
102. PÌŠÍ PLUK  - NFANTERIEREGIMENT NR.102 BENESCHAU  2. èást

Egon Ervín Kisch o tìchto událostech píše: „ Úterý 8. záøí 1914 Brodac, kolem nás nosí na nosítkách ranìné a umírající od stodruhého a osmadvacátého, jiné
podpírají v chùzi, nìkteøí jdou sami s rukou v obvazu. Ètyøspøežní sanitní vozy od zdravotního stanovištì 9 pro pìchotu jedou prázdné vpøed a vracejí se plné.
Proud ranìných, kteøí se belhají pìšky se tím nemenší. Z masa vyènívají støelami roztøíštìné kosti, z tváøí visí kusy kùže, blùza, pláš�, obvazy jsou prosáklé jediným
barvivem: krví. Potom se naskýtá skupinový obraz: pomocné obvazištì 102. pìšího pluku. Leží tu mrtví, s nohama pøikrèenýma bolestí, než došli vykoupení.
Jeden leží na nosítkách s hlavou svìšenou doleva, jeho strnulé ruce drží fotografii mladé ženy a dvou dìtí....." 

Rakousko-uherské síly se opìt pokusily o pøechod øeky Driny už 14. záøí 1914. Protože 9. pìší divize vèetnì pìšího pluku èíslo 102 utrpìla obrovské ztráty
a pochodové prapory, které mìly ztráty doplnit, zatím nedorazily, hlavní tíhu bojù nesla 21. zemìbranecká divize, která zahájila postup smìrem do Srbska pøes
poloostrov Parašnici. IR 102 zaútoèil 16.9.1914 v rámci 9. pìší divize v prostoru Raèe, kde se mu podaøilo pøekonat øeku Drinu pøes pontonový most a postupoval
dále smìrem k Crna Baøe. Až do konce øíjna spolu svádìly obì strany drobné zákopové šarvátky a boje se staly v podstatì pozièními. Avšak 24.10.1914 byl
zahájen mohutný útok rakousko-uherských sil a pøestože Srbové kladli houževnatý odpor, nakonec zaèali ustupovat a IR 102 postupoval pøes Banovo Polje a Crna
Baru, za stálých bojù, pøes Ub smìrem na Lajkovac.

Po dobytí Lajkovace 22.11.1914 a poté 28.11.1914 i Lazarevace, se vojákùm IR 102 koncem listopadu 1914 podaøilo Srby zatlaèit až k Vraèe Brdu, pøièemž
stodruháci tvoøili severní køídlo útoèících jednotek. Rakousko-uherské síly následnì dne 3.12.1914 vstoupily do Bìlehradu. Hlavní mìsto Srbska však obsadily jen
na nìkolik málo dní, nebo� již 15.12.1914 pøešli Srbové do protiútoku a zaèali vytlaèovat rakousko-uherské síly zpìt k severozápadu. Promíchané jednotky
ustupovaly za stálých bojù, IR 102 ustupoval pøes Dobanovac a Batajnice. Odtud byla celá 9.ID pøesunuta po železnici do Nového Sadu. Tím byla zakonèena
trestná výprava rakouska-uherska do Srbska, která pøinesla ztrátu 273 822 vojákù. Také na Srbské stranì byly ztráty obrovské, èinily okolo 200 000 vojákù.
Bìhem tohoto tažení padlo do Srbského zajetí zhruba 60 000 vojákù rakousko-uherských sil. Nìkteøí vojáci èeské národnosti, ve snaze uniknout peklu váleèných
útrap a zachránit si alespoò holý život se vzdali srbùm a spoléhali na slovanskou pøíbuznost s tímto národem. Avšak realita byla velmi krutá, ihned po svém
zajetí, byli tito vojáci okradeni prakticky o všechno co mìli, vèetnì odìvních svrškù. Byli umístìni v zajateckých táborech, kde byli nuceni k otrocké døinì, témìø
bez jídla a za katastrofálních hygienických podmínek.
Voják Infanterieregimentu Nr.102 Josef Hulan o zajetí píše: „ V Niši pøišel jsem do zajateckého tábora, ubytovaného ve stáji Konjaèkoga puka, kde jsme byli
namaèkáni jako slaneèci na ztuchlé slámì. Vši s námi jen hýbaly. Po dvoøe chodil srbský šikovatel s karabáèem a bìda, zastih-li nìkoho, kdo nebyl zamìstnán.
V divném svìtle se nám jevilo to slovanské bratrství. Jinak nás nikdo nepojmenoval, než švábo.

Na zaèátku února 1915 zaèala pøeprava 9. pìší divize po železnici ze srbské fronty, na frontu ruskou. Vojáci IR 102 dorazily po pìti denní cestì vlakem do stanice
Velké Berezné, odkud pøesun pokraèoval pìšky. Po nìkolikadenním pochodu pluk zaujal pozice pod horským masivem Karpanií u vesnièky Lopienka, pøièemž
trén byl umístìn v sousední vesnici Buk a munièní skladištì v Cisnì. Pluk se okamžitì zapojil do probíhajících bojù v Karpatech, ovšem již 17. února došlo
k prùlomu fronty a IR 102 byl nucen ustoupit až ke Zbudskej Belej, do vesnièky Polanka, kde mìl jako souèást X. armádního sboru zabránit prùniku Rusù údolím
Laborce do Humenného. V Pøední Polance bylo umístìno velitelství 17. pìší brigády a na kraji sousední vesnice Zadní Polanka bylo umístìno velitelství pluku.
V jednom z domù se ubytoval Hauptmann Rudolf Zentner, rodák z Prahy, velitel právì dorazivšího pochodového praporu. Spoleènì s ním se ubytovali Fähnrich
Havrda a Oberleutnant Beneš. Ve veèerních hodinách, pravdìpodobnì po nezatemnìní oken dostal dùm zásah ruským dìlostøeleckým granátem a všichni tøi
dùstojníci IR 102 byli usmrceni. Dalším vojákem IR 102, který padl v Polance, byl Infanterist Oldøich Solnaø z Libnì, jeho hrob mu pod mohutnou hrušní vykopal
kamarád Josef Podroužek. Poté co bylo nebezpeèí prùlomu do údolí Laborce zažehnáno za pomoci nìmeckého spojence, který X. sbor vyztužil jednotkami
„Beskiden Korps“, byl IR 102 nasazen do bojù mohutné ofenzivy rakousko-uherských sil, která probíhala od Gorlice, po celé délce Karpat. Tato ofenziva byla
zahájena 1. kvìtna 1915 a jejím cílem mìlo být mimo jiné zvýšení morálky vojákù, nebo� stále hrozilo, že Rusové prorazí pøes Karpaty na jih, do horních Uher
a také odrazení Itálie od vstupu do války. IR 102 postoupil pøes Karpaty, dále pak na Sambir, Staryj Sambir, kam dorazil 24.5.1915 a pøes Zaraiske se 30. kvìtna
1915 dostal až do Jatwieg.

V zajateckém táboøe ve stáji leželi mrtví vedle nemocných a bìda, musel-li nìkterý ven za svojí potøebou v noci. Na neosvìtlené latrinì se ráno našlo nìkolik
utopených nebo udušených ubožákù.

Zde pøešel boj na nìkolik dní do pozièního a IR 102 byl zaøazen v záloze. Pøístøeší vojáci nalezli ve dvorci, patøící k místnímu zámku. V nedalekém rybníku vojáci
mohli po nìkolikadenním pochodu vyprat své prádlo a umýt se. V polovinì èervna se pluk, stále jako reserva, pøesunoval za velmi parných dní, pøes Dydiatycze,
Nyklovychi a Myliatyn, smìrem ke Grodku. Tìsnì za Myliatynem, zaèali pluk míjet ranìní vojáci, kteøí míøili zpìt do týlu k ošetøení, bylo to neklamné znamení,
že se blíží k místùm, kde probíhají boje. Pøi pøechodu øíèky se pluk stal terèem ruského lehkého dìlostøelectva, avšak postupoval dál bez vìtšího zdržení. 

Dne 16. èervna dorazil IR 102 do vesnice Dolyniany, odkud již bylo vidìt hoøící mìsto Grodek. Pluk pokraèoval bez odpoèinku dále v pochodu a hodinu pøed
pùlnocí dorazil na pøedmìstí Grodku. Rusové pøed pøíchodem rakousko-uherských sil, zapálili strategické objekty na západním bøehu øeky a rozhodli se bránit
východní èást mìsta. Vysílení vojáci IR 102 našli pøístøeší pro kýžený odpoèinek u spáleništì skladištì mouky, které rusové polili petrolejem a zapálili. Byly
rozestavìny hlídky u mostù pøes øeku a v jednu hodinu po pùlnoci byla vydána mináž, nebo� mezi tím pluk dostihly i polní kuchynì. Následující den 18. èervna
1915 zaèala bitva o Grodek. Po dobytí Grodku následoval další pochod smìrem na Lvov, dále pøes Stanimirz a Brody, až do oblasti Dubna, kam pluk dorazil v záøí
1915.

Voják Infanterieregimentu Nr.102 Václav Mišner o této dobì píše: „ Ku konci léta roku 1915 byl náš 102. pluk v zákopech u mìsta dubna na Volyni. Mìsto Dubno
bylo obsazeno na východní stranì Rusy a na druhé vojskem rakouským. Byla to, myslím, 21. zemìbranecká divise. Ve mìstì samotném vojska nebylo. Náš plukovní
štáb a velitelství 17. pìší brigády byly ubytovány západnì od mìsta asi 1 hodinu vzdáleném dvorci, uprostøed bahnitých luk. Obytná stavení byla obsazena štábem
a hospodáøské budovy mužstvem od štábu a strojních pušek. Brigádním velitelem byl plukovník od 11. pìšího pluku a velitelem 102. pluku byl podplukovník Dusík.
Pluk byl v zákopech severnì od dvorce a tam odbývaly se nejvíce dìlostøelecké boje......" 

Bìhem 8. soèské ofenzivy si IR 102 za mimoøádný obranný výkon vydobyl obrovské renomé u FML Svetozara Boroevièe, který byl velitelem soèské armády. Italové
se dne 10. øíjna 1916 pokusili proniknout pøes kótu 144 dále smìrem na Iamiano. Po pøedcházející mohutné dìlostøelecké pøípravì, v oblasti bránìné IR 102
nastoupili italské jednotky k útoku a dokonce hrozilo obklíèení rakousko-uherkých jednotek v této oblasti. Avšak velitel 9. roty IR 102 nadporuèík Theodor Wanke
zachoval chladnou hlavu a pomocí kulometù, které odvrátil nebezpeèí obklíèení a tím pádem i ztráty klíèového postavení na kótì 144.  IR 102 odešel z doberdob-
ského bojištì už na konci záøí 1917 pøes Ajdovšèinu a Tarnovski gozd do Èepovanského údolí, kde byl rozmístìn v okolí Banjšské planiny, jako záloha 2. soèské
armády GO Wurma. Do Èepovan dorazil IR 102 dne 27.9.1917 a setrval zde až do 26.10.1917. Po prùlomu fronty dne 24.10.1917, byla rakousko-uherskými silami
zahájena mohutná ofenziva, pod kterou se soèská fronta zhroutila a došlo k masivnímu ústupu Italù. Rakousko-uherské jednotky pronásledovaly prchající Italy
více než sto kilometrù, a nakonec se postup zastavil na øece Piavì, kde se Italùm podaøilo frontu, za vydatné podpory spojencù stabilizovat. IR 102 bìhem
pronásledování prchajících Italù postupoval od Lokve, pøes Koprivšèe, Avèa, Kanal, Plavu, Sv. Martin, Sv. Helenu, Judrio, Buttrio, do Udine a dále k øece Tagliamento,
pøes Puzzuolo del Friuli a Sacile, až do Bigollino na øece Piavì. 

Voják Infanterieregimentu Nr.102 Antonín Mádl o této dobì píše: „ ..... ráno v šest hodin všecko nastoupilo a mocným proudem hnalo Èepovanským údolím vzhùru.
Trény, pìchota, dìla, všecko v jediném prudkém toku a v nejvìtším spìchu. Silnice nestaèila. Nikomu se nedopøálo odpoèinku a šlo se do zemdlení. Od Lokve s hor
støílela pøes naše hlavy rakouská dalekonosná dìla. Konì u dìl padali a nikdo si s nimi nehrál. Pøeøízli jednoduše postraòky a bez zdržování jelo se pøes konì dál.
Na pøíkrých serpentinách hor to bylo ještì horší. Tam šlo o život. Nikdo by, vida nekoneèný proud, neøekl, kde se to všecko vzalo. Nad námi zoufale poletoval italský
aeroplán, støílel zbìsile do postupujících mas a bylo na nìm znát, že celá posádka v nìm je znervosnìlá. Dlouho jej nechali na pokoji. Nemìli kdy si s ním hrát, až
odnìkud zleva jej k polednímu sestøelila baterie. Zakolísal v modré, sluneèné výšce, pøevrátil se a jako šipka slétl pøed nás na hory. To už jsme potkávali italské
zajatce. Napøed malé hlouèky, potom už celé pluky. Sedìli v pøíkopech a smáli se na nás. Abych pravdu øekl, nikdy jsme Italù nemìli rádi. Italský voják byl hrdina jen
tehdy, když byl k nìmu èlovìk obrácen zády ." 
Na rozvodnìné øece Piavì se italské armádì, za vydatné pomoci francouzkých a britských divizí, podaøilo rakousko-uherské jednotky zadržet a pìší pluk èíslo 102
zùstal v pozièních bojích na Piavì, až do konce srpna 1918. Byl nasazován v prostoru mezi mìsty Oderzo a Bigollino. V samém závìru války byl pluk pøesunut do
Srbska, kde byla spojeneckými vojsky proražena Soluòská fronta..... 
Tolik k pøiblížení situace a atmosféry na frontách, které stodruháci museli zažít bìhem války.

V tomto tažení, kdy Rusové po prùlomu u Gorlice, postupnì pøišli o znaèné území, se v bojích zvlášt vyznamenaly písecký IR 11, èeskobudìjovický IR 91 a také
benešovský IR 102, pražské 9. divize ve svazku XVIII. sboru 2. armády. Koncem roku 1915 se fronta, vzhledem k nepøíznivému podzimnímu poèasí, v této oblasti
nasazení IR 102, stabilizovala na úrovni Luck - Tarnopol. Dne 15. záøí 1915 dorazil k pluku XV. pochodový prapor, který zacelil ztráty po probìhnuvších bojích
a v listopadu 1915 byl pluk zaøazen stažen do zálohy. Vojáci odpoèívali v Kozové u Bøežan a zde také pluk zastihl rozkaz, kterým byl pluk pøeložen na italskou frontu.
K samotnému pøesunu došlo po železnici na italské frontì, kde byl pluk okamžitì zasazen do probíhajících bojù 3. soèské ofenzivy. Po krátké prùpravì vojákù pro
boj v odlišném prostøedí italské fronty, byl pluk zasazen do bojù u mìsta Gorice. Od zaèátku roku 1916 pak v oblasti Doberdobského jezera, kde svádìl obranné
boje s Italy, zejména na kotì 208 a pozdìji 144. 

Voják Infanterieregimentu Nr.102 František Loubal o této dobì píše: „ Pøed veèerem 11. záøí 1916 se zamraèilo a zaèalo zvolna poprchávati. Rozhodnuto bylo, že
dojdek akci. O deváté hodinì jsme byli pøipraveni v zákopech k vykroèení pøed linii. Shromáždili jsme se na urèených místech pøed zákopy dosti rychle. Chtìli jsme
vyèkati, trochu se uklidniti a rozhlédnouti se, když najednou poruèík Klein od 7. setniny spustil za našimi zády rychlopalbu z pušek. Popletl si totiž v nervositì
rozkaz, kdy má zaèíti se støelbou a málem by nás byl vydal jisté smrti italských kulometù. Leželi jsme tiše jako pøibití a èekali jak tato ztøeštìnost dopadne. Vìdìl
jsem, že Fousek ( pozn. nadporuèík Jan Fousek, pozdìjší držitel rytíøského køíže Vojenského øádu Marie Terezie ), který byl za námi v zákopu, aby jako zasvìcený
další zákopovou i dìlostøeleckou akci øídil, to Kleinovi zatrhne a vskutku za chvíli støelba i italská odezva ustala. Nevýhoda však byla pøece jen na naší stranì,
ponìvadž Italové byli tím vyprovokováni k vìtší pozornosti. Leželi jsme tiše v trávì asi do desáté hodiny a za pomìrného klidu na stranì italské dal jsem rozkaz
granátníkùm, aby se pomalu propracovávali k italským drátùm. Šlo jim to zvolna a nám se to zdálo vìèností, nežli jsme zahlédli malé záblesky od vytrhávaných
šòùr granátù a v nìkolika vteøinách výbuchy v italských zákopech, za nimi i pøed nimi. Do toho se vmísil køik granátníkù "hurá" a tu hned jsme vyrazili my ostatní
a v minutì byli jsme v italském zákopu. Italové byli tak pøekvapeni, že jich kulometùm ani nenapadlo støílet, nemohly, ponìvadž kulometèíci od nich utekli a tak
pomìrnì lehko Vanìèek zabral jejich hnízdo a tak na jednom místì obsadil italské zákopy právì tak, jako Morava na druhém místì. V zákopu zùstali jen italští mrtví
a ranìní spolu s našimi a také nìkolik vzdávajících se Italù, kteøí neutekli se svými druhy do druhého zadnìjšího zákopu. ....."

Stejnì nerad vzpomínám na strašný pochod pøes Albánii. Tìchto 56 dní ústupu patøí k nejhroznìjším chvílím mého života. Nevím ani sám, jak jsme mohli vydržet
celou tu dobu pochodovati od svítání do západu slunka, za každého poèasí, pøes kopce, moèály, stránì a kamení, hladoví, polonazí, špinaví a zavšivení, když
jedinou stravou byl kousek kukuøièného chleba, nebo hrstka mouky, ze které jsme si vaøili šlichtu. Stalo se také, že jsme po celý týden nemìli ani tu šlichtu. Na
mrchovišti, kde havrani nenechali na zdechlinì ani kousek masa, našli jsme alespoò mozek, který byl pro nás pravou pochoutkou. Stejnì vzácnou lahùdkou byl
koš�ál, nebo lupen ze zelí. Stráže, které nás vedly, nesmìly vidìt u nás nic k jídlu, jinak nám to vzaly. Slabší møeli hladem a únavou a o jejich cáry, které mìli na
sobì, byly rvaèky, ponìvadž za roztrhanou a zavšivenou košili dostali jsme od Albáncù kus kukuøièného chleba, za srbské peníze nedali nièeho....." 

Srbská armáda byla tímto bojem citelnì oslabena a stála na pokraji zhroucení. To Rakousku-uhersku umožnilo obsadit srbské hranice domobranou, pøesunout
bojové síly do Karpat a zároveò pøipravit podmínky, pro rychlou porážku Srbska na podzim 1915. Benešovský 102. pìší pluk byl bìhem srbského tažení jedním
z prvních, který byl pro svùj skvìlý výkon jmenován ve zprávì vrchního velitelství Rakousko-uherské armády. 

V prùbìhu srbského tažení vznikla i hymna pìšího pluku 102. :

1. Tam na bøehu øeky Driny
kde se stéká se Sávou

Tam ztratila zemì Èeská
mnohou hlavu pøedrahou

4. Naše øady jež proøídly
posily jsme èekali

Pomoc nám však nepøichází
na ústup jsme se dali

5. Ústup pøes Drinu byl hrozný
bìda bylo podívat

jak poèaly vlny dravé
obìti své objímat

6. Hrozný den osmého záøí
zapsán v srdci vojínù

Zanechal tam mnohý otec
osiøelou rodinu

7. Až ty pøíjdeš náš pøíteli
na tu drahou èeskou zem

Vyøiï náš poslední pozdrav
že již døímou sladký sen

8. Kdo v ty kraje srbské pøijdeš
vìnuj bratrùm vzpomínku

Na hrobì zde padlých èechù
pomodli se chvilinku

9. Až budete kamarádi
chodit doma v civilu

Vìnujte nám též vzpomínku
a kratinkou modlitbu

2. Osmého mìsíce záøí
to pøi slunci východu

Pøes Drinu se brodí vojsko
sto druhého praporu

3. Tam v tom poli kukuøièném
zastaven náš postup byl

Tam nechal pluk stodruhý
pøemnoho svých mladých sil
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ÖSTERREICH-UNGARNS LETZTER KRIEG 1914-1918, Verlag der Militärwissenschaftlichen Mitteilungen Wien 1931; František Loubal, Z RAKOUSKÉ FRONTY, J.Kubín 1927; Josef Fuèík, Marek Pavlík, SOÈSKÁ FRONTA 1915 - 1917, Elka Press 2008;
Tonda Mádl, U 102. PÌŠÍHO PLUKU, Pokrok 1931; SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1908, Wien 1907; Fuèík Josef, GENERÁL PODHAJSKÝ, Paseka 2009;
Nedorost Libor, ÈEŠI V 1. SVÌTOVÉ VÁLCE 1. - 3. DÍL, Libri 2006; Thomas Rudolf, KRIEGSALBUM DER 9er UND 10er SCHUTZEN 1914-1918, Buch und Kunstdruckerei Reichenberg 1931; SVÌTOVÁ VÁLKA SLOVEM I OBRAZEM, Emil Šolc 1916;
Michael Skopal, OSUDY ÈESKÉHO VOJÁKA V ZÁKOPECH VELKÉ VÁLKY, ZÁPISKY BOHUMÍRA KOÈKY, VOJÁKA 10. ZEMÌBRANECKÉHO PÌŠÍHO PLUKU, Z LET 1914 - 1918, Státní oblastní archiv v Zámrsku 2008;

Citováno z: WWW.vysloužilci.cz

Kasárna c.k. pìšího pluku 4.102 v Benešovì Vojáci náhradního praporu Infanterieregimentu
Nr.102 ( Benešov ) ve své váleèné posádce
v maïarské Békéscabì na konci roku 1915.

Budovy posádky náhradního praporu
Infanterieregimentu  Nr.102 v maïarské Bekescabì, 
na horizontu vystupuje vìž Velkého evangelického

kostela stojícího v centru mìsta.

4. kumpanie 102. pìšího pluku z Benešova na frontì.

Foto použito z: www.válka.cz, Zdroj: https://hynek.domalip.sweb.cz/index.html 
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