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Od počátku první světové války 
letos uplynulo sto let. Toto výročí 
se stalo magnetem pro historiky, ale 
připomněli si ho ti, jejichž rodin-
né příslušníky nějakým způsobem 
poznamenala. 

Pracovník Muzea Vysočiny Třebíč 
Jaroslav Bašta na úvod poznamenal, že 
se nejednalo jen o jeho iniciativu, aby 
se tato doba zmapovala, ale také Jit-
ky Padrnosové ze Státního okresního 
archivu Třebíč a připojila se i třebíčská 
městská knihovna. 

„Měli jsme štěstí, že jsme se všichni 
potkali a plánovanou výstavu v knihovně 
k tomuto výročí připravili společně,“ kon-
statoval Bašta. Protože všichni chtěli 
do této akce zapojit veřejnost, oslovili 
ji a s napětím očekávali výsledek. 

Lidé měli zájem
„Mysleli jsme si, že se ozve pár lidí, ale 

velice jsme se mýlili. Kupodivu se nám 
ozvaly desítky osob, od majitelů jedné fot-
ky až po alba,“ nastínil Bašta. 

K dispozici měli například album, 
které patrně pořídil přímo vojenský 
fotograf. „Ty snímky mají opravdu vyso-
kou profesionální kvalitu,“ poznamenal 
Bašta. Později se tento člověk fotogra-
fováním zabýval i po válce.    

„Viděli jsme neskutečné záběry z ital-
ské fr onty, poničených měst či ukořis-
těných děl,“ naznačil Bašta. Snímky 
mapují i letiště včetně hangáru na 
vzducholoď.

Historika velice zasáhli deníčky, 
které si vojáci na frontě psali. Stejně 
tak i dopisy, které si vojáci vyměňo-
vali se svými rodinami. „Ty dopisy 
chodily obden, což naznačuje silnou 
vazbu, jakou rodina s vojákem měla,“ 
nastínil Bašta. 

Přiznal, že mnoho lidí tvrdilo, že 
sice nějakou památku na tuto voj-
nu mají, ale považovali ji za bezvý-
znamnou. „Pak podobnou věc objevili 
ve vitríně na výstavě a teprve tehdy si 
uvědomili, že to není věc zdaleka bez-
významná,“ podotkl Bašta. 

Připomněl, že v Třebíči se nachá-
zelo několik lazaretů a i z těch se 
podařilo objevit fotky. „Ta válka se 
opravdu přiblížila až do zázemí,“ 
poznamenal. 

Seznamy nejsou
Netajil, že pro Třebíč je škoda, že 

se nedochovaly seznamy padlých. 
Ve všech vesnicích je připomínají 
pomníčky i s fotkami, Třebíč má jen 
připomínku Obětem války. 

Bašta se domnívá, že se konkrét-
ní jména neznají i z toho důvodu, 
protože jich bylo příliš mnoho. „Na 
pomník by se jména nevešla, ale byli 
bychom rádi, aby se nám podařilo 
vypátrat co nejvíce jmen, které bychom 
mohli připomenout,“ konstatoval. 

Přiznal, že existují archivy, které 
tyto vojáky mapují včetně domovské 
příslušnosti, ale bádání nebude jed-
noduché pro obrovské množství lidí. 
Naštěstí se podařilo aspoň zpracovat 
všechny Třebíčáky, kteří se dostali do 
legií včetně ztrát. 

Na otázku, zda ho nějaký doku-
ment překvapil, odpověděl struč-
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ně: „Překvapily mě všechny.“ Velice 
ho zaskočil archiv fotek pana Kůrky, 
který je cenný tím, že na každému 
snímku má popis, o co se jedná a o 
koho se jedná včetně datumu.

Bašta předpokládá, že čas od ča-
su poslal domů balíček skleněných 
negativů, které v té době dost vážily. 
Za úžasné považuje i informaci 
Lubora Herzána, který přinesl al-
bum dokonce i leteckých snímků. 

„Pátrali jsme společně s rodinou a 
zjistili, že rodinný příslušník se po 
mnoha zraněních, kdy po posledním 
špatně chodil, stal leteckým válečným 
pozorovatelem,“ uvedl Bašta. 

Fotografi e Alp
Za úchvatné považoval například 

záběry na Alpy. „A už se nám podařilo 
vypátrat, že možná tři Třebíčáci patři-
li za první světové války mezi letce,“ po-
dotkl. 

Rodina má k dispozici i fotku, kdy 
se voják vrátil domů a na fotu sto-
jí v parádní uniformě vedle ruského 
vojáka. „V Třebíči určitě byli ruští váleční 
zajatci, kteří tady pomáhali,“ pozname-
nal Bašta. 

Velice ho překvapila následující fot-
ka, kdy si oba vojáci uniformy vyměni-
li. „V tom se rozhodně nedá hledat nepřá-
telství,“ naznačil Bašta. Doplnil, že na 
fotu je jméno Rusa a rodina toto foto 
bez problémů zařadila do rodinného 
alba.  

Bašta přiznal, že mezi citově nejsil-
nější dokumenty patří ty, které kon-
statují, že se dotyčný člověk nevrátil. 
„Po pár dopisech se objeví zpráva, že váš 
manžel tehdy a tehdy zahynul za těch-
to okolností. Předtím se ptal na hospo-
dářství, na zvířata, na děti, a najednou 
konečná zpráva,“ poznamenal Bašta. 

Zaznamenal rodinu, která vlastni-
la černobílou fotku hrobu dědečka a 
vedle ní barevnou. Členové se vypravi-
li po letech do Itálie a našli hrob před-
ka, který se stále udržuje a fota dali do 
alba vedle sebe.

Bašta si myslí, že od té doby žád-
ná tak silná událost Čechy a Morava-

ny neovlivnila. „Druhá světová válka 
byla hrozná, ale kdo chtěl, mohl ji v klidu 
přežít. První světová válka toto prakticky 
neumožňovala,“ naznačil. 

Nároky se snižovaly
Připomněl, že v zprvopočátku na 

frontu mířili zdravotně způsobilí, ale 
postupně se nároky snižovaly. „Ranění 
se vraceli do týlu, ale nebylo ojedinělé, že 
se po nějakém čase na fr ontu zase vrace-
li,“ uvedl Bašta.   

Postupně se snižoval i zvyšoval věk 
odvedenců. Nejnižší věková hranice se 
snížila na 18 let. Jitka Padrnosová našla 
v archivu třídní knihu, kdy hoši ještě 
před maturitou museli do přijímače, 
aby se mohli zapojit do válečného běs-
nění. 

„Vraceli se na zkoušky, ale věk rozhodo-
val o jejich válečném zapojení,“ podotkl 
Bašta. Netajil, že mnoho kronik hovoří 
o tom, jak ve městech docházelo jídlo. 

Lidé z měst vyhrabávali z brázd 
brambory, aby přežili. Kolem Třebíče, 
ale zřejmě i jiných velkých měst, káceli 
aleje, aby měli čím topit. 

„Je ale zajímavé, že v těch dopisech 
z fr onty a na fr ontu jsou na sebe lidé veli-
ce hodní a jsou velice optimističtí,“ pře-
mítal Bašta.   

A jak to bylo s potravou na Vysoči-
ně? „Tady převážná část obyvatel žila na 
venkově a dokázali si základní potraviny 
vypěstovat. Což neznamená, že nemuseli 
odevzdávat povinné dávky,“ konstatoval 
Bašta.

Ve vesnických kronikách jsou ale 
zprávy, kdy se lidé z měst snažili něco 
koupit nebo i ukrást. 

Kradli a prodávali
 „Nejhorší to měli obyvatelé vesnic 

podél železničních tratí. Tam najíždě-
li i lidé z velkých měst a přinášeli zkázu. 
Mnozí nakradli a jeli to za dvojnásobek 
ceny prodat,“ upozornil Bašta.

Připomněl, že se v té době o Vysoči-
ně hovořilo jako o zásobiteli rakouské 
armády. „Pak se paradoxně stávalo, že 
vojáci z fr onty posílali balíčky s potravi-

nami domů, protože byli dobře živeni,“ 
nastínil Bašta.    

Upozornil, že v Třebíči fungovala v té 
době továrna, kde se pro armádu vyrá-
běly boty a další podobné doplňky. 
„Jednalo se v tehdejší monarchii o největší 
továrnu s tímto sortimentem. Muži, kteří 
tam pracovali, bylo osvobození od vojen-
ské služby,“ nastínil třebíčskou možnost 
zbavit se bojů na frontě Bašta. 

Doplnil, že tam pracovalo i spous-
ta nezletilých, kdy si učitelé v kroni-
kách stěžují, že žáci pracují v továrně 
ve válečné výrobě za nemalý peníz a ke 
vzdělání ztrácejí zájem. Továrna ovšem 
po skončení války zkrachovala, protože 
dluhy z doby války nikdo nezaplatil.

Bašta přiznal, že v dokumentech, kte-
ré zkoumal, se s žádným odporem vůči 
monarchii nesetkal. V té době obecní 
kroniky nahrazovaly kroniky školní a 
tam se ani nástin neobjevoval. V men-
ších obcích, kde se předpokládalo, 
že se kontrola neobjeví, byl kronikář 
odvážnější a často i něco proti Vídni 
napsal.

Vídeň slavila
Bašta se setkal se zápisky třebíčské-

ho rodáka žijícího ve Vídni a tam po 
vyhlášení války panovala oslavná atmo-
sféra. „Třebíčák se tomu podivuje a když 
se vrátil domů, zjistil, že tady všichni nad 
počátkem války pláčí,“ poznamenal. 

Čeští vojáci před odjezdem do kasá-
ren do Jihlavy často zpívali Kde domov 
můj. Tam už si to dovolit nemohli. Při 
cestě na frontu se objevovalo rozdílné 
stanovisko českých vojáků či například 
maďarských nebo německých. Čeští 
rozhodně nesdíleli nadšení svých kole-
gů, ti zase netajili, že u českých před-
pokládají brzkou dezertaci. Zejména 
v souvislosti se Slovany, Srby a Rusy. 

„Myslím si, že na počátku války si mno-
ho lidí nedokázalo rozpad monarchie 
představit stejně jako prohru Rakouska-
Uherska. Na Rakousko se nadávalo, ale 
to je součást každé doby,“ uzavřel vyprá-
vění historik Jaroslav Bašta.  

 Antonín Zvěřina

 První světová válka byl globál-
ní válečný konfl ikt probíhající od roku 
1914 do roku 1918. První světová válka 
zasáhla Evropu, Afriku a Asii a probíha-
la ve světových oceánech. Bezprostřed-
ní záminkou k válce se stal úspěšný 
atentát na arcivévodu a následníka 
trůnu Františka Ferdinanda d‘Este. 
Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo 
válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou 
reakci vedoucí k světové válce. Během 
jednoho měsíce se Evropa ocitla ve 
válečném konfl iktu.

 Jako konec světové války je udáván 
a ve světě oslavován 11. listopad 1918, 
kdy od 11 hodin zavládlo na všech 
frontách příměří (11. 11. v 11 hodin), 
podepsané téhož dne v 5.05 hodin 
ráno německou generalitou ve štábním 
vagóně vrchního velitele dohodových 
vojsk francouzského maršála Foche 
v Compiègne. Formálním zakonče-
ním války byly Pařížské předměstské 
smlouvy v roce 1919.

První světová válka


