
102. PÌŠÍ PLUK  - NFANTERIEREGIMENT NR.102 BENESCHAU

V øadách tohoto pluku bojovali bìhem první svìtové války na stranì rakousko-uherské monarchie pøevážnì vojáci z èeských zemí, žijící v okresech Benešov,
Pøíbram, Sedlèany a Milevsko. Byli to naši otcové, dìdové a pradìdové, kteøí plnili své povinnosti, vùèi své tehdejší vlasti, když bojovali a umírali na frontách
Velké války. Dnes je tento pluk témìø zapomenut, pamìtníci událostí zemøeli a písemnosti týkající se tohoto pluku byly z velké èásti komunistickým režimem
skartovány. 

na plný váleèný stav. Druhý a tøetí prapor IR 102 zajiš�oval v tomto období v Selišti
pouze hlídkovou službu, zatím co ètvrtý prapor byl využíván k hloubení zákopù na
linii Selištì - Brodaè. Tato èinnost probíhala až do 1.záøí, kdy odešel v 5 hodin ráno
do Balatunu. Zde se pluk zdržel do 3. záøí, kdy byl vystøídán IR 73. Pluk po jedno-
hodinovém pochodu dorazil do Velina Sela, kde bylo zøízeno ležení v bezprostøední
blízkosti vesnice podél silnice smìrem na Bosenskou Raèu. Zde pak 6. záøí nastala
zmìna ve velení pluku. Oberst Hugo Kronberger, který pluku velel od zaèátku války,
pøevzal velení 18. pìší brigády a jeho místo zaujal Oberstleutnant František Nickerle.
Na místo velitele II. praporu se pak posunul Hauptmann Hradec. Od rána 7. záøí se
zaèala mezi vojáky šíøit zpráva, že se rakousko-uherské vojsko opìt pokusí pøekroèit
øeku Drinu. V ležení zavládla nervozita a vojáci si vymìòovali adresy pøíbuzných
i pøátel, pro pøípad nejhorší, vzájemnì se ujiš�ovali, že v pøípadì zranìní neopustí
jeden druhého. Veèer byla vydána veèeøe s dvojnásobnou porcí masa a rozkazem
uschovat jednu porci na pøíští den. V noci ze 7. na 8. záøí 1914 se rakousko-uherské
síly pokusily opìt pøejít øeku Drinu. Útoku pøedcházela dìlostøelecká pøíprava
trvající od 8 hodin 7. záøí až do soumraku. Bohužel palba byla vedena do neobsaze-
ných srbských pozic a tak nezpùsobila žádné škody. IR 102 vyrazil k bøehùm øeky
Driny ve 23:00 hod. poté co byl vydán pøísný zákaz kouøení a musel být dodržován
naprostý klid. Bøehu øeky Driny pluk dosáhl v blízkosti Bosenské Raèe, okolo pùl
ètvrté ráno a okamžitì se zaèalo s naloïováním mužstva do pontonù. Tyto pontony
byly ukotveny k vyvýšenému bøehu, který byl porostlý vrbami a olšovím, které
poskytovaly pøirozené maskování. Pøevoz prvního sledu benešovského IR 102 zaèal
ve ètyøi hodiny ráno a byl Srby silnì ostøelován, pluk byl pøes øeku pøepravován po
jednotlivých praporech, pøièemž jako první se do pontonù dostal IV. prapor,
následoval II. a nakonec III. prapor. Kromnì nepøátelské palby, byla dalším faktorem
znesnaòujícím pøesun na opaèný bøeh, vlastní øeka Drina, která byla pomìrnì
rozvodnìná a vojáci pluku pionýrù obsluhující pontony, se museli doslova prát
s dravými proudy øeky, aby dosáhli protìjšího bøehu. Po pøistání se vojákùm IR 102
naskytl pohled na sto metrù dlouhou písèitou a kamenitou pláž, kterou museli
pøekonat, aby mohli výužít krytu nejbližší vegetace. Toto obrovské mraveništì bylo
tìžce ostøelováno srbským dìlostøelectvem a v jeho ohni byl tìžce ranìn støepinou
granátu do hlavy Hauptmann Rosenberg. Po zdolání odkryté pláže pluk postupoval
hustì porostlou strání a stromy i velké kameny poskytovaly úkryt pøed nepøátelskou
støelbou. Nejsilnìjší odpor nepøítel klad v ose postupu IV praporu, který byl také
postižen nejvìtšími ztrátami, i pøesto se však podaøilo dosáhnou okraje širokého
kukuøièného pole, porostlého již skoro úplnì zralou kukuøicí. Postup kupøedu byl
možný pouze po prosekání se silnými, témìø døevovitými stébly kukuøice, ke
kterémuž úèelu vojáci používali bodáky. Z improvizovaného pozorovacího stanovištì
na vysokém stromu, hlásili pìšáci Danihelka a Marušin, že se k pozici IR 102 blíží
nepøátelská švarmlinie. Tato formace byla pøipuštìna až na vzdálenost deseti krokù
a pak byla zahájena palba z pušek a kulometù, dokud nepøítel za velkých ztrát

Na zaèátku záøí 1914 byly rakousko-uherské síly na srbské frontì pøeskupeny a 9. Pražská pìší divize se pøesunula na západní bøeh Driny do prostoru Raèa –
Medjaši. IR 102 se po ústupu ze srbského území, pøes Janinu, Lipik, Patkovaè a Amajliji dostal dne 20. srpna do prostoru Selištì. Pluk mìl své ležení u bøehu
polovyschlého potoka, kde ho také 24. srpna dostihl první pochodový prapor. Tento byl ihned rozdìlen jednotlivým rotám a stav pluku byl v podstatì doplnìn

neustoupil. Odražení nepøítele se úèastnila 13. a 15. rota ve spolupráci s kulometným oddílem MGA 1. Poté bylo kukuøièné pole vysekáno až do vzdálenosti
tøiceti krokù, èímž se vojákùm naskytl pohled na mnoho mrtvých a ranìných Srbù. Také bylo ukoøistìno asi tøicet kusù pušek a velké množství nábojù, které
èeským vojákùm samozøejmì pøišly vhod. I nadále však musel pluk èelit jednotlivým srbským protiútokùm, které byly provádìny v malých skupinkách, maximálnì
patnácti mužù. Plynule tyto útoky pøešly v masivní zuøivý útok na pozice celého pluku, pøièež ztráty byly na obou stranách znaèné. Ve veèerních hodinách byl
velitelstvím pluku pøijat rozkaz naøizující za každou cenu udržet dobyté pozice a neustupovat. Avšak situace byla velmi komplikovaná znaènou poèetní pøevahou
protivníka, který podnikal neustálé útoky na pozice IR 102. Vojáci, kteøí již celý den odrážely tyto útoky byli vysíleni a trpìli i nedostatkem jídla, protože po celou
dobu útoku byli odkázání pouze na vlastní nesené zásoby. IR 102 zùstal v pøední pozici takøka odøíznut a hrozilo jeho obklíèení, jednotlivì vyslané patroly hlásily,
že pluk je naprosto odøíznut a osamocen. Ve 23:00 hod. byl pluk zaskoèen støelbou z pušek a to zezadu, èímž vznikl nepopsatelný zmatek a chaos. Pozdìji bylo
zjištìno, že støelbu omylem rozpoutal IR 73, který byl souèástí 18. pìší brigády. V èasných ranních hodinách pak z velitelství pluku pøichází rozkaz k ústupu
a naprosto vysílení vojáci se zaèali stahovat za prudké palby Srbù zpìt ke Drinì. Zde byli vojáci IR 102 pøeváženi pontony s kapacitou ètyøiceti osob na bezpeèný
bøeh øeky Driny. Avšak se vzrùstajícím tlakem Srbù, kteøí zacílili dìlostøeleckou palbu z vrcholku Crna Bary se pøevoz vojska na pontonech stal zcela nemožným,
nebo� dìlostøelecké granáty potápìli jednu loï za druhou. Nìkolika obìtavým pionýrùm se nakonec podaøilo pøes koryto øeky natáhnout lano a vojáci po nìm
zaèali ruèkovat v zoufalé snaze zachránit alespoò holý život. Mnoho vojákù bylo strženo divokým proudem øeky a zahynulo v jejích vodách. Takový byl obraz bojištì
dne 9. záøí 1914 v sedm hodin ráno, s pøibývajícím èasem se již tak zoufalá situace vojákù stodruhého pluku ještì zhoršovala. Sám velitel pluku Oberst Nickerle
se jen s námahou a vypìtím všech sil zachytil o veliký starý kmen ènící z vody nìkolik metrù od bøehu a aè vyèerpán snažil se pomáhat ostatním vojákùm. Pøi
pohledu na obraz zkázy, zmaru a smrti v dravém proudu øeky, uprostøed deštì nepøátelských støel, se mu draly slzy do oèí. Teprve po nìkolika desítkách minut se
ho podaøilo nìkolika vojákùm dostat na bøeh a odvést do bezpeèí. Ještì o pùl deváté dopoledne bylo vidìt jednotlivce, kteøí na nepøátelském bøehu øeky vybíhají
z lesíku na pláž a všemožnì se snaží dostat do bezpeèí. Poslední jednotlivci, kteøí naprosto vyèerpáni zdolali dravou øeku Drinu se z krví zbarvené vody vyškrábali
na bøeh témìø v poledne. Naprosto vysílený velitel pluku Oberst Nickerle, se uchýlil do èetnických kasáren Bosenské Raèi a aè v zuboženém stavu zajímal se o osud
svých mužù. Okamžitì vydal rozkaz postavit stráže od bøehu øeky po cestì k Velinu Selu, tak aby všichni, kteøí se zachránili mohli zformovat na poli u Velina Sela
Odpoledne 9. záøí 1914 byl na zbytky pluku žalostný pohled, vojáci beze zbraní, vìtšinou bez výstroje a nìkteøí docela nazí se snažili alespoò nasytit ze
zachránìných zbytkù promáèených sucharù a chleba. Kamarád dìlil se s kamarádem o to málo, co se podaøilo zachránit. Ve ètrnáct hodin již nikdo nedoufal, že
by se k pluku ještì mohl nìkdo ze zachránìných pøipojit a proto byly vyèísleny ztráty. Napøíklad u 16. roty která mìla pøed pøechodem Driny 6 dùstojníkù a 269
mužù, se jedinému pøeživšímu kadetovi pøihlásilo 23 mužù. Ztráty èinily více než 90% a podobný stav byl i u ostatních rot pluku. Celkový stav pluku pøed pochodem
èinil témìø 4 000 mužù, nyní èítal pouhých 700 mužù. Na shromaždišti pluku pak byly postaveny stany a naøízen odpoèinek, teprve 10. záøí odpoledne byly
hloubeny zákopy pro pøípad nenadálého srbského útoku, který byl oèekáván. Dne 11. záøí byl opìt odpoèinek a všeobecné èištìní, 12. záøí pak v 8:30 hod. zbylých
700 mužù vyrazilo do Selištì, kam dorazili kolem 11:00 hod.   

Bìhem první svìtové války byl pluk nasazován na srbskou, ruskou a nakonec na italskou frontu. Po ukonèení první svìtové války se pluk úèastnil bojù s poláky
o tìšínsko a následnì bojoval na Slovensku s maïary, až do roku 1919. Bìhem tohoto tažení byl pluk dne 26.10.1919 pøejmenován na Èeskoslovenský pìší pluk
èíslo 48, èímž 102. pluk jako takový zanikl. Bìhem tøicátých let dvacátého století se podaøilo bývalým vojákùm pìšího pluku 102. založit po znaèných obtížích
spolek "stodruhákù". První sjezd spolku se konal v roce 1932 v Praze, další pak v roce 1933 v Pøíbrami, v roce 1934 v Milevsku a 1935 v Benešovì. Spolek
dokonce vydával vlastní èasopis "stodruhák" a mimo jiné se aktivnì vìnoval charitativní èinnosti. 
IR 102 byl na zaèátku první svìtové války zaøazen u 17. pìší brigády, 9. pìší divize, VIII. armádního sboru a zahájil své tažení na srbském bojišti, jako souèást 5.
armády, která mìla za úkol pøechod Driny a prùchod údolím Jadru k Valjevu. Ovšem mimo I. praporu, ten bojoval po celou dobu války samostatnì, odlouèen
od svého pluku, v rámci 1. horské brigády, která byla podøízena pøímo XVI. armádnímu sboru. Odjezd pìšího pluku èíslo 102 z Benešova do pole byl stanoven
na 6. srpna 1914, poté co zahrála plukovní hudba vyrazil ešalon na svou pou� po trase Tábor, Veselí, Gmünd, Schwarzenau, Tuln, Vídeò, Marcheg, Budapeš�,
Szeged, Subotici, Zombor, Baja, Osiek, Vinkovce. Dále pak putoval pluk pìšky na Brèko, kde setrval v krátkém odpoèinku a putoval dále k Bìlinì, kde se utáboøil,
pøed hranicemi mìsta. Zde již bylo slyšet støelbu, jako neklamnou známku blížící se fronty. Pluk zde setrval tøi dny až do 10. srpna, kdy spolu s IR 91, IR 73 a IR 11
prošel Bjelinou a pøes Konvaluku veèer dorazil do malé vesnièky na bøehu øeky Driny, Amajlie. V Amajlii mnìl obdržet IR 102 za nedlouho svùj první køest ohnìm,
zatím co dojíždìl do vesnice trén a byla rozdávána veèeøe, odešla 12. rota na polní stráž. Rota došla až na bøeh Driny a vojáci IR 102 uvidìli poprvé onu zrádnou
øeku, která se v následujících dnech mìla stát hrobem mnoha Stodruhákù. V tuto chvíli však ještì zelená Drina klidnì plynula svým øeèištìm, a na protìjším
bøehu se nepohnul ani lísteèek, jako by to snad ani nebyla nepøátelská zemì. Èasnì ráno byla 12. rota vystøídána 11. rotou a ta již mìla první ztráty. Dne 12.
srpna 1914 po nezbytné dìlostøelecké pøípravì, která byla zahájena ve 4 hodiny ráno a trvala dvì hodiny, se IR 102 nalodil na pontony a pionýøi jej, stejnì jako
celou 9. pìší divizi zaèali pøepravovat u Amajlie pøes ostrov Samurovièa na protìjší bøeh øeky. Postup však neprobíhal hladce a pìší pluk èíslo 102 se dostal do
tuhých bojù se Srby. Srbské jednotky západního podùseku šabackého oddílu kladly na øece Drinì až do odpoledne tuhý odpor. Tím získaly èas, bìhem kterého
dorazily posily, které bránily Rakušanùm v pøechodu pøes východní rameno Driny. Pionýrùm se sice podaøilo postavit most pøes hlavní rameno Driny, ale
k vedlejšímu východnímu rameni se dostaly další mostové soupravy až v noci, protože bylo nutné vysekat vzrostlým lesem na ostrovì Samurovièa prùchod 2 km
dlouhý. Mezi tím se vojákùm IR 102 podaøilo náhodou najít brod a zatlaèit srby z východního bøehu. Pøesto se nakonec podaøilo dosáhnout toho, že Srbové ráno
vyklidili Šabac a Rakušané jej obsadili v odpoledních hodinách. IR 102 postupoval od Jadranské Lješnice pøes Milinu, kde bylo ve staré cihelnì zøízeno divizní
obvazištì, až na výšinu Cer, kterou obsadil 15. srpna. Následující den, kolem 6. hodiny ranní zahájily rakousko-uherské síly mohutnou ofenzivu a IR 102 jako
souèást severního køídla zahájil útok na Tekeriš, po kterém byli Srbové zatlaèeni na úroveò Krivajska kosa  Radonjièa brdo  Kik. Srbové však podnikli protiútok,
obsadili výšinu Cer, odkud dopoledne 17. srpna 1914 zastavili palbou do boku protiùtok benešovského 102. pluku. Jak pozdìji konstatoval srbský generální štáb
ozbrojených sil, útok vedený zejména vojáky pìšího pluku 102, byl veden s velkým dùrazem. Dne 20. srpna 1914 zlomilo srbské jezdectvo rakouský odpor
u osady Grušiè a obsadilo osadu Prnjavor a pøedními hlídkami se dostalo dokonce na chvíli až k Drinì. Srbové obsadili ráno Vidojevicu, odkud støíleli z dìl na 9.
Pražskou divizi, ustupující od Lješnice k mostu na Drinì. Tím zaèal ústup rakousko-uherských jednotek zpìt za øeku Drinu a 21. srpna se jednotky dostali do míst
odkud pøed necelými 14ti dny vyrážely. Toto první váleèné støetnutí, kterého se úèastnil IR 102 na srbské frontì, znamenalo ztráty 2 200 mužù v období od 10.
do 23. srpna 1914.

Voják Infanterieregimentu Nr.102 František Loubal o této dobì píše: „ Békescsaba bylo mìsto, které mìlo vìtšinu slovenského obyvatelstva. Ale i tu maïarisace
zapustila silné koøeny, takže školy, úøady, byly jen maïarské a slovenština se udržovala jedinì ve slovenské evangelické církvi, a to ještì se znaènými tìžkostmi.
Úøednictvo a tak zvaná smetánka místního obyvatelstva byly maïarské. Proto, když pøišli stodruháci do Békescsaby, byli tu vítáni známým zdviháním rukou, což
znamenalo, Èeši jsou zbabìlci a vzdávají se nepøíteli. Ale toto zdvihání rukou netrvalo dlouho a pøestalo, až nìkolik maïarských provokatérù pøíležitostnì
pocítilo na vlastní kùži, jak pádná jest èeská pravice a jak dovede šermovati dobøe po maïarských zádech tøebas jen opaskem. Jinak tu nebyl život právì
závidìníhodný. Mìsto i okolí bylo zamoøeno prachem, nebo blátem až po kolena. Nebylo žádnou zvláštností, že se nìkdy zaboøil na ulici do bezedného bláta
koník a bylo tøeba i pùl setniny, nežli mu z velkého bláta pomohli do menšího bláta. Pochodovati takovou bekešèabskou ulicí bylo vìru za trest a ten byl tím vìtší,
když se muselo vyšlápnout k všelijakému tomu Kopfwendungu."

V mìsíci kvìtnu 1915, kdy mìl na frontu odjet X. pochodový prapor, došlo v benešovské posádce k nepokojùm, kdy se nìkolik vojákù vzbouøilo a odmítlo
poslušnost. Po potlaèení vzpoury byl Infanterist Josef Kudrna odsouzen vojenským soudem k trestu smrti a dne 7. kvìtna 1915 v Motole zastøelen. Tato událost
nebyla ojedinìlou a podobné pøípady protiváleèných nálad se projevovaly prakticky na celém území monarchie. Vojenské vrchní velení reagovalo na tyto
incidenty pøeložením náhradních praporù plukù do jim jazykovì cizího prostøedí. Proto i náhradní prapor benešovského pìšího pluku 102, byl v èervnu 1915
pøeložen do maïarské Békescsaby. 

Voják Infanterieregimentu Nr.102 Karel Tùma o této dobì píše: „ Pøed kasárenským zábradlím stojí hromada žen s dìtmi, hudba hraje Zachovej nám a pochod
102. pluku, po požehnání dùstojníci jdou zpìt ke kumpaniím a za chvíli jdeme na nádraží. Cestou se k nám pøidávají ženy s dìtmi, všichni pláèou, jen my
svobodní jdeme tupì. Vedle mne jde záložník a má na ruce roztomilého hošíka, žena pláèe a hošík si hraje s tatíèkovými rùžemi, které má na èepici. Hudba hraje
do pochodu, pøicházíme na nádraží. Tu stojí kordon vojákù a nechtìjí pustiti žádného civilistu do nádraží. Došlo k divokým výstupùm. Vojíni se vzpouzeli, že mají
rozkaz nikoho nevpustit, ale naši hoši od maršky kordon roztrhnou a všichni civilové jdou do nádraží, ještì jednou se rozlouèit se svými známými. Kompanie za
kompanií nastoupila do vagonù, rozložili jsme se ve vozech, jak kdo mohl. Pøichází k nám hejtman Veidenhaus, podává ruku na rozlouèenou a pøeje nám,
abychom byli hrdiny a Bùh aby nás doprovázel......." 

Na Benešovském námìstí je 30.èervna 1914 pøedèítán císaøùv manifest „Mým národùm“, který pøipravuje lid na válku. 26. èervence 1914 byla vyhlášena
èásteèná mobilizace, mìsíc po atentátu byla vyhlášena válka Srbsku a dne 27.èervence 1914 odjel první pochodový prapor z Benešova na frontu a poslední pak
15.øíjna 1914. Naopak první vlaky s ranìnými ze srbské fronty do Benešova dorazily 8. a 13. záøí 1914. 

Èeský pìší pluk èíslo 102 vznikl v roce 1883 pøi poslední vlnì výstavby pìších plukù pozemního vojska spoleèné rakousko-uherské armády, kdy stávajících 80
pìších plukù doplnilo dalších 22. Jednalo se však o pouhou organizaèní zmìnu, úhrnný poèet vojska nebyl navýšen, až do té doby totiž pìší pluk zahrnoval 5
praporù, po reorganizaci pak pouze 4 prapory. Základem pro jeho vytvoøení se stal vždy jeden prapor od pìších plukù è. 26, 69, 72 a 76. Pìší pluk 102, se stal
posledním pìším plukem vytvoøeným pøed vypuknutím 1. svìtové války. První domovskou posádkou pluku byl Prešpurk (Bratislava), ovšem již bìhem roku 1883
bylo zøízeno doplòovací velitelství v Benešovì a následnì v roce 1884 se pluk pøesunul do Prahy. Za doplòování pluku zodpovídalo Doplòovací okresní velitelství
Benešov (Ergänzungs-Bezirks-Commando Beneschau). Odvádìli se zde rekruti z okresù Benešov, Pøíbram, Sedlèany a Milevsko. Po vìtšinu doby své existence,
až do vypuknutí první svìtové války bylo velitelství pìšího pluku èíslo 102 dislokováno v Praze, pøièemž jeden z praporù tohoto pluku byl posádkou v Benešovì.
V Benešovì mìl také sídlo jeden z praporù Landwehrinfanterieregimentu Nr.28 a rivalita mezi vojáky obou plukù byla vyhlášená. 

Foto: Manifest „ Mým národùm ”
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