brigáda
VÚe-VHa Praha, fond Slováckli pěší pluk
VÚn-VHa Praha, fond Zemské vojenské velitelství Brno
vlastimil NĚvpčEr, p ínos dobrovolniclqlch titvarťt, zejména slovácké bri-
gcidy, p ivzniku ČSR v letech 1glB-1920, in: Jan KUX a kol., P ínos armády
pro vznik arozvoj České republiky, Brno 20l3, s. 36 46.
Zdeněk JEŽEK, Účast dobrovolník v bojích o Slovensko a Těšínsko v letech
l 9 l 8-1919. Praha 1937.

l{esumé
l',íspěvek se věnuje období vzniku Československa a časti voják Slovácké
brigády a p íbuznlich dobrovolnic( ch jednotek na obsazování Slovenska a há-

.jcní jeho hranic. Slovácká brigáda nebyla nikdy nasazenajako celek, ale její pra-
ptlry byly prriběžně nasazovány do obsazování jihu Moravy, Těšínska, provincie

Kulometná setnina Slovácké brigády (archiv Joseía Studničlq,)

]lVenkov,11.6. l919
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Sudetenland a Slovenska. V prriběhu května l919 se její t i prapory zapojily do
zajištění odvodri povinnl ch dodávek na s|ovensku, kde se nacházely i v době
zahájení ofenzívy mad'arské Rudé armády. Jejich muži se museli dočasně p ipo-
jit k větším jednotkám čs. legií nebo domácího vojska, aby spolu moh|i bojovat
o udrŽení Slovenska jako součásti rodícího se československého státu. Vojáci
brigády i dalších pobočnl ch jednotek, p edchridc a nástupcri vykonali mnoho
práce a položili i největší oběti za samostatny stát Čechri a Slovákri.

klíčová slova
Slovácká brigáda, Slováck pěší pluk, Uherskohradišťskl slováck; prapor,
Dobrovolnické jednotky, Boj o Slovensko 19l8 1919, Martin Krist
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František Schóbl, voják dvou armád,
česk vlastenec a první československ generál.

karel Ludvík
ČsOL, jednota br. Stanislava Berana, Jind ich v Hradec

František Schóbl se narodil 6. června 1868 v Jind ichově Hradci, rodině gym-
naziálního profesora Ph. Dr. Eduarda Schóbla.l Po ukončeni základni školní
docházky vystudoval v letech 1879 až 1887 v Jind ichově Hradci Vyšší gym-
názium. Po maturitě absolvoval v letech 188'7 až 1 890 Tereziánskou voj enskou
akademii v rakouském Wiener Neustadtu. Poté nastoupil jako poručík do funk-
ce velitele čety u pěšího pluku 75 v Jind ichově Hradci, tedy se vrátil domri
a po dvou letech se stal velitelem školy jednoročních dobrovolník peších plu-
kri 75 a 91 v Česk; ch Budějovicích.

V íjnu 1893 byl vybrán ke studiu na Válečné škole ve Vídni a školu rispěš-
ně zakončil o dva roky později v íjnu 1895. Byl povlišen do hodnosti nad-
poručíka a na pár měsíc se stal pobočníkem velitele praporu pěšího pluku
75 v rodném Jind ichově Hradci. V dubnu 1896 byl jmenován dristojníkem
Mapovacího oddělení č, V v posádce Sambor2 a zde se podílel na mapování
Karpatského poho í. O rok později byl p eložen do Trienta,3 kde vykonával
funkci náčelníka štábu pěší brigády 16.

K 1. květnu l898 byl poqlišen do hodnosti setníka a ustanoven velitelem
3. roty pěšího pluku 70 v Pétarváradu.a Jak bylo tehdy obvyklé, po praxi
velitele bojové jednotky zastával od května 1900 do května l904 funkci
d stojníka štábu VII. sboru v Temešváru.s Do listopadu l907 byl dristojní-
kem popisného oddělení Generálního štábu ve Vídni a dále následovalo opět
období velení bojové jednotce, tentokrát rotám pěšího pluku 36 v Josefově
a Mladé Boleslavi.

1Ph. Dr. Eduard Schóbl, narozen 1829 v Plzni. V adách Studentské legie se zričastnil roku 1848
revolučnich bojri v Praze. V historii Univerzity Karlovy složil rigorózní zkoušku jako první
v českém jazyce.Za svou činnost v roce 1848 byl po ukončení studia odeslánjako profesor
Vyššího gymnázia do Jind ichova Hradce.
j 
Sambor. Město oblastního vyznamu v Haliči na západni Ukrajině.

]Triente. Hlavní město nejseverněji položené italské provincie Tridentsko Homí Adiže.
lPetrovaradín (maďarsky Pétervárad). Pevnost v dnešním Srbsku, ležící na pravém b ehu Duna-

.|c, naproti městu Novi Sad,
'Temešvár. Město na ece Bega, dnes ležící v západnimRumunsku, v regionu Banát. V znamná
lrospodá ská a kultumi metropole nedaleko hranice s Mad'arskem a se Srbskem,



vátka nekončí!
Sbomík p íspěvkri ze J. mezinárodní konference

Československé obce legioná ské

Redakční rada: Ji í Filip (tajemník ČsOL pro organizaci, Jednota ČsOL
v Mladé Boleslavi), Zuzana Palová (Jednota ČsOL Praha 3), Ing. Tomáš
Pilvousek, Ph.D., (místop edseda ČsOL, Jednota ČsOL v Mladé Boleslavi)

Grafická riprava: Zbyněk Rak
Jazykové korektury: Zuzana Palová
Vydání: první
Náklad: 400 ks
Tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o., Na Spojce 96811,10100 Praha l0 - Vršovicc
Počet stran: 2l6

Praha2020
O Československá obce legioná ská
ISBN 978-80-879 l 9-80-4

I


