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Ladislav Preininger
plukovník generálního štábu 
in memoriam

*2. července 1895 Královské Vinohrady, 
Rakousko-Uhersko
†1. října 1941 Praha-Ruzyně, 
Protektorát Čechy a Morava 
 
Vystudoval nižší reálné gym-
názium a od roku 1909 působil 
v otcově papírenském podniku. 
V letech 1909 až 1913 navštěvo-
val kurzy Umělecko-průmyslové 
školy v Praze a stal se umělec-
kým knihařem. Následně vyrazil 
do zahraničí na zkušenou. Nej-
prve do Vídně a pak do Paříže, 
kam dorazil v říjnu 1913. Po 
vypuknutí války měli být Češi jako 
příslušníci nepřátelského státu 
internováni, většina krajanů však 
chtěla bojovat za svobodný stát, 
proto podávali houfně přihlášky 
do Cizinecké legie. Dobrovolníci 
pak odjeli do Bayonne u španěl-
ských hranic, kde se 25. srpna 
hlásili u formujících se rot praporu 
C II. pochodového pluku 1. pluku 
Cizinecké legie. 1. rota byla čes-
ko-slovenská, další polská, řecká, 
belgická a jedna z příslušníků 
ostatních národů. Čechoslováci 
okamžitě upoutali pozornost pří-
kladnou disciplínou a nadšením, 
pořádáním sokolských cvičení 
a dalšími kulturními aktivitami. 
A také vzájemným pozdravem, 
podle kterého získala rota své 
jméno – Compagnie Nazdar. Dne 
12. října 1914 složili příslušníci 
roty Nazdar slavností přísahu 
a odjeli na frontu do oblasti 
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Champagne, kde se stali součástí 
Marocké divize. Na konci dubna 
byla Marocká divize přeložena 
do severofrancouzského Artois. 
V této oblasti se totiž připravoval 
rozsáhlý útok. Divize a s ní i rota 
Nazdar měly za úkol dobýt návrší 
Falaise de Vimy nedaleko Arrasu. 
Útok roty Nazdar začal 9. května 
v 10 hodin dopoledne po silné 
čtyřhodinové dělostřelecké pří-
pravě. Vojákům se podařilo rychle 
dobýt první pásmo protivníkovy 
obrany, pak se ale německý 
odpor zintenzivnil. To s sebou 
přineslo těžké ztráty. Čs. vojáci 
však postupovali stále kupředu 
a strhávali s sebou i francouzské 
jednotky. Zhruba o půl dvanácté 
byla dobyta kóta 140 a cíl útoku 
tak byl splněn. Byly dobyty též 
vesnice v okolí a odpoledne 
odražen německý protiútok. 
Ztráty však byly skutečně velké, 
z původních 250 členů roty 
Nazdar zbylo po bitvě u Arrasu 
bojeschopných pouze 75 vojínů, 
42 vojáků padlo, zbylí byli raněni, 
v rotě také nezbyli žádní důstoj-
níci. Ladislav Preininger byl 
mezi raněnými, na konci útoku 
byl trefen střelou do prsou. Ujal 
se ho br. Siebert a obvázal mu 
ránu. Následně byl evakuován do 
nemocnice. 

Po vyléčení v červenci 1915 
sloužil Preininger u jednotek 
mimo Francii. Byl tak v Alžírsku, 
na Sahaře, působil jako tlumoč-
ník u srbských oddílů v Africe (ač 
srbsky vůbec neuměl!) a bojo-

val s Bulhary na řecké soluňské 
frontě. Cestou do Francie k for-
mující se čs. armádě onemocněl 
malárií a musel se léčit. Nakonec 
se hlásil v listopadu 1917 u 21. čs. 
střeleckého pluku, u kterého měl 
na starosti zásobování a ubyto-
vání. Po návratu do republiky se 
účastnil bojů na Těšínsku a Slo-
vensku. I poté zůstal v armádě. 
Studoval vojenské školy u nás 
i v zahraničí, vyučoval na 
Vojenské akademii v Hranicích 
a v letech 1927-1936 působil jako 
major generálního štábu u fran-
couzské vojenské mise v ČSR. 
Byl také publikačně činný, psal 
články o čs. legiích a francouzské 
armádě. Od dubna do července 
1938 velel 2. pluku útočné vozby 
(dobové označení tanků). V době 
mnichovské krize byl přidělen 
Velitelství cizích dobrovolců na 
Slovensko, u kterého se měli 
soustředit zahraniční dobrovolníci 
podle vzoru čs. legií. V armádě 
byl až do okupace v březnu 1939.
Od počátku okupace by aktiv-
ním členem odbojové orga-
nizace Obrana národa. Ráno 
30. července 1941 byl ve svém 
pražském bytě zatčen gestapem 
a odvezen na Pankrác. Dne 27. 
září 1941 se zastupujícím říšským 
protektorem stal Reinhard Hey-
drich, který hned následující den 
vyhlásil stanné právo. V průběhu 
něho byl podplukovník generál-
ního štábu Ladislav Preininger, 
rytíř francouzského Řádu Čestné 
legie, 1. října 1941 v kasárnách 
v Ruzyni popraven.  
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Ladislav Preininger
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L. Preininger (uprostřed v pokleku) během studia na prestižní francouzské vojenské škole 
v Saint Cyr v roce 1919. Čtvrtý zleva stojí Heliodor Píka. 
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Karel Müller
poručík

*27. listopadu 1889 Tábor, 
Rakousko-Uhersko
†29. prosince 1918, Jekatěrinburg, Rusko 
 
Po vychození reálky pracoval jako  
bankovní úředník. K prezenční 
službě v rakousko-uherské armádě  
nastoupil v říjnu 1910 jako jed-
noroční dobrovolník u zeměbra-
neckého pluku č. 29 v Českých 
Budějovicích. Po vypuknutí války 
byl mobilizován a nastoupil  
jako poručík u pěšího pluku č. 11.  
Odešel s ním na východní frontu, 
kde 21. prosince 1914 padl 
u Ryglice do ruského zajetí. 

V té době se zajatci přímo na 
frontě mohli hlásit do České 
družiny, Müller patřil k jedněm 
z prvních dobrovolníků, když byl 
do stavu družiny zapsán již dva 
dny po svém zajetí. Následoval 
výcvik a 31. ledna 1915 slavností 
přísaha v Tarnově. Po ní byli tito 
„novodružiníci“ rozděleni do 
jednotlivých rot. Müller ale zůstal 
u záložního praporu, protože se 
s ním počítalo na velitelský post. 
Dne 21. února 1915 mu byla  
udělena hodnost praporčíka 
a o pět dní později se stal mlad-
ším důstojníkem ve 3. rotě 
a zástupcem velitele půlroty prap. 
Husáka. Úzce spolu následně 
spolupracovali a stali se blízkými 
přáteli. V té době také nechával 
zapisovat své jméno jako Miller 
i jinak z důvodu, aby při případ-
ném zajetí nebyl snadno identifi-
kován jako „dezertér“. A příleži-
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tostí bylo mnoho, protože Müller 
patřil k nejaktivnějším a nejsta-
tečnějším rozvědčíkům a provedl 
mnoho průzkumů v týlu nepřítele. 
Již 11. července 1915 tak obdržel 
Řád sv. Anny III. stupně s meči 
a stuhou a Řád sv. Stanislava III. 
stupně s meči a stuhou za „smělé 
rozvědky pod silnou nepřátelskou  
střelbou a získání důležitých 
zpráv o položení nepřítele“. Na 
konci roku 1915 byl povýšen na 
podporučíka. 

I v následujícím roce plnil svědo-
mitě své úkoly, takže byl  
13. června, během slavné Brusi-
lovovy ofenzívy, ustanoven  
velitelem 5. roty 1. čs. stř. pluku. 
V listopadu byl povýšen na 
poručíka a v prosinci obdržel 
srdečné uznání velitele pluku za 
akci, během níž jeho oddíl bez 
vlastních ztrát zajal 18 mužů dvou 
rakouských polních stráží. Jeho 
rota v té době sloužila v oblasti 
jižní Bukoviny rozdělena na menší 
části, on sám podléhal s půlrotou  
26. pěší divizi a 104. pluku. Když 
se v červnu 1917 začaly čs. oddíly  
přesouvat ke Zborovu, měli to 
tak jeho muži nejdále. 

Po příchodu ke Zborovu zaujal 
se svými muži přidělené pozice 
a začali s jejich opravami.  
Por. Müller na sebe upozornil již 
před bitvou, když v noci z 1. na 
2. července se svými muži zajal 
celou nepřátelskou hlídku od 
plzeňského pěšího pluku č. 35, 
od které byly následně získány 
aktuální informace pro dokončení 

plánu útoku. Na jeho přípravách 
se podílel i velitel II. praporu  
1. pluku por. Husák, který byl 
však hodinu a půl před zaháje-
ním operace zraněn, takže velení 
praporu převzal právě Müller. 
Statečně vedl své muže do boje, 
kterým se podařilo dobýt výšiny 
382 a 392. Za projevené hrdinství  
byl opět vyznamenán, nejprve  
11. října 1917 Šavlí Řádu sv. Jiří  
za úspěšné zajetí rozvědky 
a následně 27. října Křížem sv. Jiří 
IV. stupně. V té době již byl velite-
lem I. praporu 1. pluku, se kterým 
prodělal tarnopolský ústup. 
Na přelomu let 1917 – 1918 absol-
voval školu velitelů praporu, 
v dubnu 1918 se stal zástupcem 
velitele 1. pluku, v červenci byl 
ale přidělen ke štábu armádního 
sboru. Dne 27. září 1918 byl  
ustanoven velitelem II. praporu 
12. stř. pluku, který shledal v neu-
těšeném stavu. Měl malý počet 
mužů, většině bylo nad 40 let  
a nebyli mravně vyspělí a plně 
oddáni myšlence čs. věci. V té 
době vojáci praporu vykonávali 
ostrahu města Tagilu. Müller se 
iniciativně snažil situaci napravit,  
ovšem již 20. listopadu byl 
přeřazen do štábu 2. čs. divize 
a jmenován velitelem čs. posádky 
v Jekatěrinburgu. Ve zdejší 
nemocnici také 29. prosince 1918 
zemřel na otravu krve, pohřben 
byl 1. ledna 1919. Dne 28. čer-
vence 1919 mu bylo přiznáno 
právo nosit Řád sv. Vladimíra IV. 
stupně s meči a stuhou.
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Karel Müller
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Vojáci plzeňského c. a k. pěšího pluku č. 35, které zajala hlídka por. Müllera 
v noci před bitvou u Zborova. Někteří z nich se okamžitě přihlásili do čs. armády.
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Ludvík Krejčí
armádní generál

*17. listopadu 1890 Tuřany, 
Rakousko-Uhersko
†9. února 1972 Ústí nad Orlicí, 
Československo

Pocházel ze selské rodiny 
a vystudoval Vyšší lesnickou 
školu v Písku. V letech 1910 – 1911 
absolvoval prezenční vojenskou 
službu, v rámci které vystudoval 
školu pro důstojníky pěchoty 
v záloze. Poté pracoval jako mys-
livecký adjunkt u lesního úřadu 
v Nuštaru. Po vypuknutí války 
byl mobilizován k pěšímu pluku 
č. 4 v Terstu jako velitel čety. 
Jeho jednotka se podílela na 
obraně námořní základny Kotor 
před černohorskou armádou 
a poté bojoval na srbské frontě. 
V dubnu 1916 byl přemístěn do 
Itálie a po vstupu Rumunska  
do války v srpnu 1916 se přesunul 
na toto bojiště. Zde byl v květnu 
1917 zajat, ale již na konci června  
se přihlásil do čs. legií. Absolvoval  
důstojnicí kurz a v hodnosti pod-
kapitána se stal velitelem roty  
6. čs. střeleckého pluku. 

Projevil se jako schopný, ener-
gický a statečný velitel. V březnu 
1918 měl velký podíl na vítězství 
čs. sil nad Němci u Bachmače. 
To již stál v čele III. praporu 
pluku. Po vypuknutí bojů s bolše-
viky byl velitelem tzv. kungurské 
fronty, podílel se na ovládnutí 
Transsibiřské magistrály, za což 
byl povýšen na podplukovníka 
a jmenován velitelem celého  
6. čs. střeleckého pluku. Na konci 
roku 1918 již v hodnosti plukov-
níka velel 2. čs. střelecké divizi. 
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V letech 1919 a 1920 velel zadnímu  
voji a kromě bojů s bolševiky 
i úspěšně vyjednával. Nakonec 
se mu podařilo soustředit celou 
divizi u Vladivostoku, odkud 
mohla být odeslána domů. Sám 
se vrátil domu s 23. transportem 
na lodi Presiden Grant.

Po návratu do Československa 
na něj čekala velká armádní 
kariéra. Nejprve se stal velitelem 
brněnské 6. pěší divize a zvyšo-
val si kvalifikaci studiem doma 
i v zahraničí. V červnu 1923 byl 
povýšen na brigádního generála.  
V letech 1925 –1932 velel 4. pěší 
divizi v Hradci Králové. V roce 
1933 se stal náčelníkem Hlavního  
štábu čs. branné moci, tedy veli-
telem čs. armády. A to v roce, 
kdy se v Německu ujal vlády 
Adolf Hitler. Krejčímu se podařilo 
reorganizovat a modernizovat 
armádu, prosadil také penzi-
onování důstojníků, o nichž si 
myslel, že nemají schopnosti na 
svěřené úkoly. Často se jednalo 
o jeho spolubojovníky z legií, 
čímž u nich upadl do nemilosti. 
Když tedy byla 23. září 1938 
vyhlášena všeobecná mobilizace, 
byla čs. armáda poměrně dobře 
připravena na válku. Podepsání 
Mnichovské dohody pro něj bylo 
ranou, splnil ale svou vojenskou 
povinnost, podřídil se politické 
vůli a odmítl pokusy o vojenské 
převzetí moci. Následně řídil 
ostrahu nových hranic a demo-
bilizaci armády. Opět se pustil 
do reorganizace armády, ale na 
nátlak Němců byl 1. března 1939 
odvolán z funkce. O dva týdny 
později došlo k okupaci Českých 
zemí…

Krátce po okupaci se sešel 
s několika bývalými vysokými  
čs. důstojníky ohledně domácího 
odboje. Shodli se, že jako bývalí  
význační představitelé čs. armády  
to pro ně bude velmi obtížené, 
protože budou pod neustálým 
dohledem Němců a ohrozili by 
tak spolupracovníky. Krejčí se 
kvůli tomu na jaře 1941 odstě-
hoval do Jablonného nad Orlicí, 
i přesto zde byl 14. října zatčen, 
ale v červenci 1942 propuštěn. 
Sám K. H. Frank se ho následně 
pokusil několikrát získat pro 
proněmeckou propagandu, což 
rezolutně odmítl. Po osvobození 
se sice vrátil do armády, ta už 
pro něj neměla žádnou funkci, 
takže byl v únoru 1947 přeložen 
do výslužby. Po komunistickém 
převratu z února 1948 byl novou 
mocí perzekuován. V roce 1950 
byl degradován na vojína a v roce 
1953 mu byla odebrána penze. 
V 63 letech si tak musel hledat 
práci, tu našel jen jako pomocný 
dělník v továrně na nitěné  
knoflíky, která před znárodněním 
patřila otci jeho manželky. Těžce 
nemocný zde musel pracovat až 
do roku 1969, kdy mu byl přiznán 
aspoň částečný důchod. Zemřel 
náhle v nemocnici v Ústí nad 
Orlicí, jeho pohřbu se účastnilo 
mnoho bývalých spolubojovníků 
z ruských legií. Plné rehabilitace 
se dočkal až po převratu v květnu 
1990. V roce 2017 byl vyzname-
nán nevyšším vyznamenáním 
ČR – Řádem Bílého lva I. třídy  
in memoriam. 
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Ludvík Krejčí
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Gen. Krejčí (uprostřed) s prezidentem Masarykem a náčelníkem francouzské vojenské mise 
gen. Faucherem (vpravo) na balkoně Pražského hradu, rok 1934.
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Václav Šidlík 
brigádní generál

*23. listopadu 1884 Úhonice, 
Rakousko-Uhersko
†17. května 1952 Unhošť, 
Československo 

Ačkoliv je z dnešního Karlovar-
ského kraje evidováno přes 1 100 
příslušníků legií, je na nich zářně 
ukázána komplikovaná situace 
v pohraničí. Na Karlovarsku žilo 
před 1. světovou válkou velmi 
málo Čechů, nepřekvapivě tak 
většina legionářů je německé 
nebo smíšené národnosti. Ti se 
většinou do legií hlásili až poz-
ději a sloužili spíše v týlu, než 
v poli. Žádný z nich tak v legiích 
nezastával významnější pozice. 
Zato po vzniku Československa 
sloužilo ve zdejších posádkách 
mnozí významných legionářů. 
Zejména v Chebu, kde se nachá-
zelo první vojenské letiště v Čes-
kých zemích. V Chebu pak měla 
v letech 1920–1937 sídlo 4. pěší 
brigáda. V jejím čele bylo několik 
legionářů, v letech 1923–1924 
plukovník Václav Šidlík.

Pocházel z šesti dětí řezníka 
a hostinského z Úhonic na  
Kladensku. V letech 1895–1899 
absolvoval nižší gymnázium 
v Praze, od roku 1900 studoval 
na Uměleckoprůmyslové škole. 
V roce 1905 studium přerušil, 
protože nastoupil jako jednoroční 
dobrovolník vojenskou službu 
u pěšího pluku č. 11. Po jejím 
skončení se vrací do školy, kterou 
ukončil v roce 1909. Následně 
pracuje jako akademický sochař, 
ale v roce 1913 odchází do 
Ruska, kde pracuje v několika 
ateliérech zejména pro šlechtu. 
Vypuknutí války ho zastihlo ve 
Varšavě. Dne 30. srpna 1914 
dobrovolně vstupuje do České 
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družiny, je přidělen do 3. roty.  
Po slavnostní přísaze na Sofijském  
náměstí a dokončení výcviku 
odjíždí s rotou do pole. Brzy  
na sebe upozornil úspěšnými 
rozvědkami a získává první ruská 
vyznamenání. Od podzimu 1915 
působí v Pinských močálech 
v půlrotě ppor. Husáka, se kterým  
se stal celoživotním blízkým 
přítelem.

Jako sochař se podílel na výrobě 
plastických map postavení 
nepřítele, které byly používány 
mimo jiné i při výslechu zajatců. 
Na začátku roku 1916 byla Česká 
družina transformována na  
1. čs. střelecký pluk a Šidlík byl 
v červnu, po složení důstojnické 
zkoušky, povýšen na praporčíka 
a jmenován mladším důstojníkem  
a velitelem čety u 8. roty. V té době  
také přijal pravoslaví a s ním 
jméno Alexandr. V červnu 1917  
se se svou rotou přesunul do 
oblasti Zborova. Během bitvy 
2. července vedl do boje muže 
3. a 4. čety, se kterými úspěšně 
dobyl určené pozice, umlčeli 
nepřátelský kulomet a získali 
mnoho zajatců. Sám Šidlík byl  
zraněn do pravé ruky. Za 
chrabrost a rozhodnost mu byla 
po boji udělena Šavle Řádu  
sv. Jiří a stal se velitelem 5. roty. 

V září 1917 byl povýšen na pod-
poručíka. Po bojích tarnopolského  
ústupu byl 6. října 1917 převeden  
do stavu záložního praporu  
a přidělen do transportu  
kpt. Husáka do Francie. Sem 
dorazili v listopadu, Šidlík již v roli 
velitele 1. čety. Počátkem roku 
1918 absolvoval kurz velitelů rot 
v Challons a byl povýšen na nad-
poručíka. Od 7. března působil 
jako velitel 1. roty u 21. čs. stře-
leckého pluku. V květnu a červnu 

prodělal důstojnický kurz v St. 
Maixent, v srpnu byl povýšen na 
kapitána. Následovalo nasazení 
na frontě, kde byl po 10 dnech 
zasažen otravným plynem a těžce 
raněn. V říjnu 1918 se v čele své 
roty účastnil bojů u Terronu.  
Po odjezdu mjr. Husáka do vlasti 
po něm přebral velení I. praporu 
a byl povýšen na majora. Dne  
2. ledna 1919 se s jednotkou vrátil 
do vlasti. Následně se účastnil 
bojů na Těšínsku, od května do 
července pak jako velitel bojové 
skupiny na Slovensku. 

Rozhodl se zůstat v armádě. 
Stoupal v hodnostním žebříčku 
a zastával mnoho velitelských 
postů. V květnu 1928 byl povýšen 
na brigádního generála, v době 
mnichovské krize byl velitelem  
17. divize na Slovensku. Následně 
se podílel na podstupování území 
Podkarpatské Rusi Maďarsku. 
Po vzniku Slovenské republiky se 
musel vrátit do již okupovaných 
Čech. Z armády byl demobili-
zován k 1. lednu 1940. Žil poté 
ve své vile v Nouzově u Unhoště 
a přivydělával si jako lesní děl-
ník. Od počátku se připravoval 
na vypuknutí povstání, od ledna 
1945 spolupracoval s Národním 
výborem v Unhošti, po vypuknutí 
povstání řídil ozbrojené akce, 
koordinoval odzbrojování Němců 
a střežení majetku. Dne 1. září 
1945 byl přeložen do výslužby. 
V té době se také začal zhoršovat 
jeho zdravotní stav. Po komunis-
tickém převratu v roce 1948 mu 
byla zabavena jeho rodinná vila, 
a rodině zůstala k dispozici pouze 
jedna místnost. V roce 1949 byl 
zatčen jeho přítel O. Husák,  
přičemž jeho samotného od 
podobného osudu možná ochrá-
nilo podlomené zdraví. Zemřel 
v roce 1952 na srdeční selhání.
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Václav Šidlík
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Přehlídka I. praporu 21. čs. střeleckého pluku po příjezdu do Prahy 2. ledna 1919. 
V čele pochodují zleva mjr. Šidlík, pplk. Husák, por. Král. Za ním vpravo por. Preininger.
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Karel Kutlvašr
armádní generál in memoriam

*27. ledna 1895 Michalovice, 
Rakousko-Uhersko 
†2. října 1961 Praha, Československo

Narodil se do rodiny sedláka,  
po dokončení školní docházky 
studoval v letech 1909–1911  
na dvouleté obchodní škole 
v Havlíčkově Brodě. Krátce 
pracoval v Humpolci a následně 
odešel do Ruska na úřednické 
místo v Kyjevě. Zde jej také 
zastihlo vyhlášení války. 

Když se v Kyjevě začala formovat 
Česká družina, patřil mezi první 
dobrovolníky. Po složení přísahy 
odjel s 2. rotou na frontu. Zde 
po dva roky absolvoval nebez-
pečné rozvědky přímo v první 
linii a často i v nepřátelském týlu. 
Za svoji smělost a statečnost 
byl postupně povyšován, až se 
stal v červnu 1916 praporčíkem 
a byl několikrát vyznamenán. 
Právem byl tak ustanoven velite-
lem půlroty 2. roty 1. čs. střelec-
kého pluku, který vznikl z České 
družiny na začátku roku 1916. 
V květnu 1917 se stává zatímním 
velitelem 4. roty, kterou vede 
i v bitvě u Zborova. Jeho muži 
tvořili druhou vlnu při útoku na 
kótu 392, podařilo se jim umlčet 
kulometné hnízdo a vyčistit okolní 
zákopy, když se ale připravovali 
k dalšímu postupu, byl Kutlvašr 
raněn do ramene a bitva pro něj 
skončila. Radost z vítězství mu 
překazil moment, kdy se dozvěděl  
o smrti svého staršího bratra 
Františka, který během útoku padl. 

Účastnil se následně tarnopol-
ského ústupu, ve druhé polovině 
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roku 1917 absolvoval kurs velitelů  
praporů v Žitomiru, který dokončil  
v lednu 1918. Po návratu ke svému  
pluku opět převzal velení 4. roty, 
účastnil se bojů s bolševiky, 
zvlášť se vyznamenal v bojích 
o Penzu a Samaru. V červenci 
přebral velení III. praporu, v jehož 
čele absolvoval boje o města 
Simbirsk a Kazaň, kde byl znovu 
raněn. Po vyléčení se stává 
zástupcem velitele 1. čs. stř. pluku,  
v jehož čele stál Josef Švec. Po 
Švecově sebevraždě v říjnu 1918 
se stává jeho velitelem. 

Rok 1919 začal pluk ochranou 
sibiřské magistrály, strážní činnost  
zde prováděl až do listopadu, 
kdy se přesouvá do Vladivostoku. 
Odsud vede už jen cesta domů, 
a tak se v únoru 1920 dostává 
Karel Kutlvašr do svobodné vlasti.  

Svoji budoucnost si již neodmys-
litelně spojil s armádou. Stává se 
velitelem pěšího pluku 1, v jehož 
čele zůstal až do roku 1924. 
O čtyři roky později dosahuje již 
generálské hodnosti. V roce 1934 
převzal velení 4. divize v Hradci 
Králové, v jejímž čele stál až do 
okupace Československa. V prů-
běhu června 1939 je z armády 
propuštěn a v říjnu nastupuje 
na úřednickou pozici pražského 
magistrátu. Dva roky na to je 
přeložen do výslužby. V této době 
už ale naplno vedl dvojí život. 
Byl zapojen do činnosti Obrany 
národa a finančně podporoval 
rodiny zatčených a popravených. 
Celé období okupace se mu 
gestapo nedostalo na stopu a tak 
se na svobodě dočkal roku 1945. 
Koncem dubna 1945 je ustano-
ven velitelem Velké Prahy a po 

propuknutí Pražského povstání 
5. května stojí v čele vojenského 
velitelství „Bartoš“ a po celou 
dobu povstání řídí obranu boju-
jícího města. Na začátku srpna 
je odeslán na řádnou dovolenou. 
Sověty je totiž osočen z napo-
máhání nepříteli, když během 
povstání převzal kapitulaci od 
německých jednotek a umožnil 
tak odchod půl milionu německých  
vojáků na západ do amerického 
zajetí. Na velitelskou funkci se 
vrací v únoru 1946, ale pouze na 
krátký čas. 

Komunistický převrat v únoru 
1948 pro něj znamenal jasný 
konec vojenské kariéry. Počínaje 
červnem je přeložen do výslužby 
a v prosinci je dokonce zatčen 
a vyšetřován za aktivity ve sku-
pině Pravda vítězí, jejímž cílem 
bylo provést protikomunistický 
převrat. Následně je odsouzen  
státním soudem v Praze za 
velezradu na doživotí a degrado-
ván na vojína v záloze. Prošel si 
věznicemi, jako jsou Mírov, Opava 
a Leopoldov. Život za mřížemi 
opustil až po prezidentské amne-
stii roku 1960 s podlomeným 
zdravím. Následně pracoval jako 
vrátný v Nuselském pivovaru, 
ale z nabyté svobody se netěšil 
dlouho. Karel Kutlvašr zemřel 
2. října 1961 v časných ranních 
hodinách na lůžku v motolské 
nemocnici. Sedm let po svém 
úmrtí byl zproštěn všech obvinění 
proti němu vznesených v letech 
1948 a 1949. Úplné rehabilitace  
se veterán České družiny a bojov-
ník od Zborova dočkal až na 
počátku devadesátých let, kdy byl  
mimo jiné povýšen do hodnosti  
armádního generála in memoriam. 

14



Karel Kutlvašr
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Gen. Kutlvašr během pražského květnového povstání 
velel vojenskému velitelství „Bartoš“ a úspěšně řídil obranu města. 
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Antonín Mikuláš Číla
brigádní generál

6. ledna 1883 Nová Paka, 
Rakousko-Uhersko
†31. května 1983 Praha, Československo 
 
Všestranně talentovaný chlapec 
se narodil do chudé rodiny se  
14. dětmi, díky podpoře příbuz-
ných, sousedů a známých se ale 
mohl v rodné Nové Pace vyučit 
hrnčířem a malířem porcelánu, 
následně vystudoval Odbornou 
keramickou školu v Bechyni. 
Umění v té době natolik pro-
padl, že pokračoval ve studiu 
na Uměleckoprůmyslové škole 
v Praze, obor dekorativní a figu-
rální malba, kterou ukončil v roce 
1909. Před nejistou budoucností 
umělce dal přednost jistotě uči-
telského povolání a stal se učite-
lem kreslení. Tuto profesi se však 
rozhodl vykonávat v carském 
Rusku a odcestoval do Oděsy. 
Stal se profesorem kreslení 
a tělocviku na gymnáziu a brzy 
byl velmi známou a populární 
osobností města. V Oděse také 
založil aktivní sokolskou jednotu. 
Když v roce 1914 vypukla válka, 
přihlásil se Číla do ruské armády. 
Mezitím se v Oděse objevila 
náborová komise pro dobrovol-
nickou Českou družinu. Číla se 
okamžitě zapojil do náboru kra-
janů a na konci srpna se v čele 
osmnáctičlenné skupiny vydal 
do Kyjeva, kde se družina právě 
formovala. Po slavností přísaze 
na Sofijském náměstí odjela 
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družina na bojiště, Číla na sebe 
zakrátko upozornil jak odvážnými 
akcemi (jako malíř pořizoval věrné 
a přesné náčrtky nepřátelských 
pozic), tak prací s mužstvem 
a jeho bojovou přípravou (zavedl 
oslovení bratře). Nepřekvapivě tak 
byl v květnu 1915 mezi prvními 
čs. dobrovolníky povýšenými na 
praporčíky, aniž by předtím tito 
muži měli důstojnické hodnosti 
v armádě rakouské. Následně se 
věnoval výcviku nováčků a mužů 
elitního „sokolského oddílu“. 
Poté se ujal velení 12. roty 1. čs. 
střeleckého pluku a následně 
7. roty nového 3. čs. stř. pluku. 
S ním zasáhl do slavné bitvy 
u Zborova, kdy jeho rota zhruba 
do 13. hodiny zajišťovala spojení 
s 2. plukem a polní stráže Zoja 
a Valentina. Následně Číla inicia-
tivně rozhodl, že jeho muži zaplní 
mezeru v průlomu, čímž přispěl 
ke zdárnému splnění úkolu. 
Poté stoupal u 3. pluku v hierar-
chii, až se nakonec v srpnu 1918 
stal jeho velitelem. S plukem se 
zapojil do bojů s bolševiky, vedl 
úspěšné obsazení Čeljabinsku, 
Jekatěrinburgu a dalších měst 
a obcí. Posléze působil na velitel-
ství čs. vojska, načež mezi břez-
nem a květnem 1919 opět velel 
3. stř. pluku a od června 1919 do 
srpna 1920 10. stř. pluku, vše již 
v hodnosti podplukovníka. S plu-
kem se účastnil posledních bojů 
s bolševiky na magistrále, obsadil 
město Krasnojarsk a v Irkutsku 
velel předání zlatého carského 

pokladu sovětům. V červnu 1920 
se svými muži konečně odplul do 
ČSR, kde pokračoval ve vojenské 
kariéře. 

Postupně velel několika plukům, 
brigádám a divizím, studiem na 
vojenských školách si zvyšoval 
kvalifikaci. V letech 1928–1934 
působil jako zástupce Zemského 
vojenského velitelství a v letech 
1934–1938 zastával funkci před-
sedy Odvolacího kárného výboru 
MNO v Praze. Na počátku roku 
1938 odešel do výslužby, během 
mnichovské krize byl znovu  
povolán a stal se velitelem  
5. armádního sboru v Trenčíně. 
Po okupaci zbytku republiky se 
zapojil do odboje, jeho činnost 
byla ale limitována jeho věkem 
a životem pod německým dohle-
dem. Aktivně se ale zapojil do 
Pražského povstání. Po skončení 
války se již do služby v armádě 
nevrátil, ale aktivně se podílí na 
obnovení a činnosti Čs. obce 
legionářské. Po roce 1948 byl 
degradován na vojína a k malému 
důchodu si přivydělával malová-
ním obrazů a kreslením plakátů. 
Byl však velmi aktivní v udržo-
vání legionářských tradic. V roce 
1968 mu byla vrácena hodnost. 
V roce 1974 se podílel na pří-
pravě pohřbu Hany Benešové, 
manželky bývalého presidenta 
Edvarda Beneše. Do konce života 
byl předsedou neoficiální Histo-
rické komise legionářů.

17



Antonín Mikuláš Číla
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V době po roce 1948 byl Mikuláš Číla neúnavným propagátorem odkazu čs. legií a účastnil se mnoha společenských akcí. 
K těm smutnějším patřily pohřby spolubojovníků, na kterých měl často smuteční proslov. Na snímku z roku 1968 

v čele bývalých legionářů při jedné z podobných příležitostí. 
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Josef Fryml
plukovník in memoriam

*28. března 1889 Františkov, 
Rakousko-Uhersko 
†22. června 1940, Mladá Boleslav, 
Protektorát Čechy a Morava 
 
Narodil se v obci Františkov, 
která je dnes součástí Liberce. 
Vychováván byl ale ve Vinci 
u Mladé Boleslavi. Ve městě také 
vychodil zemskou řemeslnickou 
pokračovací školu. Po vypuknutí 
1. světové války byl odveden 
k boleslavskému pěšímu pluku  
č. 36. Působil u technického 
oddělení, které stavělo a opravo-
valo cesty a mosty. Dne 28. srpna  
1916 padl do zajetí rumunské 
armády, která den před tím 
vstoupila do války na straně 
Dohody. Krátce poté navštívil  
Rumunsko M. R. Štefánik 
a dojednal s jeho vládou možnost  
náboru čs. zajatců pro čs. jed-
notky v Rusku. To bylo nakonec 
povoleno, přihlásilo se přes  
1 500 dobrovolníků, sám Fryml 
se do legií přihlásil 27. října 1917, 
v té době se ale situace v Rusku 
stávala stále více chaotickou, 
bylo proto rozhodnuto o přesunu 
čs. jednotek do Francie. Díky 
následujícímu vývoji událostí se 
však podařilo přepravit jen část 
mužů, mezi nimi ale byli i dobro-
volníci z rumunských zajateckých 
táborů. Ti se tak stali jedněmi  
ze zakládajících členů čs. legií  
ve Francii. 
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Stal se příslušníkem 21. čs. 
střeleckého pluku, se kterým 
se účastnil všech bitev, včetně 
slavné u Terronu a Vouziers 
v říjnu 1918. Po návratu do  
Československa se účastnil bojů 
o hranice nového státu. V legiích 
dosáhl hodnosti kapitán a rozhodl 
se pokračovat v armádě. V roce 
1926 byl poslán v hodnosti štáb-
ního kapitána k mladoboleslav-
skému pěšímu pluku 47. S ním 
pak spojil zbytek své profesní 
kariéry. V jeho řadách ho zastihly 
i mnichovské události z podzimu 
1938 i následná okupace zbytku 
Českých zemí v březnu 1939. 
Major Fryml se okamžitě zapojil  
do odbojové činnosti v rámci 
organizace Obrana národa. Nej-
prve jako zástupce velitele orga-
nizace na Mladoboleslavsku, po 
jeho zatčení stanul v jejím čele. 
Pod jeho velením vzrostla aktivita  
v jeho oblasti, což neuniklo 
gestapu. Major Fryml byl zatčen 
7. února 1940 a uvězněn v mlado-
boleslavských kasárnách. Zde byl 
několikrát týrán a mučen, protože 
gestapo chtělo znát jména jeho 
spolupracovníků. Na kruté zachá-
zení s vězni se dochovalo mnoho 
vzpomínek přeživších, včetně 
vzpomínky na poslední výslech 
mjr. Frymla v noci z 21. na  
22. června 1940: „Asi k 23. hodině  
dal si Schuppo Schäffer z Lipska 
stráží otevříti celu bratra majora 
Frymla a ztýral ho. Totéž opako-
valo se v cele bratra škpt. Stani-

slava Ulricha. A pak přišel jsem 
na řadu já. Jeho sadistickému 
počínání asistovala stráž s pis-
tolí v ruce. Za smíchu z vítězství 
nad bezbrannými vězni nakoukli 
špehýrkou ve dveřích také do 
cely bratra škpt. Jana Víta, který 
týrání ušel, a odešli. Vzrušeně 
jsme se špehýrkami domlouvali. 
Bratr mjr. Fryml ťukáním zavolal 
klíčníka a bylo mu dovoleno jít si 
omýti krev z obličeje.

Po půlnoci se Schäffer vrátil, dal 
si otevříti celu bratra mjr. Frymla 
a stráž poslal pryč. Z cely se ozý-
valy rány. Žádný nářek, jen supění 
a nadávky katana. Chvěl jsem se 
u dveří a špehýrkou se díval na 
otevřenou protilehlou celu.  
Za drahnou dobu mučení bratr 
mjr. Fryml klesl na práh cely. 
Chroptěl. Viděl jsem, jak Schäffer 
ještě na zemi kopal ho do břicha.  
Pak ozval se zvuk trhaného 
plátna prostěradla. Schäffer pruh 
ten stočil, udělal smyčku, navlékl 
ji bratru Frymlovi na krk a vtáhl 
ho dovnitř cely. Pověsil ho  
na mříž okna. Za chvíli zavřel celu 
a odešel.“ 

Mjr. Fryml na následky tohoto 
mučení zemřel, po celou dobu 
se však choval statečně a nepro-
zradil jediné jméno. Za projevené 
hrdinství byl po válce povýšen 
na podplukovníka in memoriam 
a vyznamenán Čs. válečným 
křížem 1939.
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 Velitelství praporu 21. čs. střeleckého pluku v Michelbachu v Alsasku.
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Vilém Stanovský
divisní generál

*27. března 1896 Moravská Ostrava, 
Rakousko-Uhersko
†11. července 1972 Praha, 
Československo 

Po vyučení odešel již v roce 
1912 do Paříže „na zkušenou“. 
Aktivně se zapojil do činností 
zdejší krajanské komunity, a když 
vypukla válka, dobrovolně se 
přihlásil do Cizinecké legie. Stal 
se příslušníkem roty Nazdar. Po 
slavností přísaze odjel s rotou 
na frontu a účastnil se i památné 
bitvy u Arrasu 9. května 1915, 
kde byl raněn. Během léčení se 
dozvěděl, že tehdy ještě málo 
známý poručík francouzského 
letectva Milan Rastislav Štefánik 
hledá dobrovolníky pro letecký 
výcvik a vznik čs. letky. Přihlásilo 
se asi 50 dobrovolníků, mezi nimi 
i Stanovský. Francouzi ale zahá-
jení výcviku protahovali a mnoho 
z dobrovolníků bylo mezitím ode-
sláno opět na frontu. V prosinci 
1915 tak výcvik zahájili jen 4 Češi. 
Stanovský mezi nimi nebyl, pro-
tože byl po vyléčení opět poslán 
do zákopů, kde se stal velitelem 
družstva. Stále ale žádal o pře-
ložení k letectvu, kam byl nako-
nec přijat v srpnu 1917, poté co 
doléčil další zranění z bojů. Jeho 
letecký výcvik byl velmi důkladný 
a využíval nejnovější zkušenosti 
z leteckých bojů. Ukončil ho po 
roce v srpnu 1918, kdy byl ode-
slán k jednotce SPA 158, která 
létala s výbornými francouzskými 
stíhačkami SPAD VII. Podnikal 
zejména útoky proti pozemním 
cílům. Těsně před koncem války, 
8. listopadu 1918, byl při jednom 
z letů sestřelen a musel nouzově 
přistát, přičemž si poranil páteř. 

Osobnosti regionu – Moravskoslezský kraj

Následky tohoto zranění jej pak 
provázely po zbytek života.

Konec války ho tak zastihl ve 
francouzské nemocnici, ještě v ní 
se rozhodl pokračovat v armádní 
kariéře. V roce 1919 byl povýšen 
na poručíka a stal se velitelem 
čs. leteckého oddílu ve francouz-
ském Istres. Následně se vrátil do 
vlasti, byl povýšen na kapitána, 
stal se velitelem pilotní školy 
v Praze a podílel se na nákupu 
letounů ve Francii. V listopadu 
1923 se stal velitelem letky 6 ve 
slovenských Vajnorech. Když 
v témže roce navštívil prezident 
Masaryk Francii, tvořilo jeho 
doprovod pět letounů čs. kon-
strukce, pilotem jednoho z nich 
byl právě Stanovský. S preziden-
tem se spřátelil a ten s ním často 
diskutoval rozvoj letectví. V roce 
1926 podnikl na čs. letounu 
Aero Ab 11 s mechanikem Fran-
tiškem Šimkem let třemi konti-
nenty – Evropou, Asií a Afrikou. 
Urazili přes 15 000 km, často jen 
za pomoci kompasu, hodinek 
a plánků od jiných pilotů. Během 
letu museli několikrát nouzově 
přistát, vždy ale dokázali letoun 
opravit. Po návratu je doma vítali 
jako hrdiny a Stanovský se stal 
velmi známým. Navíc udělali 
velkou reklamu tehdy málo zná-
mému čs. leteckému průmyslu. 
Dále také pokračoval v armádní 
kariéře, v říjnu 1927 se stal velite-
lem leteckého pluku 3 na Sloven-
sku v hodnosti major. Zvyšoval 
si také vzdělání studiem různých 
kurzů, vyučoval v letecké škole 
a působil u leteckého výzkum-
ného ústavu v Praze. V prosinci 
1933 se stal velitelem leteckého 
pluku 6. V roce 1937 byl pový-
šen na plukovníka a zároveň 

pověřen velením speciální mise. 
Byl poslán v čele pilotů, kteří 
měli v Sovětském svazu převzít 
bombardéry Tupolev SB a pře-
letět s nimi do Československa. 
Letouny však nebyly připraveny, 
takže se na ně jen přeškolili a do 
vlasti dopravili až na druhý pokus 
v únoru 1938. Tyto moderní 
letouny pak dostal do výzbroje 
právě jeho pluk. 

Ihned po okupaci se zapojil do 
aktivit odbojové organizace 
Obrana národa, podílel se mimo 
jiné na odchodu čs. letců do 
zahraničního odboje. Na udání je 
gestapem zatčen již 14. prosince 
1939, vyslýchán a nakonec v roce 
1940 poslán do koncentračního 
tábora Dachau. Zde brzy získal 
velkou autoritu a svou činností 
zachránil život mnoha spolu-
vězňům, zejména významným 
členům francouzského odboje. 
Za to byl v roce 1946 jmenován 
komandérem Řádu Čestné legie. 
Po návratu do osvobozené vlasti 
zamířil opět k armádě, ale v roce 
1946 byl přeložen na Ministerstvo 
dopravy, kde měl za úkol obnovu 
čs. civilního letectví. Protože se 
jednalo o celosvětově známou 
osobnost, nebyl komunisty odvo-
lán z funkce hned po převratu 
v roce 1948. Celou dobu byl ale 
pod dohledem StB. V roce 1951 
byl propuštěn z armády a v roce 
1952 zatčen za údajnou spolu-
práci s francouzskou rozvědkou 
a obviněn z vlastizrady. Během 
výslechů byl týrán, ale přiznání 
z něj nezískali. Propuštěn byl 
v roce 1960 a prohlásil: „…komu-
nisti byli ve vězení vynalézavější 
a bezcitnější než Němci.“ 
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Vilém Stanovský
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Podporučík Vilém Stanovský před stíhacím letounem SPAD VII 
v době své služby u eskadrily SPA 158 v Belgii v roce 1918.
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Jan Gayer 
legionář

*19. června 1885 Přerov, 
Rakousko-Uhersko 
†7. června 1918 Lipjagy, Rusko

Významný ruský legionář Jan 
Gayer, původem hanácký agro-
nom a brazilský farmář, spojil ve 
své osobnosti slovanskou ctnost 
s americkou podnikavostí. 
Narodil se 19. června 1885 v Pře-
rově. O jedenáct let později, ve 
školním roce 1896/97, nastoupil 
ke studiu na tamním gymnáziu. 
Vedle školních povinností chodil 
po vzoru otce cvičit do Sokola. 
Jakmile ukončil studium na 
gymnáziu i na hospodářské škole 
v Přerově, nastoupil jako adjunkt 
na panství hraběte Jindřicha 
Haugwitze. Jako jedenadvaceti-
letého mladíka ho povolali k pre-
zenční službě v c. k. armádě do 
Prahy k pěšímu pluku. Z Prahy 
byl převelen do Plzně, kde se 
důstojníkům nezamlouvala jeho 
nekompromisní povaha. V roce 
1908 odešel opět jako adjunkt 
na arcibiskupské panství do Kro-
měříže. Bratr Zdeněk působil na 
zimní hospodářské škole ve Vyš-
kově ve funkci ředitele a následně 
založil výzkumnou stanici a statek 
v Brazílii. Do Ameriky odjel také 
v srpnu 1912 Jan. Zde pracoval 
na farmě. Po vypuknutí první 
světové války se rozhodl odvézt 
do Brazílie sourozence s rodiči. 
Nelehká doba zmařila Janovy 
plány. Vypuknutí válečné vřavy 
mu znemožnilo odcestovat 
z Moravy. Jako záložního důstoj-
níka ho zařadili k pěšímu pluku  
č. 100 na ruskou frontu. Po 
slovním střetu s nadřízeným 

Osobnosti regionu – Olomoucký kraj

hejtmanem byl přeložen k pěšímu 
pluku č. 20. Kromě ruské oblasti 
působil i v Srbsku. Na frontu se 
dostal po těžkých ztrátách pěšího 
pluku č. 20 u Gorlice. Na začátku 
července 1915 byl zajat. Než se 
dostal do zajateckého tábora 
v Korotojaku a přihlásil se do  
čs. dobrovolnické armády, pro-
šel přes Kyjev a Charkov. Dalším 
mezníkem jeho života se stal 
červen 1916, kdy byl přidělen  
k 1. střeleckému pluku při Čs. stř.  
brigádě. Na frontě se spřátelil 
se Syrovým, Švecem, Medkem, 
Maxou, Čílou nebo Husákem. 
Rudolf Medek o Gayerovi napsal: 
„Po večerech býval doma. Nemi-
loval „interesantních“ procházek 
ulicemi (…). Miloval však vzpo-
mínky z minulosti a rozpravy 
o budoucnosti“. 29. července 
1917 proběhlo jeho jmenování 
velitelem 7. roty 1. čs. střeleckého 
pluku a o pár týdnů později byl 
zvolen do důstojnického čestného  
soudu. Na konci září 1917 došlo 
k dalšímu povýšení – stal se veli-
telem 2. roty i celého I. praporu  
4. střeleckého pluku. Přesun 
z Ruska do Francie na jaře 1918, 
jak jej plánoval Masaryk, nebyl 
jednoduchý. V této době pronikl 
Gayerův výzvědný oddíl na želez-
nici mezi Kruty a Plisky a přeře-
zal telefonní dráty. Přerušili tím 
spojení mezi Bachmačem a Kyje-
vem. V březnu 1918 se postavil 
do čela pluku poručík Čeček 
a jeho zástupcem se stal právě 
Gayer. Osobně se účastnil bitvy 
u Bachmače. 

Čím byl Zborov v červenci 1917 
pro celé čs. legie v Rusku, tím 
byla pro Gayerův 4. pluk bitva 

u Lipjag poblíž Samary dne  
4. června 1918. Poručík Gayer 
vedl pluk po stepích tamní oblasti 
stále kupředu, i když docházely 
síly i náboje. Při bodákové zteči 
legionářů těžce zranil nepřítel 
Gayerovi obě nohy. Přitom Gayer 
pronesl: „Nechte mě tu a jděte! 
Žeňte tu svoloč!“. V bitvě padlo 
kolem 1 500 rudoarmějců a 1 800 
vojáků padlo do zajetí. Na druhé 
straně bojiště zemřelo 30 Čecho-
slováků.

Gayer se nedočkal návratu do 
svobodné vlasti, protože zemřel 
7. června 1917 v sanitním vlaku ve 
stanici Lipjagy. Pohřeb se konal 
na městském hřbitově v Samaře, 
kde byl uložen do společného 
hrobu. Zpráva o jeho smrti se 
donesla do Čech až o rok později. 
 
V rodné Mostecké ulici v Přerově 
byla odhalena pamětní deska.  
In memoriam byl vyznamenán 
Československým válečným  
křížem, Československou revoluční  
medailí a francouzským Váleč-
ným křížem.

Regionálně je osobnost poručíka 
Jana Gayera spjata také s králov-
ským městem Hradec Králové. 
Ve městě stojí kasárna nesoucí 
jméno po tomto slavném ruském 
legionáři (Gayerova). Poblíž kasá-
ren stával pomník 197 padlých 
legionářů ze 4. pěšího pluku 
Prokopa Velikého, mezi něž lze 
s hrdostí zařadit i Gayera. Pomník 
spolu se sochou Masaryka byl 
zničen v roce 1940. Do dnešního 
dne se dochovala jen bronzová 
deska s Gayerovým reliéfem.
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V roce 1937 byl v Hradci Králové odhalen památník padlým legionářům 4. čs. stř. puku, na němž 
byla i portrétní plaketa J. Gayera. Pomník v roce 1940 zničili Němci.
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Robert Vobrátílek
generál

*2. června 1886 Choceň, 
Rakousko-Uhersko
†7. prosince 1956 Praha, Československo 
 
Po vychození gymnázia ve Vyso-
kém Mýtě se přihlásil na právnic-
kou fakultu Karlo-Ferdinandovy 
univerzity v Praze, kam byl přijat 
v roce 1906. Studium přerušil 
v roce 1909, kdy nastoupil jako 
jednoroční dobrovolník k pěšímu 
pluku č. 98 v Josefově, kde také 
absolvoval vojenské studium. 
Vojenskou službu ukončil jako 
velitel čety v září 1910 a vrátil  
se na univerzitu. Studia ukončil  
v roce 1912, kdy se zároveň 
oženil. Pracoval jako redaktor 
časopisu Východočeský kraj ve 
Vysokém Mýtě.

Po vypuknutí války byl mobilizo-
ván a v červenci 1914 odjel na 
východní frontu jako velitel čety 
pěšího pluku č. 36. V listopadu 
byl povýšen na poručíka, ale do 
ledna 1915 se nacházel v nemoc-
ničním ošetřování. Následně se 
vrátil k pluku, kde se stal velitelem  
roty. Do zajetí padl 27. května 
1915, kdy se velká část pěšího 
pluku č. 36 vzdala vojákům 
České družiny, následkem čehož 
pluk již nikdy nebyl v rakouské 
armádě obnoven. Chtěl vstou-
pit do čs. jednotek, přijetí však 
trvalo velmi dlouhou dobu, takže 
se rozhodl, jako velké množství 
dalších čs. zajatců, ke vstupu do 
srbského vojska, které se právě 
v Rusku transformovalo. 

Osobnosti regionu – Pardubický kraj

V dubnu 1916 se stal příslušní-
kem 1. srbského dobrovolnického 
pluku. Protože Srbové akcepto-
vali důstojnické hodnosti dosa-
žené v rakouské armádě, stal se 
v červenci v hodnosti podporu-
číka velitelem čety. S plukem se 
účastnil bojů v rumunské Dob-
rudži, v srpnu byl raněn a převe-
zen na léčení. V září se na frontu 
vrátil, stal se velitelem 3. roty, 
ale již jednadvacátého byl opět 
zraněn a evakuován na léčení, 
které trvalo až do ledna 1917. 
V únoru byl povýšen na poručíka, 
ale ještě téhož měsíce přechází 
k čs. vosku. 

Počátkem března je přiřazen  
k 9. rotě 1. čs. střeleckého pluku, 
ovšem již 27. března je jmenován  
velitelem 2. roty 3. čs. stř. pluku 
a 26. května velitelem I. praporu. 
V červnu se s ním přesouvá  
ke Zborovu, v noci před bitvou  
jeho prapor zesiluje pravý 
úsek. Vobrátílek se zapojuje do 
útoku, během kterého je raněn, 
v důsledku čehož má doživotně 
zhoršený zrak. V srpnu je přelo-
žen k formujícímu se 4. čs. stř. 
pluku jako velitel III. praporu. 
S plukem se na počátku března 
1918 účastní úspěšné bitvy 
s Němci u Bachmače, v květnu, 
v době vypuknutí nepřátelství 
s bolševiky, je jmenován zástup-
cem velitele pluku. V červnu se 
účastní bitvy u Lipjag, po zra-
nění por. Gayera přebírá velení 
pluku, se kterým následně bojuje 
o Samaru, Syzraň a Nikolaje-
vsk. Jeho zatímním velitelem byl 
do srpna, kdy byl povýšen na 
kapitána a jmenován definitivně 

velitelem pluku. V říjnu 1918 je 
povýšen na majora a v dubnu 
1919 je přiřazen do štábu čs. voj-
ska na Rusi a stává se velitelem 
posádky v Irkutsku a Charbinu. 
Do vlasti se vrací až jako jeden 
z posledních v říjnu 1920.
Doma na něj čekají různé štábní 
funkce. Do října 1921 byl před-
nostou oddělení Likvidačního 
úřadu zahraničních vojsk, do 
konce roku 1923 referentem 
Vojenského oddělení presidia 
Ministerstva národní obrany, 
v letech 1923 až 1932 byl před-
nostou tohoto oddělení. Jeho 
poslední funkcí byl přednosta 
Presidiálního odboru Ministerstva 
národní obrany, kterou zastával 
do dubna 1939, kdy odešel do 
výslužby v hodnosti generála, která  
mu byla udělena v červenci 1933. 

Během okupace byl členem 
odbojových organizací KAR a ŘÍP 
a předsedou správní rady Akciové  
společnosti Sázava, která pro-
vozovala ozdravovny, a tajně 
financovala odbojové aktivity 
a podporovala rodiny vězněných 
vlastenců. V roce 1945 se při-
hlásil zpět do aktivní služby, ale 
byl definitivně penzionován. Po 
komunistickém převratu z února 
1948 byla jeho rodina perzeku-
ována, v roce 1951 se musela 
vystěhovat z Prahy do Těcho-
nína na Orlickoústecku, byl mu 
snížen důchod a syn vyloučen 
z vysokoškolského studia. Zemřel 
7. prosince 1952 ve Vojenské 
nemocnici v Praze na mozkovou 
mrtvici. Pochován je na pražském 
Bubenečském hřbitově. 
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Společná fotografie českých dobrovolníků v srbské armádě v roce 1916. 
Vlevo sedí Robert Vobrátílek v hodnosti poručík.
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Josef Vuchterle 
plukovník

*25. května 1891 Vránov, 
Rakousko-Uhersko
†21. prosince 1923 Praha, 
Československo

Po dokončení obchodní akade-
mie odjel roku 1911 do Kyjeva, 
kde působil jako účetní. Po 
vypuknutí války se mezi prvními  
přihlásil do vznikající České 
družiny. Přestoupil také na  
pravoslavnou víru a přijal jméno 
Boris. Po slavností přísaze České 
družiny na Sofijském náměstí 
v Kyjevě s ní odešel na frontu 
a v řadách 2. roty provedl řadu 
úspěšných rozvědek. Významně 
se podílel na přípravě operace, 
během které byl 3. dubna 1915 
zajat téměř celý pražský pěší pluk 
č. 28. Této události bylo následně 
využíváno ruskou propagandou 
jako důkaz skutečnosti, že Češi 
nechtějí bojovat za monarchii. 
Sami Rakušané tomu uvěřili 
a Čechům dlouhodobě nedů-
věřovali, byť zajetí „osmadva-
cátníků“ bylo spíše kombinací 
dobře provedené akce ze strany 
Rusů, zaskočení protivníka, tak 
skutečnou neochotou „osmadva-
cátníků“ bojovat. Podobně ale 
v té době do ruského zajetí padla 
řada dalších rakousko-uherských 
jednotek. Nicméně se jednalo 

Osobnosti regionu – Plzeňský kraj

o velký úspěch a Vuchtrle za 
projevenou chrabrost a hrdinství  
obdržel řadu vyznamenání, 
včetně Řádu sv. Stanislava s meči 
a mašlí III. třídy, a byl povýšen  
na praporčíka. Dále projevoval 
velkou odvahu a v bitvě u Zborova  
byl již velitelem 10. roty 1. čs. 
střeleckého pluku. Svou jednotku 
rozdělil na dvě půlroty a úspěšně 
podporoval útok Švecovy 8. roty 
na první linii rakouských zákopů, 
které společnými silami dobyly. 
Po krátké konsolidaci vyrazily 
společně do druhé nepřátelské 
linie. Ač zde nepřítel již nekladl 
tak tuhý odpor, jedna z kulek 
zasahuje Vuchterleho do páteře 
a způsobuje mu těžké zranění.  
Byl evakuován do polního laza-
retu a i přes pomoc lékařů 
zůstává invalidním. Za statečnost 
v bitvě byl opět vyznamenán 
a povýšen na kapitána.

Do služby se tak mohl vrátit až na 
přelomu let 1917 a 1918 a působil 
ve štábních funkcích. V hodnosti 
major se podílel na cestě našich 
jednotek po Transsibiřské magis-
trále a od září 1918 je Vuchterle, 
povýšený na podplukovníka, 
jmenován velitelem spojenec-
kých vojsk města Vladivostoku. 
Podílí se tak na koordinaci akti-
vit všech spojeneckých armád, 
přičemž využil své organizační 

a jazykové schopnosti. Následně 
stanul v čele čs. vojenské mise 
a podílel se na přípravě a organi-
zaci evakuace čs. vojsk z Ruska. 
O tom, že si vedl opravdu dobře, 
svědčí to, že byl vyznamenán 
vysokými zahraničními vyzname-
náními – Brity Řádem za vynikající 
službu, Číňany Řádem Wenho III. 
stupně a Japonci Řádem Posvát-
ného pokladu III. třídy. V létě roku 
1920 se vrací do vlasti, nejprve 
se stává zástupcem náčelníka 
Likvidačního úřadu zahraničních 
vojsk při Ministerstvu národní 
obrany a následně přednostou 
Kanceláře čs. legií Ministerstva 
národní obrany, který se např. 
staral o nemocné a invalidní 
legionáře. Byl i jedním ze zakla-
datelů Klubu starodružiníků, který 
sdružoval všechny legionáře, kteří 
do boje za samostatnost vstoupili 
již v roce 1914.

Vuchtrle se i v republice proka-
zoval jako schopný a talentovaný 
důstojník, měl se stát generálem 
nebo diplomatem. Limitovalo 
ho ale jeho válečné zranění. 
V roce 1923 je povýšen na plu-
kovníka, avšak ještě téhož roku 
na důsledky válečných zranění 
umírá. Nositeli 16 řádů a vyzna-
menání se dostalo velkého vojen-
ského pohřbu, kterého se účast-
nila řada jeho spolubojovníků.
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Velitelé spojeneckých vojsk ve Vladivostoku, přelom let 1918-1919. V zadní řadě stojí čtvrtý zprava pplk. Vuchterle. 
V první řadě třetí zleva generál William S. Graves, velitel Amerického expedičního sboru na Sibiři, 

vedle něj generál Otani, velitel japonských sil.
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Stanislav Čeček
divizní generál

*13. listopadu 1886 Líšno, 
Rakousko-Uhersko
†29. května 1930 České Budějovice, 
Československo 
 
Narodil se do rodiny lesmistra 
na panství statkáře a průmysl-
níka Daňka z Esse. Absolvoval 
táborské gymnázium, posléze 
Českoslovanskou obchodní aka-
demii v Praze a vzdělání ukončil 
v letech 1904–1907 na Vyšší 
obchodní akademii v Lipsku. Poté 
nastoupil k pěšímu pluku č. 102 
v Praze jako jednoroční dobrovol-
ník, absolvoval vojenské studium 
a do zálohy odešel v roce 1910 
jako poručík a velitel pěší čety. 
Krátce pracoval v bance, v roce 
1911 odjel do Ruska, kde se stal 
finančním úředníkem u moskev-
ské pobočky firmy Laurin a Kle-
ment. V době vrcholící meziná-
rodní krize se účastnil mnoha 
protirakouských demonstrací, po 
vypuknutí války se 30. srpna 1914 
dobrovolně přihlásil do České 
družiny. 

Byl přijat jako vojín do 1. roty,  
již během výcviku byl jako záložní 
rakouský důstojník povýšen na 
podporučíka a stal se mladším 
důstojníkem roty. V říjnu s ní 
odjíždí na frontu a zapojuje se 
do bojové činnosti. Okamžitě na 
sebe upozornil vzorným plněním  
úkolů, rozvahou, odvážnými roz-
vědkami a těšil se velké oblibě 
svých spolubojovníků. V březnu 
1915 byl v akci raněn. Zaujal také 
své ruské nadřízené a i proto se 
11. července 1915 stává velitelem 
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nově utvořené 5. roty. Byl tak 
prvním čs. velitelem roty u České 
družiny. Se svou jednotkou 
úspěšně operoval v podřízenosti 
70. a později 21. pěší divize.  
Dne 6. ledna 1916 se stal veli-
telem 1. roty, v únoru je Česká 
družina transformována na 1. čs. 
střelecký pluk. Čeček svou rotu 
vedl od štábu armádního sboru 
v Tarnopolu, vojáci pod jeho 
vedením perfektně plnili zadané 
úkoly, čímž si získali respekt rus-
kých velitelů. Na konci dubna se 
Čeček účastnil 2. sjezdu Svazu 
čs. spolků na Rusi v Kyjevě. Po 
jeho skončení se vrací k bojové 
činnosti. Dne 7. června 1917 se 
stává, povýšený na poručíka, 
velitelem I. praporu 1. čs. pluku 
a s ním se přesouvá na pozice 
u Zborova. Vypracoval hlavní 
plán útoku, který konzultoval 
s dalšími zkušenými frontovými 
veliteli (např. Husák, Syrový, 
Švec, Fierlinger a další), a který 
následně ruské velení schválilo. 
Sám se pak zapojil do boje a při-
spěl k celkovému úspěchu akce. 
Následně se setkal s premiérem 
Kerenským a měl podíl na jeho 
povolení neomezeného náboru 
čs. zajatců pro formování národní 
armády v Rusku. 

Dne 6. září 1917 se stává zástup-
cem velitele nového 4. stř. pluku.  
Úspěšně s ním bojuje u Bachmače  
a 1. dubna 1918 převzal jeho 
velení, opět jako první čs. důstoj-
ník. Po čeljabinském incidentu 
byl velitelem Penzenské operační 
skupiny, prozatímním velitelem 
1. čs. stř. divize a podílel se na 
úspěšném spojení čs. oddílů, 

dobytí mnoha měst a ovlád-
nutí Transsibiřské magistrály. 
V červnu 1918 je povýšen na 
plukovníka a stává se velitelem 
Povolžské fronty, která měla stát 
proti Němcům. Chaos v Rusku, 
aktivity bolševiků a minimální 
pomoc spojenců tomu však 
zabránily. V září byl povýšen na 
generálmajora a v říjnu 1918 odjel 
do Vladivostoku, kde zastával 
post velitele Dálného východu. 
Podílel se na plánování operací, 
koordinaci s dohodovými vojsky 
a zajišťoval transport čs. vojáků 
domů do vlasti. On sám se vrátil 
s 35. transportem na lodi Presi-
dent Grant, která z Vladivostoku 
vyplula 24. srpna a do italského 
Terstu doplula 13. října 1920. 
Pokračoval v armádní kariéře, 
stal se zástupcem náčelníka 
Hlavního štábu branné moci. 
V letech 1921–1923 vystudoval 
Vysokou školu válečnou v Paříži 
a poté zastával mnoho štábních 
funkcí (mimo jiné se podílel na 
rozvoji letectví). V únoru 1929 se 
stal velitelem 5. divize v Českých 
Budějovicích. Trápily ho však 
dlouhodobé zdravotní problémy 
jako následek válečných útrap. 
V květnu onemocněl, ovšem pod-
cenění zdravotního stavu a velké 
pracovní nasazení měly za násle-
dek, že 29. května 1930 neče-
kaně zemřel. Jeho pohřeb se stal 
legionářskou manifestací, u jeho 
rakve se hluboce poklonil i prezi-
dent Masaryk. Žádnému jinému 
z legionářů se podobné pocty již 
nedostalo. Za svou službu získal 
26 řádů a vyznamenání.  
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Gen. Čeček promlouvá k  příslušníkům tří rot III. praporu 4. pluku, 
internovaných na Gornostaji ve Vladivostoku, léto 1919.
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Eduard Kadlec 
armádní generál

*16. března 1880 Ústí nad Labem, 
Rakousko-Uhersko
†19. srpna 1961 Brno, Československo 

V letech 1891–1896 vystudoval 
Státní reálnou školu v Karlíně, 
následně se rozhodl pro armádní 
kariéru. V letech 1896–1900 
vychodil vídeňskou Kadetní školu 
dělostřelectva a poté sloužil čtyři 
roky u zdejšího pevnostního dělo-
střeleckého pluku č. 1 v hodnosti 
poručíka. V roce 1909 z armády 
odešel, v Bruselu absolvoval kurz 
koloniální služby a následně pět 
let sloužil v Belgickém Kongu. 
Účastnil se několika výprav proti 
zdejším domorodcům, v roce 
1913 působil ve funkci vrchního 
správce sektoru Likame a od 
Belgičanů za své služby obdržel 
několik vyznamenání. V létě 1914 
odjel na dovolenou do Čech, kde 
ho zastihlo vypuknutí války. Byl 
mobilizován a stal se velitelem 
dělostřelectva jedné z pevnůstek 
pevnosti Přemyšl. Pevnost byla již 
16. září 1914 oblehnuta ruskými 
jednotkami, ale Rakušanům se 
podařilo pevnost 11. října osvo-
bodit. Podruhé Přemyšl Rusové 
oblehli 9. listopadu. Všechny 
snahy o vysvobození města ten-
tokrát selhaly, a když obráncům 
došly zásoby a začaly se šířit 
nemoci, celá posádka 22. března 
1915 kapitulovala. Mezi více jak 
100 000 rakousko-uherskými 
zajatci byl i nadporučík Kadlec.
V červnu 1916 vstoupil do čs. 
legií, zprvu ale působil u Svazu 
čs. spolků na Rusi. V červnu 1917 
mu byla přiznána hodnost  
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štábní kapitán a byl zařazen  
k 7. čs. střeleckému pluku. Zde se 
brzy stal velitelem III. praporu. Od 
ledna do března 1918 přednášel 
taktiku pěchoty v důstojnickém 
kurzu velitelů rot a praporů v Pri-
pjatíně. Během bitvy u Bachmače 
byl 10. března 1918 lehce zraněn 
do hlavy u železniční stanice Doč. 
Čechoslováci ale porazili útočící 
Němce a mohli ustoupit z Ukra-
jiny. Ač zraněný, Kadlec nadále 
zůstal u svého pluku ve funkci 
zástupce velitele a podílel se na 
evakuaci do Vladivostoku. Když 
vypuklo nepřátelství s bolševiky, 
byli Kadlecovi muži jako jedni 
z prvních v boji. Již 25, května 
1918 obsadili město a stanici 
Mariinsk, vzápětí byli ale obklí-
čeni. Dokázali se bránit dvacet 
dní, než je osvobodily další čs. 
oddíly. V létě byl povýšen na 
plukovníka, stal se velitelem 
celého 7. čs. pluku a následně 
i všech čs. vojsk nastupujících od 
východu Vladivostoku. Jeho muži 
ovládli bajkalské tunely a město 
Čita. V září se stal velitelem 
Velitelství Dálný východ ve Vladi-
vostoku. 

V listopadu 1918 byl ustanoven 
velitelem rumunských dobro-
volnických jednotek. V ruských 
zajateckých táborech samo-
zřejmě nebyli jen Češi a Slováci, 
ale i další národy Rakousko-
-Uherska a mnoho z nich chtělo 
bojovat za svobodu. Rakouští 
Srbové se tak již v roce 1916 stali 
základem srbské dobrovolnické 
jednotky v Oděse. V zajetí byli ale 
i Poláci, Italové či Rumuni z Uher. 
A čs. legie se podílely na orga-

nizaci jejich oddílů. Po ukončení 
výcviku odjel Kadlec s Rumuny 
na frontu, kde se od května 1919 
do ledna 1920 podíleli na ochraně 
Transsibiřské magistrály a vedli 
si velmi dobře. Následně v lednu 
a únoru 1920 úspěšně velel všem 
stahujícím se vojskům z magis-
trály. V červnu 1920 se rumunské 
jednotky zcela osamostatnily 
a vydaly se na cestu domů. 
S jejich prvním transportem 
z Vladivostoku oplul i plk. Kadlec 
se svou ruskou manželkou. Do 
rumunské Konstanty dorazili  
5. července 1920 a po přehlídce 
před rumunským králem Ferdi-
nandem I. se vrátil domů. 
Pokračoval v armádní kariéře, 
v lednu 1921 se stal velitelem 
10. pěší divize na Slovensku, 
v září 1931 byl přeložen do 
Olomouce do čela 7. divize, to 
již měl hodnost divisní generál. 
V roce 1935 krátce velel IV. sboru 
a v letech 1935–1937 byl v čele 
Zemského vojenského velitelství 
v Brně. V armádních kruzích byl 
ale neoblíbený, byť po odborné 
stránce byl na velké úrovni. 
V květnu 1937 byl povýšen na 
armádního generála a v srpnu 
přeřazen do výslužby. Poté již 
nebyl nikdy do služby povolán, 
ani během mobilizace v roce 
1938, ani během reorganizace 
po 2. světové válce. Žil v ústraní 
v Brně, po únorovém převratu 
roku 1948 si na něj ale vzpomněli 
komunisté. Musel se vystěho-
vat ze své vily a v roce 1950 byl 
degradován na vojína. Jeden 
z nejúspěšnějších čs. velitelů na 
Sibiři tak zemřel v chudobě a úpl-
ném zapomnění…
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Obrněný vlak rumunského divizionu (po reorganizaci asi 2 000 mužů pod velením čs. plk. Kadlece), 
který působil na magistrále v oblasti kolem stanice Kym. Léto 1919.
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Josef Šnejdárek
armádní generál

*2. dubna 1875 Napajedla, 
Rakousko-Uhersko 
†13. května 1945 Casablanca, Maroko

Po smrti matky byl vychováván 
v Jičíně a od mládí měl dobro-
družnou povahu. Ve 13. letech 
utekl z domova, protože se chtěl 
stát pašou a zamířil do Turecka. 
Dostal se až do Terstu, kde si ho 
vyzvedl strýc. V letech 1891–1895 
vychodil pěchotní kadetní školu 
v Praze a sloužil v rakousko-uher-
ské armádě. Opět se ale proje-
vila jeho dobrodružná povaha. 
V létě 1896 se během dovolené 
zapojil do řecko-turecké války, 
za což dostal 30. denní domácí 
vězení. Ještě téhož roku opus-
til armádu a cestoval. Když mu 
došly finance, vstoupil v lednu 
1899 do francouzské Cizinecké 
legie. Zúčastnil se bojů v Alžírsku, 
Maroku a na Sahaře a projevil 
velkou statečnost a velitelské 
schopnosti. V letech 1906–1907 
vystudoval prestižní vojenskou 
školu v St. Maixent a byl povýšen 
na poručíka. Celkem se v Africe 
účastnil 17. vojenských tažení. 
Do 1. světové války vstoupil jako 
velitel pochodového pluku domo-
rodých střelců Marocké divize. 
Opět prokázal velkou stateč-
nost a již v září byl povýšen na 
kapitána, vyznamenán Řádem 
česné legie, ale také zraněn. Po 
uzdravení se stal velitelem jed-
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notky složené z beduínských 
dobrovolníků, která byla součástí 
4. pluku alžírských střelců. Na 
frontě se setkal s rotou Nazdar 
a bojoval také u Arrasu, kde byl 
opět zraněn. Po vyléčení se vrátil 
na frontu a bojoval v Champagni, 
v ofenzívě na Sommě a 31. října 
1917 byl potřetí zraněn. Po vylé-
čení byl v listopadu 1917 přidělen 
Čs. národní radě jako styčný 
důstojník francouzského Minister-
stva války. Podílel se na náboru 
dobrovolníků, výstavbě čs. jedno-
tek a stal se pobočníkem velitele 
21. čs. střeleckého pluku. 

Po návratu do Československa 
byl v lednu 1919 povýšen na pod-
plukovníka a stal se velitelem čs. 
vojsk na Těšínsku. Po vypuknutí 
bojů s Poláky prokázal velkou 
iniciativnost a válečné umění, 
když polské síly rychle zatlačil až 
k řece Visle. Následně působil 
u mezispojenecké komise pro 
Těšínsko ve Varšavě, které určila 
hranici v této sporné oblasti. V té 
době se již bojovalo s Maďar-
skem na jižním Slovensku. Čs. 
armádě se zde moc nedařilo, 
proto sem byl v červnu vyslán 
a ujal se 2. divize. Během týdne 
provedl reorganizaci a zahá-
jil útočné operace. Podařilo se 
mu prolomit maďarské pozice, 
dobýt Zvolen a Banskou Štiav-
nici, ale další postup zastavilo 
vyhlášení příměří. Přesto si dobyl 
velké renomé a stal se skuteč-
nou legendou. Následně se 

stal vojenským velitelem Prahy, 
kde se podílel na potlačení akcí 
levicových bojůvek. Následně 
stoupal po hodnostním žebříčku 
a zastával mnoho důležitých veli-
telských funkcí. V roce 1927 byl 
povýšen na divizního generála, 
vystoupil z francouzské armády, 
stal se čs. státním občanem (za 
předchozí službu v Cizinecké 
legii získal občanství francouz-
ské) a byl velitelem Zemského 
vojenského velitelství v Košicích, 
od roku 1932 zastával stejnou 
pozici v Bratislavě. Opět projevil 
velkou iniciativu a na Slovensku 
byl velmi oblíben. Když se v roce 
1933 stal velitelem čs. armády 
gen. Krejčí, došlo mezi důstojníky 
ke sporu o koncepci armády. To 
vedlo k tomu, že byl Šnejdárek 
na konci roku 1934 odeslán do 
penze. To se ale nelíbilo jemu, 
veřejnosti a části politiků, protože 
Šnejdárek patřil k nejznámějším 
a nejpopulárnějším čs. vojáků. 
Až po zásahu prezidenta Masa-
ryka odešel v červenci 1935 do 
důchodu. Byl však aktivní v řadě 
branných organizacích, v říjnu 
1938 se stal velitelem Národních 
střeleckých gard.

Po rozpadu republiky odešel 
do Francie a po vypuknutí války 
pomáhal díky svým kontaktům 
ve francouzské armádě s organi-
zací čs. armády v exilu. Po pádu 
Francie odjel do Maroka, kde žil 
v ústraní. 
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Kapitán Josef Šnejdárek ve své kanceláři
plukovního pobočníka 21. čs. střeleckého pluku
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