
SEZNAMY MRTVÝCH / ZRANÌNÝCH / ZAJATÝCH

Pøedváleèný Služební øád c. a k. vojska obsahoval ve II. dílu vìnovaném polní službì ustanovení, jež po každém boji ukládalo všem zucastnìným vojenským
formacím, vcetnì oddílu povìrených pohrbíváním padlých, aby na ministerstvo války prímo a neprodlenì zasílaly všechny údaje umožnující rychlé zverejnìní
ztrát. Jednotlivé pododdíly  setniny, eskadrony, baterie  mìly 48 hodin na dorucení jmenných seznamu ztrát s presným oznacením boje a s údaji o mrtvých,
ranìných, zajatých a nezvìstných vojácích z vlastního stavu živených, nadto i všech mrtvých vlastního vojska, kterí byli pohrbeni dotycným útvarem. U každého
jedince bylo treba zaznamenat pokud možno všechna data z tzv. legitimacního lístku (Legitimationsblatt). Tento predtištený papírový lístek s vepsanými
osobními a vojenskými evidencními údaji, nošený v mosazném pouzdru, predstavoval pro vojáka v poli jediný oficiální prukaz totožnosti. Doplnky a opravy se
mìly hlásit bezprostrednì ministerstvu války. Vzor tiskopisu pro jmenný seznam ztrát (Namentliche Verlustliste) uvádìl už predpis o vedení kmenového poctu
z roku 1887. Podání zasílaná polní poštou prijímala již zmínìná Skupina pro seznamy ztrát pri 10. oddìlení ministerstva války a vyhotovovala z nich lístkový
katalog. Na predtištìný formulár se zaznamenávala každá ztráta jednotlivì s uvedením veškerých známých údaju. Kartotecní lístky ztrát (Verlustzettel) sloužily
za podklad pro tiskovou sazbu. Množství 34 tisíc záznamu, abecednì usporádaných a rozdelených na dustojnictvo a mužstvo, skupina publikovala formou
tištìných Seznamu ztrát. Vzápìtí lístky posloužily ještì za základ tištìných jmenných rejstríku, které obsahovaly v abecedním porádku všechna jména z každých
pìti výtisku Seznamu ztrát. Pro Verlustlistengruppe splnily tímto kartotécní lístky své poslání a jejich další cesta vedla do Skupiny ztrát pri Válecné statistické
kancelári (Verlustgruppe des kriegsstatistschen Bureaus). Zde je personál na základì vyžádaných originálních podkladu roztrídil podle príslušnosti k vojskovým
tìlesum a seradil abecednì podle jmen. Statistická data o množství a povaze ztrát jednotlivých pluku z konkrétních boju rychle pribývala, ale jejich budoucí
vìdecké využití limitovaly neúplné ci nepresné údaje dodávané z pole. Vlivem stále pricházejících oprav a doplnku docházelo k castým presunum mezi
jednotlivými kategoriemi ztrát, když se napríklad prokázalo, že voják hlášený za nezvìstného ve skutecnosti padl do zajetí, anebo zemrel. Objasnování osudu
jednotlivcu z této nad ocekávání pocetné a z hlediska pozustalých problematické kategorie nezvestných se intenzivne venovala Statistická skupina Válecné
statistické kanceláre. Zaopatrovací skupina, jíž 9. oddelení ministerstva války postupovalo žádosti pozustalých o sociální podporu, zjištovala na základe tištených
Seznamu ztrát a dalších dostupných evidencí totožnost padlých, zemrelých i nezvestných i datum jejich smrti ci zmizení.

Vzpomínkou na padlé Tøemošòáky je pomníèek na Hùrce u silnice è.113 smìrem
na Ostøedek který byl odhalen roku 1922 a jehož tvùrcem byl Karel Semler
z Uhlíøských Janovic. V místech souèasné cesty a pomníèku bývala v minulosti
takzvaná košáøská pìšina o níž se zmiòuje èlánek v èasopisu Pod Blaníkem,
roèník XVIII. (XL.), èíslo 3 z roku 2014, èlánek od pana V. Kadeøábka.

A� jsi jen procházející pocestný nebo Tøemošòák, který po této cestì chodí
každý den, vzpomeò a ucti památky na ty, kteøí padli nìkde v dáli, v cizí zemi
a jejichž tìla nebyla pohøbena na místech jejich prarodièù, èi rodièù. Pro
každého je to asi  deprimující pøedstava, že nìkdo zemøe mladý, v cizí zemi
a jeho rodina se s ním nemùže rozlouèit tak, jak si pøedstavovala. Že mu nikdy
nepoloží kvìtiny k hrobu, že už možná jeho rod nebude nikdy mít pokraèovate-
le. V tento moment si zároveò pøipomeò, že války ve svìtì jsou stále a jaký
dopad válka mùže mít. Je jedno, jestli je válka vedena z politického, nábožen-
ského èi jiného dùvodu, ale v dobì války nastávají pak okamžiky, jako tomu
bylo i za svìtové války, kdy napøíklad u Zborova stáli proti sobì Èechoslováci
v Rakousko-Uherské armádì a èeští legionáøi. Byla to chvíle, kdy proti sobì
bojovali rodinní pøíslušníci, otec proti synovi, bratr proti bratrovi. 
Proto si pøejme a udìlejme maximum pro to, aby takový moment již nikdy
nenastal, aby jej nezažili ani naše dìti, ani vnouèata a vnouèata našich vnouèat.

„Teprve lazaret ukazuje, co je to válka.“ —  Erich Maria Remarque nìmecký spisovatel 1898 - 1970

Zde pøikládám zápisy ze zranìní a zajetí nìkterých dalších Tøemošòákù:

Padlí Tøemošòáci

Text na pomníku je:
Vzrostlé lípy, které se majestátnì tyèí
nad pomníkem zde byly také vysázené
jako živé pomníky na tuto šílenou dobu
a jako vzpomínku na padlé. Udìlejme
vše pro to, aby zde stály co nejdéle
a stále znázoròovaly živé kvìtiny na
jejich hrobech.

Dobiáš Jan: Jan Dobiáš byl zmínìn již mezi legionáøi. Pocházel z Tøemošnice è.8,
narozen 6. èervence 1880 v Tøemošnici. Na frontu rukoval k 7. zemskému
pìšímu pluku, zajat byl 1. èervna 1916 jako vojín v Polsku- Hrudniky. Do Legií
RUSKO zaøazen 2. srpna 1917 v Minsku k 1. záložnímu praporu, poslední útvar
v legiích- 3. støelecký pluk jako vojín. Zemøel 2. ledna 1920 v Irkutsku u jezera
Bajkal na skvrnitý tyfus.obech.

Dobiáš Antonín: Z Tøemošnice è. 17, narozen 28. èervna 1884 v Tøemošnici. Na
frontu rukoval ke 102. pìšímu pluku. Padl na Drinì u obce Niš v Srbsku
v listopadu 1914. Byl nezvìstný a prohlášen za mrtvého.

Novotný Petr: Z Tøemošnice è. 35. Narodil se 28. èervna 1876. Pøed zajetím
u 28. zemìbraneckého pìšího pluku. Zajat byl 11.9.1914 v Lublinu a i když se
pøihlásil do legií, tak do nich nevstoupil a padl na ruské frontì na jaøe 1915. Byl
nezvìstný a prohlášen za mrtvého.

Strejèek Václav: Z Tøemošnice è. 41. Narodil se v roce 1896 v Tøemošnici. Byl
synem krejèího a synovec hostinského v Tøemošnici. Na frontu rukoval ke 102.
pìšímu pluku. Byl tìžce zranìn prùstøelem bøicha, zemøel 13.11.1915
ve Višegradu v Bosnì.

Znamenáèek Vincenc: Z Tøemošnice è.39. Narodil se v roce 1887
v Mnichovicích. Pøiženil se do Tøemošnice k Františce - Anastázii, rozené
Kobiánové (narozené roku 1885). Na frontu rukoval ke 102. pìšímu pluku
a pozdìji po Drinì pøevelen ke 100. pìšímu pluku. Padl 2. kvìtna 1915 u obce
Lužiny okres Gorlice v Halièi.

Rùžièka Jan: Z Tøemošnice è. 6. Narodil se v Tøemošnici roku 1887. Byl
èeledínem u Jindrákù è.6. Na frontu rukoval ke 102. pìšímu pluku, pozdìji byl
po Drinì pøevelen k 28. pìšímu pluku. Byl tìžce zranìn u osady Zápolí
v Salzburské oblasti a zemøel 5. prosince 1914 v Salzburgu.

Dobiáš Josef: Pocházel z Tøemošnice è. 23. Narodil se 25. února 1887
v Tøemošnici. Pracoval pøed válkou jako èeledín na zámeckém dvoøe v Ostøedku.
Na frontu rukoval ke 102. pìšímu pluku. Utrpìl vážné zranìní a zemøel
18.4. 1915 ve vojenské nemocnici v Užici v Srbsku.

Cacák František: Pocházel z Tøemošnice è. 12, narozen 11. záøí 1896
v Tøemošnici. Na frontu rukoval ke 102. pìšímu pluku. Padl v Halièi v bøeznu
roku 1916 po ruském zajetí. Byl nezvìstný a prohlášen za mrtvého.

Padlými muži v první svìtové válce byli:

„Padlým v dáli!“
„Spìte klidnì, milí druhové,

v dalekých, cizích  zemích
my se pøièiníme, aby Vaše krev

nebyla prolita nadarmo.“

Drož Antonín: zranìn dne 19.9 1917,  
Antonín Drož narozen dne 2.10.1881 

byl synem Antonína Drože narozeného 10.6.1862
a Barbory Drožové narozené dne 21.8. 1855.

Novotný František: zranìn 4.10.1915

Novák František: zranìn 19.1.1915

Jindrák Jaroslav: zranìn 4.10.1915

Dobiáš Vincenc: zranìn dne 31.10.1917

Dobiáš Josef: zranìn dne 10.8.1915

Šrámek Václav: váleèný zajatec dne 9.11.1916
 ve Voronìži v Rusku

Mervart Josef: zranìn dne 3.12.1915

Krucký Karel: zranìn dne 19.1.1915

Obrázek Pomníku padlým vojákùm v Tøemošnici,
který nakreslil A. Grunt.

Èerpáno: z èasopisu Pod Blaníkem, 
roèník XVIII. (XL.), èíslo 3 z roku 2014poli.

Foto: Z archívu pana Ing. Vladimíra Jíši. 
Pomníèek s vysazenými lípami.

„Válka není pohádka, v níž všichni zlí hynou a všichni hodní jsou zachránìni. 
Smrt si v ní nevybírá jen spravedlivou daò na tìch, kdo na svùj vrub prolili nevinnou krev.“

                                                                                                           Erich Maria Remarque nìmecký spisovatel 1898 - 1970Èerpáno: Vojenský historický ústav Praha
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