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1 Hlavní zdroj informací, které je zde využit, pochází, pokud není uvedeno jinak, z archivu Otakara Hauptmanna (1897 – 
1974), který se historií rodiny Hauptmannů zabýval od svého mládí. [1] 
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Životopis 
 

 Rudolf Hauptmann se narodil 9. 12. 1892 v Kostomlatech nad Labem, jako prvorozený syn 
Josefa Hauptmanna, revírního na panství Lysá nad Labem a Arnoštky, rozené Adlerové, dcery 
židovského majitele hospody z Branek u Valašského Meziříčí. 21. prosince téhož roku byl pokřtěn v 
Kostomlatském kostele sv. Bartoloměje. Křtil jej kaplan Josef Janeček a kmotrou byly Adolfie 
Pittersdorfová, baronka z Branek, vdova po Heřmanovi svobodnému pánovi z Pillersdorffu, zemském 
prezidentovi Slezska2. Ovšem ta se osobně obřadu neúčastnila a zastupovali ji Josefův bratr Filip a 
Arnoština sestra Paula. 
 Níže je dopis bratru Vilémovi, kde se o narození Rudolfa zmiňuje: 
 

 
Dopis Josefa bratrovi Vilémovi o narození syna Rudolfa (1892) [1] 

 
Kostomlaty nad Labem 9. 12. 1892 
Milý Vilémku! 
Dnes právě došel Týnce dle našeho astronomického počtu její čas, a ráno v ¾ 5 se již začal okazovat 
počátek a ve ¾ 2 v poledne porodila Tynuška po 9 hodinovém velkém namáhání a bolesti, velmi 
silného a zdravého synáčka. 
Ostatní o honách atd. příště. 
Srdečným pozdravem Tvůj bratr Josef 
Nevím, jak jej máme jmenovat, co myslíš? 
 
 
2 zemský prezident Slezska byl místodržící, tedy nejvyšší představitel státní správy v rakouském Slezsku. 
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Křestní list Rudolfa Hauptmanna (1892) [1] 

 

      
Adolfie Pittersdorfová, baronka z Branek, vdova po Heřmanovi svodobnému pánovi z Pillersdorffu, zemském 

prezidentovi Slezska (1892) [1] 
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Kostel sv. Bartoloměje, Kostomlaty nad Labem (2015) [2] 

 

 
Josef, Rudolf, Otakar a Arnoštka Hauptmannovi (1898) [1] 
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Hájovna v Kostomlatech nad Labem, kde bydlela rodina Josefa Hauptmanna (1897) [1] 

 

 
Hájovna v Kostomlatech nad Labem, kde bydlela rodina Josefa Hauptmanna (2013) [3] 
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1. 12. 1897 se Rudolfovi narodil jediný bratr Otakar. 
V září 1898 nastupuje Rudolf do první třídy obecné školy v Kostomlatech nad Labem. Zde 

absolvoval první dva ročníky. Třetí až pátý ročník pak absolvoval na Královských Vinohradech. 
Vysvědčení z páté třídy je z 15. července 1903. 

 

 
Rudolf Hauptmann ve čtvrté třídě obecné školy, řada 4 čtvrtý zprava (1902) [1] 

 

 
Rudolf Hauptmann v páté třídě obecné školy, řada 4, sedmý zprava (1903) [1] 

 
31. 5. 1901 se Otec Rudolfa, Josef stává spolumajitelem a od roku 1902 jediným majitelem 

továrny na polévkové přípravky a rodina se z Kostomlat stěhuje na Královské Vinohrady (tehdy ještě 
samostatné město). Po přestěhování Na Královské vinohrady bydleli na ulici Havlíčkova 9943. 
 
 
 
 
 
 
3 dnes ulice Bělehradská 
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Rudolf Hauptmann, (1902) [1] 

 
V červnu 1902 se rodina přestěhovala do bytu na ulici Máchova 907/12, rovněž na 

Královských Vinohradech, kde pak bydleli až do srpna 1907. 
V 16. září 1903 nastupuje Rudolf do první třídy měšťanské školy. Ale na konci školního roku 

propadá ze tří předmětů. A to počty, měřičství a rýsování a kreslení. Naštěstí se později jeho prospěch 
zlepšil a tak mohl Rudolf měšťanskou školu dokončit 6. července 1907. 

 

 
Rudolf Hauptmann 3. třída, uprostřed s mikroskopem (1907) [1] 
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15. 8. 1907 Rodina Josefa Hauptmanna Bydlí na Královských Vinohradech Máchova 12, viz 
dobové foto níže: 

 

 
Ulice Máchova Královské Vinohrady, bydliště rodiny Josefa Hauptmanna (1907) [1] 

 
16. 9. 1907 zápis Rudolfa Hauptmanna na Českoslovanské Obchodní Akademii. Jelikož 

přecházel z měšťanské školy, tak musel složit písemné zkoušky z počtů, 6 příkladu, a z češtiny, na 
téma „Vzpomínky na prázdniny“. Tyto úspěšně složil. 
 20. 9. 1907 začátek vyučování na Obchodní Akademii. Rudolf přidělen do I. B. Třídní 
profesorem byl Josef Knobloch. Zde krátká citace s Rudolfova deníků: 
…Knoblocha (též zvaného „Pepíka“ neb „Konsula Petra“ pro jeho tvář: mělť, ač teprve asi 30. letý, 
již znatelnou lysinu, zuby při smíchu cenil, často se drbal po černých, špatně holených tvářích, později 
se též nazýval „tajemník“ neb „školník“ pro jeho šplhání řediteli Akademie, Vládnímu radovi Dr. 
Janu Řežábkovi… . 
 21. 10. 1907 Rudolf ve škole očkován. 

15. 11. 1907 Rudolf H. navštěvuje přednášku kněze Andreje Hlinky.  
15. 5. 1908 Rudolf na školním výletě na Křivoklát. 
5. 7. 1908 si Rudolf zapisuje do deníku váhu 59 kg a výšku 175 cm. 
5. 9. 1908 Rudolf zmiňuje návštěvu dvou výrobních závodů svého otce a to: 

 Kr. Vinohrady ulice Komenského a Ulice Krameriova, kde se zpracovávalo koření. 
 5. 9. 1908 píše Rudolf ve svém deníku: 
Byla u nás sl. R. Míchalíčková na večeři, koupel a nocleh (nebylo to jedinkrát; často jsem se kvůli ní 
ostře pohádal s rodiči, neb se mi nelíbilo, že spí v tom tomtéž pokoji, co rodiče; i jiné věci mi byly 
proti mysli. Vyhrožoval jsem, že půjdu z domu neb vše povím strýci Filipovi. Stav tento potrval až do 
mého odjezdu z Prahy do Lvova). 
Z této krátké zprávy však nelze vyčíst, kdo dané osoba byla a proč zde přebývala. Další poznámku o 
její návštěvě si pak poznamenal 26. 3. 1910, 5. a 13. 10. 1910, 12. a 16. 12. 1910, 10. 3. a 9. 4. 1911 
 17. 9. 1908 si Rudolf Hauptmann zapisuje do deníku váhu 56 kg a výšku 175,5 cm. 

19. 9. 1908 Rudolf nastupuje do 2. ročníku Českoslovanské Obchodní Akademie, jeho třídním 
je Dr. Petr Zenkl. Učí se 5 cizích jazyků (mimo jiné německy, polsky, rusky, latinsky) 
 
 
4 dnes ulice Belgická. 
5 dnešní ul. Americká. 
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2. 12. 1908 citace z Rudolfova deníku: 
Jubileum 60tiletého panování císaře Františka Josefa. I. Byli jsme všichni posluchači Akademie 
s profesory v kostele na Karlově Náměstí na slavnostní mši, načež jsme se odebrali do Národního 
Domu vinohradského. Tam ředitel Dr. Řežábek přednášel o císaři. Potom se zpívala 1. sloka hymny 
rakouské a na výzvu ředitele se provolávala 3. (resp.1.) sláva! Načež místo se rozejíti, šli jsme všichni 
přes Václavák na Příkopy (i s mladšími profesory) za zpěvu národních písní. Tam však tou dobou 
odbývaly se demonstrace, a tak vyjeli proti nám policajti na koních a začali nás vytaženými šavlemi 
rozhánět. Asi polovička se nás přes to dostalo postranními ul. na Příkopy, kdež bylo lidstva nabito. 
Demonstrace neměly krvavých dozvuků, jenom mnoho lidí bylo zatknuto a bylo téhož dne vyhlášeno 
v Praze stanné právo. 
 Dále Rudolf ve svém deníku zmiňuje, že se tento den koupil svůj první tvrdý klobouk. 

Rudolf Hauptmann byl členem Sokola. 1. 2. 1909 si o tom zapsal do deníku: 
Byl jsem se dát zapsat do vinohradského Sokola za činného (jako žák cvičil jsem tam již r. 1906 a r. 
1907 v 2. a později v 1. četě. Vystoupil jsem před sletem hlavně kvůli své délce, neb jsem převyšoval 
daleko všechny žáky, ale též proto, že náčelník Jirák vyloučil 1. četu z cvičiště na celý měsíc kvůli velké 
bujnosti některých hochů). Tentýž den jsem počal cvičiti a přestal jsem den před mým odjezdem do 
Lvova; za celý ten čas (skoro 2 ½ r.) nevynechal jsem ani 1 hod. cvičební, ovšem vyjma tenkrát, co 
jsem nebyl v Praze. Sám náčelník Jirsák mne dával za příklad bratrům mé čety. Při mém vstupu do 
Sokola byl jsem zařazen do poslední, 13. čety (cvičitel br. St. Chmelík) a postupně jsem vyměnil 
většinu cvičitelů a posunoval se až do čety 5. (z 16. toho času stávajících čet I. Oddílu). Sokol 
vinohradský přirostl mi tak k srdci, že když jsem odcházel z Prahy, zůstal jsem jeho členem 
přispívajícím, neb jsem dobře cítil, co mu vděčím. Tam jsem si upevnil zdraví, ale též charakter. 
Myšlenka sokol často mě posilovala v těžkých chvílích a mnoho šťastných okamžiků mých přičítám 
Sokolu. Nevím, co jiného dalo mi ten pocit, jenž mne ovládal při mém vkročení do sletové arény před 
zraky statisíců o sletě 1912 neb když jsem opět v ten čas stál na Václavském nám. V 1. četě a 
pozdravoval našim „Nazdar!“ Kráčející nové české „Bratrstvo“; za slzy, jež mi tehdá v pohnutí kalily 
oči, se věru stydět nemusím. A tenkrát jsem si sliboval, že budu ruku v ruce s mnoha jinými pracovat 
k tomu, aby se splnilo heslo „Co Čech, to Sokol!“ 
 

 
Legitimace Rudolfa Hauptmanna v Sokole (1909) [1] 
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Únor 1909 citace z Rudolfova deníku: 
Dostal jsem od prof. Maxy 6 z němčiny kvůli překladu: má matka žije ze zdravotních příčin „ na zemi“ 
místo „ na venkově“ (auf dem Lande). 
 14. 3. 1909 citace z Rudolfova deníku: 
Byl jsem s některými jinými kolegy na schůzi strany státopravně-pokrokové, kdež jsem vstoupil za 
člena, ale vícekráte jsem se o to nestaral. 

16. 3. 1909 citace z Rudolfova deníku: 
Dostali jsme ve škole zákaz nošení odznaků (zvláště našich tříbarevných z nápisem Č.O.S.5) 

18. 9. 1909 si Rudolf zapisuje do deníku váhu 56,5 kg a výšku 176,5 cm. 
 20. 9. 1909 Rudolf postupuje do 3. třídy obchodní akademie, třídní prof. Krupíšek. 

20. 1. 1910 Rudolf si u městské spořitelny na Královských Vinohradech ukládá prvních 40kč 
19. 3. 1910 Rudolf se nechal ostřihat a oholit. Vousy pod nosem si uschoval a jsou i dodnes 

k dispozici v archivu jeho bratra Otakara Hauptmanna. 
Srpen 1910 byl Rudolf na prázdninách u příbuzných v Brankách. V deníku si poznamenal, že 

12. srpna přijel s dědou Adolfem Adlerem vlakem z Branek do Prahy. Lze předpokládat, že 
v Brankách prázdniny trávil poměrně často, možná že i každý rok. 
 14. 9. 1910 Rudolf postupuje do 4. třídy obchodní akademie, třídní prof. Jirák. 

1. 10. 1910 Rudolf se nechal po druhé ostřihat knír. Vousy pod nosem si uschoval a jsou 
taktéž i dodnes k dispozici v archivu Otakara Hauptmanna. 

 

 
Ostřihané vousy Rudolfa Hauptmanna (1910) [1] 

 
 1. 5. 1911 Rudolf naposledy před odjezdem do Haliče v Sokole na Královských Vinohradech. 
 V listopadu 1911 ukončuje Rudolf Hauptmann obchodní akademii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Česká obec sokolská 
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Rudolf Hauptmann mezi sokoly, druhá řada první zprava (1911) [1] 
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Tablo na odchodnou Českoslovanské Obchodní Akademie, Rudolf Hauptmann (1911) [1] 
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Od července 1911 je Rudolf Hauptmann ve Lvově, kde pracuje v Ústřední bance českých 
spořitelen6. Ubytovává se zde v podnájmu na ulici Jablonnovkých 84. Jak si sám poznamenal, platí 12 
zlatých za pokoj. Rodiče mu pravidelně posílají kapesné, ale zároveň ho v dopisech nabádají 
k maximální šetrnosti. 

Od 5. 8. 1911 pak bydlí na ulici Zyblickiewicza 24. 
 

 
Rudolf Hauptmann (1911) [1] 

 
 
6 Ústřední banka českých spořitelen vznikla v roce 1903 jako peněžní ústav, který měl hájit zájmy českých spořitelen. 
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   Rudolf Hauptmann, uprostřed, v Sokole (1912) [1]             Rudolf Hauptmann (1912) [1] 

 

 
Rudolf Hauptmann, sedí uprostřed s novinami (1912) [1] 
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V leden 1912 je Rudolf stále ve Lvově a má přítelkyni jménem Jadwigaa Dobrzanska (její 
rodiče se jmenují Wanda a Gabryel).  

 

 
Jadwiga Dobrzanska (1913) [1] 

 
6. 4. 1912 si Rudolf zapisuje do deníku váhu 66kg a výšku 175,5cm. 
20. 6. 1912 Rudolf odjíždí z Lvova na dovolenou do Prahy a cestou do Prahy se zastavil na 

jeden den v Krakově (prohlídka města 21. 6). 
1. 7. 1912 Rudolf se navrací z Prahy do Lvova. 
V léto 1912 bydlel Rudolf ve Lvově na ulici Haličská 21. 
10. 7. 1912 Rudolf dostává k ročnímu výročí práce pro Ústřední banku českých spořitelen ve 

Lvově zvýšení platu ročně 1 240 Kč. 
27. 8. 1912 si Rudolf zastřihl knír a ostřihané vousy si uložil na památku. Tyto jsou dodnes 

k dispozici archivu Otakara Hauptmanna. K tomuto si poznamenal, viz foto níže. 
 

 
List papíru, kde si Rudolf Hauptmann uložil ostřihané vousy (1912) [1] 
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Lvov, Haličské náměstí, budova uprostřed je Banka českých spořitelen, v přízemí v okně označeném křížkem 

měl stůl Rudolf (1912) [1] 
 

5. 7. 1913 píše otec v dopise Rudolfovi: 
Milý Rudo! 

Poslali jsme Ti včera 2 pošt. balíky, ale poněvadž je holka neodnesla, šly až dnes ráno a možná že 
dostaneš tento dopis dříve, než ty balíky. První novinky Ti musím sdělit, že Otta donesl vysvědčení a 
šťastně „prolít“, neb má z češtiny a obch. nauk po 5. To víš, že nás to moc netěší a nevím jistě co s ním 
budu dělat. Hlavní vinu na tom nese arci „maminka“ jako vždy, když jsem jí z počátku roku říkal, že se 
nic neučí, chránila ho vždy slovy: nemá žádné úlohy. Ke konci se dost namáhal, bylo to ale již pozdě, 
neb to již nestačil. 
Druhá dosti nepříjemná novinka je, že chce architekt Šimáček výrobu „Alo“ pustit, totiž prodat by to i 
se mnou rád někomu jinému, poněvadž ho to prý netěší a řekl mě, bych se též ohlédnul, kdybych 
někoho našel, kdo by to převzal za odkoupení celého inventáře a zásob; nevím ještě co to bude dělat, 
ale myslím, že dosti mnoho a proto nevím, zdali to někdo zaplatí. Prodá se toho dost, ačkoliv 
prodáváme pouze v českých krajinách, ale musí se mít do toho větší kapitál. Kdybych někoho našel, 
hleděl bych sním vstoupit do spolku by jste z toho měli po mé smrti i vy něco; u Chmela by to arci 
nebylo. Kdyby to k tomu přišlo, tak myslím, že by jsi mohl hned po vojně vstoupit do naší kanceláře; 
Ottu bych pak možná dal ještě na 1 roční obchodní školu a zůstal by též při obchodě; arci by bylo při 
tom hlavní by jste uměli oba dosti němčinu a proto bych byl rád, kdyby jsi se jí za ten 1 rok vojančiny 
úplně naučil, já sem se ji též za 1 rok v Lokti co studující u strýce Erbena naučil. Bylo by to pro vás 
všecky štěstí, kdybychom dostali ten obchod opět do ruky bez kapitálu. Inžinyr Civin, co s námi chodí 
na pivo též chuť do toho, ale bojím se, že není obchodník a že se bude bát do toho dát větší obnos 
peněz. Myslím že řezník Beránek by též do toho šel, poněvadž se mě již několikrát na to ptal, jak to jde 
a má 4 hoši, které by to též mohli později potřebovat, neb nebude chtít všecky zůstat pohromadě. No 
uvidíme co za to bude architekt chtít, teď děláme právě inventuru a může si to vše spočítat. 
Tyto dni jsme dostali pro Bulharské vojsko poptávku na polévkové konzervy a zaslali jsme vzorky a 
ceny a možná že dostaneme nějakou objednávku, když se ty hlupáci spolu seperou. 
S … povedem teď asi na architektův účet spor o výrobu toho „koření“. Jak je to s tou vojančinou a 
dovolenou? Piš nám hned, jak dostaneš odpověď od vojska, kam budeš rukovat. V Praze by to bylo 
arci pro Tebe pohodlnější a pro mě levnější, ale nenaučil by jsi se zde němčinu, a tu musíš hlavně a 
dobře umět, hlavně kdybys šel k obchodu. Od které doby si vezmeš dovolenou a kdy chceš jet. Jak budu 
vědět zde něco „nového“, tak tak ti to hned zdělím. 

Líbá Tě Tvůj otec. 
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Jak už píše jeho otec v dopise, tak Rudolf má nastoupit povinnou vojenskou službu. Byla by to 
pouze nudná informace, kdyby se nejednalo o rok 1913, tedy rok před zahájením světové války 

11. 9. 1913 je Rudolf povolán na vojnu slouží v Jižním Tyrolsku, ve městě Rovereto. Jako 
absolvent obchodní akademie nastupoval jako tzv. jednoročák7, tedy pouze na jeden rok. 

 

 

 
Rudolf Hauptmann – povolávací rozkaz na vojenskou službu (1913) [1] 

 
 
7 Podle branného zákona z roku 1889 byly odvody pro brance s ukončeným vzděláním (s maturitou, vysokoškoláci) jenom 
jednoroční vojenský výcvik, tzv. jednoročáci, ostatní měli vojenskou službu dvouletou. [4] 
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Rudolf Hauptmann na vojně v Jižním Tyrolsku (1913) [1] 

 
3. 11. 1913 píše Rudolf z vojny, že byl u lékaře a bude už „navždy“ nosit černé brýle, ale dále 

zde své zdravotní potíže nespecifikuje. 
Vánoce 1913 Rudolf je z vojny na dovolené, ale už 1. ledna 1914 odjíždí vlakem nazpět do 

Rovereta a po cestě se krátce zastavuje v Innsbrucku. 
 

 
Rodina Josefa Hauptmanna (1914) [1] 
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 4. 5. 1914 Píše matka Rudolfovi v dopise:  
Milý Rudo! 
Tvůj dopis jsme obdrželi a děkuji ti za Tvoji radu a sděluji Ti krátce jako Ti mám po úvodu, „Již to 
prasklo!“ 
No tak dnes se tatínek s nimi, totiž se Srbem a Šourkem rozešel. Posledně již byly proto, tatínka do 
smrti nechat, hned druhý den se tatínek rozstonal a to z tého věčného rozčílení s nimi. Lékař byl 
dvakráte u tatínka a řekl, když by se k němu přišli ptát, že jim vše řekne a též, že se tatínek nesmí 
rozčilovat, že by ho mohla ranit mrtvice (řekl totéž mě lékař). Tatínek by byl mohl tam již jít v pondělí, 
ale advokát Heitler. Který nám vyhrál spor s Propprem, mu radil, když chce s nimi ukončit, aby se 
hodil nemocen, tak že nic nezvedou. V pondělí jim tatínek poslal dopis, že ještě nemůže přijít, ať se 
podle toho zaříději, oni dopoledne poslali nám portýra s dopisem, ve kterém tatínka litují, že stůně a 
žádají od něj recepty, v druhém dopise chtěli v pádu, by tatínek dopis k vůli rozčílení nemohl čísti, 
bych se neobtěžovala je navštíviti. Tatínek recepty neposlal, řekl, že je má architekt, ať jemu řeknou. 
Byli u něj a včera odpoledne jsem tam šla. Byli oba v kuchyni a dělali zkoušky, oni jsou totiž oba 
chemikové, byli ke mně vlídní, říkali, že byli u lékaře se ptát (což mě zrovna před tím lékař řekl), že jim 
řekl, že se tatínek nesmí rozčilovat, tak ať jen jest ještě doma, a ať se šetří a že již mají nějaké … 
receptu a není to pravda, vědí jen něco od té jedné holky, ale nevyznají se a bude to asi čistě zboží, to 
bez pořádných receptů. Dnes tam tatínek byl, aby konečně tomu byl konec, měli krátkou rozmluvu, ale 
ostrou, oni totiž tatínka na tu smlouvu žalovat prý nebudou a chtějí, aby tatínek, až bude zdráv, tam 
chodil, tak tatínek krátce jim řekl, že tam již nepůjde a že mají domluveno. To víš, že by tatínek, až by 
jim to pořádně rozjel na půl roku, vypověděli se, pak by bylo již pozdě začít vztekat. To není věru od 
Tebe zlý nápad, ať platí mě do smrti nějakou částku, co Tě napadá, tatínek jim udělal ten návrhl ať mě 
dají po tatínkově smrti 10 000 korun, ale kde pak, to jsou škudlové, horší ještě než Šimáček, všechny 
boháče ať vezme čert. Byla bych s tím souhlasila, kdyby tatínek tam mohl obstát, arci ne na výpověď, 
nýbrž na dožití tatínkovo, ale oni jsou to takový 2 nafoukaní hloupí kluci a chtějí všemu rozumět a do 
všeho mluvit a tatínkovi nechtějí nechat volnou ruku a to tatínek nesnese a nevyšel by z rozčílení, což 
by jeho již ne tak pevné zdraví podkopávalo neb rychle ukončilo, čemu člověk přec musí předejít. Též 
jim tatínek řekl, že kvůli zdraví by tam stále nemohl být to jim též nevoní, tak halt jedním slovem to 
nejde. Tatínek přišel dnes zase celý rozčílený domů. Co my milý hochu těch posledních času zažili 
starostí a nejistoty, Ti nemohu ani říct, máme oba nervy celé zničené. Dnes jest tatínek jako vyměněn, 
jest veselý a těší se na to, jak si naši továrničku hezky zařídí a že mu to prý nebude dělat žádnou 
starost „dej Bůh“ ať se mu jeho dílo povede, nejvíce mě tíží ta starost, že bude on snad s tím míti 
velkou starost. Civín vloží hned 40 000 Kr. do banky, které tatínek bude mít úplně k dispozici, nechá 
mu vůbec volnou ruku a bude jen tichým společníkem. Bude-li závod prosperovat, tak není od toho 
vložit pak ještě 20 neb 40 tisíc Korun. Tatínek arci bude opatrně, pomalu a z rozumem pracovat neb 
ho nechce v ti peníze připravit a též nám konečně trvalou existenci založit. Na tatínkové jméno to asi 
nebude, buď na moje aneb nechá tatínek tebe zplnoletit, šel právě kvůli tomu k advokátovi. Vím milý 
hochu, že se již uživíš, ale myslím si, že proti tomu budeš, když ti hezkou továrnu zavedeme, viď? 
Povedete to jednou oba, jen ať nám Bůh dá štěstí! Tatínek pojede as v pondělí do Berlína nakoupit 
stroje a též lepší recept na koření, chce ho dát levněji než Maggi, Graf a Sab a chce tak prorazit. 
Tatínek Ti posílá dnes 50 Kr do bytu, snad to měsíčně Ti stačí, ano? Míla již koncem května jede 
domů, Eda jest ještě doma. Union stojí měsíčně 3 Kr. 60 hl., měsíčně, má ti Otta objednat a na jak 
dlouho, když budeš v červnu přeložen. Zítra ráno přijede nábytek. Fritz má totiž přijet snad zítra. Piš 
zas brzy hochu! To jsem Ti toho naškrábala. Zde stále prší a jest zima, my teď prvně topili.  
Tatínek dobře nevypadá, snad se brzy zotaví. 
Srdečně Tě všichni zdravíme a líbáme. 
Tvá Mamička 
 

29. 5 1014 si Rudolf v deníčku poznamenává, že vážil 70 kg (s uniformou a bodákem 98 kg). 
 6. 6. 1914 Rudolf odjíždí z Levica, kde byl mezi tím převelen, vlakem do Innsbruku aby zde 
absolvoval jezdecký kurz. Ubytoval v podnájmu u jisté paní Bohunek, Grillparzerstraße 8/III za 24 
korun/měsíčně). V Innsbruku jej také zastihla částečná mobilizace. 
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Opušťák pro Rudolfa (1914) [1] 

 

   
Rudolf před odjezdem na frontu (foceno 26. 7. 1914) [1] 

 

 
Vizitka Rudolf Hauptmann (1914) [1] 
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26. 7. 1914 Částečná mobilizace 
27. 7. 1914 Rudolf se vrací z jezdeckého kurzu v Innsbrucku do Levica. 

V Innsbrucku nechal většinu svých osobních věcí (vlastní šaty, knihy…), že si je nechá poslat později 
sobě nebo domů do Prahy. Toho už se ale nedočká. 

31. 7. 1914 Všeobecná mobilizace. Je zavedena tzv. Feldpost (polní pošta) a dopisy pro 
Rudolfa se budou odesílat na adresu:  
Einj. Freiw. Untjg. Rudolf Hauptmann 
(Einjährig Freiwilliger Unterjäger – jednoroční dobrovolník podmyslivec) 
Feldjägerbataillon Nr. 16 (Polní myslivecký prapor č. 16) 
1. Kumpanie (první rota) 
Feldpostamt 98 (Úřad polní pošty 98) 
 5. 8. 1914 Rudolf se svým praporem odjíždí z Lecica do Opavy. Cesta má trvat 4 dny. Ve 
stejný den pak Rudolf sepisuje závěť (v archivu jeho bratra se dochovala pouze prázdná obálka). 
 6. 8. 1914 Rudolf projíždí Bolzánem. 
 8. 8. 1914 V noci projíždí Vídní . 

9. 8. 1914 Projíždí Přes Přerov.  
10. 8. 1914 přes Svinov (dnešní Ostrava Svinov) přijíždí do Opavy. Ve Svinově na něj chtěl 

počkat bratr Otakar, ale než si vyřídil cestovní průkaz (v Brankách u starosty, kde pobýval), tak mu 
ujel vlak, kterým by jej stihnul. 

Srpen 1914 Odjíždí Rudolf dále do Haliče na budoucí frontu. 
 23. 8. 1914 Rudolf píše z města Gródek Jagielloński8.  

Později jeho bratr Otakar píše rodičům, že je Rudolf v nějaké rusínské vesnici. 
 7. 9. 1914 Rudolf na frontě padl, pohřben je pravděpodobně v nějakém hromadném hrobě 
(bylo to na Rusy obsazeném území). Dle archivu zahynul v obci Telatyn9. 
 

 
Informace Červeného kříže o smrti Rudolf a Hauptmanna(1914) [1] 

 
 
8 Dnes nazývaný Horodok (ukrajinsky Городок; rusky Городок – Gorodok; polsky Gródek). Město se dnes nachází v 
Lvovské oblasti na Ukrajině. Leží na řece Vereščycje 24 kilometrů jižně od Lvova. [5] 
9 Dnes se obec Telatyn nachází na východě Polska v Lublinském vojvodství, severozápadně od Lvova. 
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Obálka od závěti Rudolfa Hauptmanna (1914) [1] 

 

 
Kartotéka padlých v I. Světové válce, Vojenský ústřední archiv Praha (1914) [6] 
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 16. 11. 1914 Dorazili osobní věci Rudolfovy, které měl uloženy u své bytné v Innsbrucku 
14. 7. 1915 pak píše Hedwa Dobrzanska (láska od Rudolfa) německý dopis (zatím nepřeložen) 

Rudolfově matce. V dopise uvádí svou adresu: Ul. Hetmana Tavnowskiego 83, Lvov 
 V listopadu 1915 pak píše Hedwa Rudolfově matce lístek polsky ze Zakopaného. 
 

 
Místo Rudolfova symbolického hrobu na Královských Vinohradech (1923) [1] 

 

 
Místo Rudolfova symbolického hrobu na Královských Vinohradech (2015) 
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