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válka mezi roky 1914–1918, zvaná nejprve Světová válka, a poté 1. světová 
válka či velká válka, byla posledním válečným konfliktem s masovou 
účastí mužů z našeho území. Padlým a zemřelým vojákům byly povětši-
nou věnovány památníky či pamětní desky,1 a těm co přežili, zbyly pak 
vzpomínky, válečná zranění či trvalá invalidita.

v případě příslušníků československých legií, kteří zemřeli po válce 
a mimo činnou službu, se často na jejich hrobech setkáváme s uvedením 
příslušnosti k těmto jednotkám. v některých obcích se nacházejí dokonce 
tzv. legionářská pohřebiště, často připravená místními odbočkami prvo-
republikových legionářských organizací. na Slánsku taková místa najdeme 
ve velvarech, libušíně a především ve Slaném. 

Jestliže však bývalý legionář či jeho potomci necítili potřebu tuto infor-
maci na náhrobním kamenu sdělit, netušíme, že se jedná o hrob bývalého 
vojáka legií a předtím většinou i rakousko – uherské armády. to je, kromě 
jiných, i případ hrobu s nápisem „rodina Císařova“ na hřbitově ve Zlo-
nicích. Jen příbuzní a několik regionálních znalců ví, že je zde pohřben 
František Císař, vojín c. a k. armády a legionář, který během válečného 
konfliktu putoval doslova přes celou zeměkouli.

nepatřil mezi vyznamenávané válečné hrdiny, ani poválečné konjunktu-
ralisty, těžící z příslušnosti k legiím. Jeden z mnoha „dělníků války“, jehož 
osudy se do knih či magazínů nedostaly.

Podnětem k této studii, které předcházelo zveřejnění stejnojmenného 
konferenčního příspěvku na webu,2 byla aktivita pana Jaroslava Formánka, 
místopředsedy spolku Wotrubia, znalce slánské historie a synovce Fran-
tiška Císaře.3 Bez jeho informací, dochovaných fotografií a korespondence 
jeho strýce by pro podrobnější pátrání po životních osudech vojáka mo-
narchie a ruského legionáře ze Zlonic4 chyběly podklady. Při zpracování této 
1 Při přípravě knihy „Jejich osudem se stala Velká válka. Padlí a zemřelí vojáci 28. pěšího 
pluku, 8. zeměbraneckého pěšího pluku a dalších c. a k. jednotek ze Slánska“, jejíž vydání 
spolek Wotrubia a autor této studie připravují na rok 2022, se překvapivě ukazuje ne-
zanedbatelné procento obětí války, jejichž jména nejsou uvedena na žádném (či žádném 
dochovaném) pomníku.
2 www.youtube.com/watch?v=eneSaM5i82c [cit. 9. 10. 2021].
3 Jaroslav Formánek (narozený 1944) se zveřejnění této studie bohužel nedožil, neboť 
předčasně zemřel následkem zhoubné nemoci v březnu 2021.
4 Mezi legionáři ze Zlonic ho neuvádí ani KRŮTA, Václav, CINGEROVÁ, Jana, HOROVÁ, Jitka, 
NOVÁKOVÁ, Monika, VEVERKOVÁ, Irena. Českoslovenští legionáři. Okres Kladno. Kladno: 

Pavel Bartoníček

Ze Slánska až na konec světa.
František Císař (1892–1962),

vojín c. a k. armády a legionář ze Zlonic
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studie se pak podařilo kontaktovat neteř F. Císaře,5 paní Janu Műllero-
vou,6 která byla pro výsledek studie neméně důležitou osobou, upřesňující 
a zásadně doplňující některé prvotní informace.

František Císař se narodil 4. listopadu 1892 v obci kleneč č. 73, okres 
roudnice. otec Jan Císař (narozený 26. 12. 1866 v rejkovicích a zde 
příslušný) byl synem kováře Jana Císaře z rejkovic u Hořovic a anny, 
rozené Mrvíkové, z Jinec č. 6. Matka Marie, rozená Marešová7 (narozená 
7. 4. 1866 v rovném č. 45 a zde příslušná) byla dcerou obchodníka (kup-
ce) Františka Mareše z klenče a Marie, rozené Gabrielové z rovného pod 
Řípem č. 12. o dva dny později, 6. listopadu byl František pokřtěn. kmo-
try byli Josef Pultr, zámečník v roudnici č. 10 a Julie Marešová z klenče, 
svobodná sestra Marie Císařové. 

František, po otci příslušný do obce rejkovice v okrese Hořovice,8 byl 
nejstarší ze šesti dětí, z nichž dva chlapci zemřeli během prvního roku 
života. Postupně se tak narodili Josef (7. 7. 1894 kleneč), karel (narozen 
kleneč v září 1896, zemřel v prosinci téhož roku), Jan (5. 8. 1899 kleneč), 
Jiří (narozen kleneč duben 1902, zemřel v červnu téhož roku). Poslední ze 
sourozenců byla sestra Marie, narozená 6. 4. 1907 ve Zlonicích č. 260.9 
rodina se do Zlonic přestěhovala do č. 309, kde bydleli a otec Jan pro-
vozoval zámečnickou a strojní dílnu. Důvod přestěhování do Zlonic znám 
není, v rodině se pouze traduje, že v několika lokalitách nejprve zjišťoval, 
zda v místě není konkurence a díky tomu bude šance na dostatečnou 
obživu. Živá je také vzpomínka na odmítnutí Františkovy babičky na pře-
stěhování z klenče, protože ze Zlonic, kam přijela rozhodnuta zde s rodinou 
bydlet, „není vidět na Říp“10.

Po obecné škole František absolvoval 2 ročníky pokračovací školy zá-
mečnické ve Zlonicích a pomáhal v otcově dílně, kde byl později i za-
městnán. v té době jeho bratr Josef odejel do Spojených států.11 Důvod 

OkÚ, SOkA, 2002. tato publikace, která mnohým slouží pro prvotní encyklopedickou in-
formaci, jméno Františka Císaře totiž neobsahuje vůbec. tvůrci zde uvádí z celého okresu 
kladno pouze jednoho muže s totožným příjmením: Císař Josef, ruský legionář, nar. 15. 7. 
1895 ve Zlonicích, d. o. Sazená. Střelec 8. pl. Bohužel i tato stručná informace je chybná. Jo-
sef Císař, evangelického vyznání, se totiž narodil v obci Sazená a se Zlonicemi nemá žádnou 
spojitost. viz www.vuapraha.cz/soldier/21074515 [cit. 9. 10. 2021].
5 Poděkování za tento kontakt patří paní libuši novotné, dlouholeté kronikářce ze Zlonic 
a člence vlastivědného kroužku Zlonicka.  
6 Jana Műllerová (narozená 1949) žije v Polné, pravidelně však Zlonice navštěvuje.
7 Jan Císař a Marie Marešová byli oddáni 27. 6. 1891 v roudnici.
8 rejkovice u Hořovic jsou nyní součástí městyse Jince, okres Příbram.
9 Informace o místě narození pochází ze zlonické svatební matriky.
10 vzpomínka při osobním setkání 28. srpna 2021 v otrubech.
11 v nahrávce prvotní přednášky o osudech Františka Císaře na www.youtube.com/
watch?v=eneSaM5i82c [cit. 9. 10. 2021] je Josef chybně považován za Františkova strýce, 
bratra jeho otce Jana.
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odjezdu není zcela znám,12 doprovázel však svého strýce karla Mareše,13 
který nad ním držel ochrannou ruku i během pozdějšího pobytu v USa. 
rodinná paměť odjezd Josefa, překvapivě považovaného za nejstaršího ze 
synů, klade do let 1908–1909.14 Jednou z prvních fotografií, kterou poslal 
domů, byla jeho podobenka na koni s puškou a kovbojským kloboukem, 
zaslaná minimálně ve třech exemplářích, věnovaná každému ze souro-
zenců. Dochovala se také řada pohledů15 a dopisů, popisujících životní 
peripetie Josefa. ten se nakonec usadil ve městě Galveston na pobřeží 
Mexického zálivu, ve státě texas a zpět do vlasti již se nikdy nepodíval.16

František, který zůstal doma, se ve svých 21 letech přihlásil k odvodu 
do armády, o čemž svědčí Osvědčení, s datem 22. listopadu 1913 a pod-
pisem tehdejšího zlonického starosty aloise Štěpánka.17 odveden nebyl. 

odveden nebyl ani v následujícím roce, ačkoliv po vypuknutí války jeho 
vrstevníci, narození mezi roky 1890 - 1892 buď již vojenskou službu vy-
konávali, nebo nastoupili do armády v srpnu 1914. a tak mu do Zlonic 
zasílají své pozdravy kamarádi, kteří již vojenský stejnokroj oblékli a stali 
se příslušníky různých jednotek císařské a královské armády.18

Josef linhart, vojín (dělostřelec) Praporu pevnostního dělostřelectva 
č. 1, zařazený v osvětlovacím oddíle (Beleuchtungsabteilung), v armádě 
sloužil již před vypuknutím válečného konfliktu.  Dochoval se totiž po-
dací lístek, odeslaný mu do tridentu (Trient), kde tehdy sloužil, ze Zlonic 
16. června 1914, tedy více než měsíc před mobilizací. Dne 7. 8. 1914 píše: 
„Přijměte můj nejsrdečnější pozdrav a milou vzpomínku na Vás a zároveň 
12 Jako druhorozený syn neměl šanci, že by převzal otcovu dílnu, a proto nalezení 
samostatné obživy byl patrně důvod odchodu z vlasti.
13 Zdá se, že se jednalo o výpravu několika rodin z roudnicka, podrobnosti o velikosti 
skupiny a dalších osudech jednotlivých osob jsou však velmi kusé. Dochovala se řada 
dopisů a pohledů od Josefa, který se začal podepisovat Joe (a po svatbě Joe Stone), strýce 
karla, používajícího jméno C. Mares, ale i manželů Pultrových (Josef Pultr, zámečník 
z roudnice, byl kmotrem Františka, Josefa, Jana i karla Císařových, jeho manželka 
Josefina Pultrová byla kmotrou Jiřího Císaře), rodiny kittlových či Marie Sejpalové.
14 viz e-mail paní Jany Műllerové autorovi, ze dne 28. srpna 2021: „Začnu tím, že 
upřesním ... Císařovi měli 4 děti. Nejstarší byl Josef, který ve 14ti letech odjel do Ameriky 
(alespoň maminka to tak říkala a jí byl asi rok, když odjížděl). Tam se oženil a přijal 
manželčino jméno Stone. Ovšem v korespondenci do Čech užíval dál Císař.“
15 nejstarší v současnosti dochované pohlednice byly z USa do Zlonic odeslány v druhé 
polovině července 1913.
16 František měl zaznamenány již před válkou jeho dvě adresy -  Monaville, Valler Conty, 
Texas, Nord Amerika a Sumy side, Valler Conty, Texas, Nord Amerika. S uvedením roku 
1912 měl také zaznamenánu adresu Pan Josef Půltr, Monaville, Valler Conty, Texas, Nord 
Amerika. 
17 alois Štěpánek (14. 2. 1863 – 11. 12. 1914) byl „majitel mlýna, dlouholetý starosta 
a čestný občan zlonický“, jak informuje nápis z jeho hrobu na hřbitově ve Zlonicích. 
18 například Železniční pluk (5. náhradní setnina), Pěší pluk č. 42 (11. setnina), Pěší pluk 
č. 28, Zeměbranecký pěší pluk č. 33 (6. setnina, 3. četa), Zeměbranecký hulánský pluk 
č. 6 (2. švadrona, 1. četa), Zákopnický prapor č. 8 (náhradní setnina, 3. četa) či Prapor 
pevnostního dělostřelectva č. 1 (osvětlovací oddíl).    
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srdečné s Bohem nevrátím-li se více. … Frantíku Ty si šťasten, neb nedove-
deš si představit zdejší situaci. Snad již v neděli odjedu na Ruské hranice 
za sty a sty bratry.“19  

Postupně ale získává pocit zkušeného vojáka, navíc sloužícího v nebo-
jové zóně, protože Itálie vyhlásila válku rakousku-Uhersku až v květnu 
1915, a tón jeho psaní se mění: „Též sem dostal dnes od bratra z Haliče 
lístek jest živ a zdráv a má se dobře. copak je to vojna na nás. na tu mi sme 
dělaní. … Nechám si zaslati brusle neb jsou zde 2 velká jezera.“20

Další známí válečnou službou tak nadšení nejsou: „Ptáte se kde jsem 
a jsemli zdráv. Zdráv doposud jsem jako ryba ale abych pravdu řek dobře se 
zrovna nemám. Jsem daleko od naši drahé Vlasti až v dalekém v Srbsků. Přeju 
si tež abych se sťastně navrátil a pak Vás všecky už předem zvů na veselků.“21 

Dokonce bratr Josef z ameriky mu píše: „Já vím, že si byl rád že si nebyl 
odvedený. Pišeš mě že se budeš ženit na přes rok. Ja bych se ženil teď jen 
kdybych měl dost peněz do začátku. Mam jednu holku. Ta je ti jak panenku 
pěkná pracovitá jak včelka.“22

oproti mírové době se zvýšila frekvence a rozsah odvodů, což bylo dáno 
potřebou výrazného nárůstu počtu vojáků v poli i v zázemí. Proto se u mužů, 
kteří dosud v armádě monarchie nesloužili, téma odvodu stávalo pravidel-
nou součástí korespondence. nejinak tomu bylo i u Františka Císaře, v jehož 
korespondenci můžeme číst: „Jsem zdráv. Též přeji Tobě aby dopadlo Ti s od-
vody tak jako dříve. Já vážil bych si dřívějšího života mnohem více.“23

„Mislym že snad půjdeš taky k odvodu znova né? a ty starší.“24

„Jak jste dopadl u odvodu? Jste opět frai?“25 
v té době však „frai“ již nebyl. Dne 13. června 1915 totiž byl odveden 

a následně mobilizačním příkazem 21. června povolán k píseckému 
19 Dne 7. 8. 1914 napsal a odeslal Josef linhart, Prapor pevnostního dělostřelectva č. 1 
(osvětlovací oddíl), trident.
20 Dne 17. 11. 1914 napsal v tenna a 19. 11. odeslal z levico Josef linhart, Prapor 
pevnostního dělostřelectva č. 1. Sloužil tehdy jako příslušník 2. polní setniny v tzv. 
Pevnostním uzávěru tenna (Sperre Tenna) v jižních tyrolích, pravděpodobně přímo 
v pevnosti tenna (Werk Tenna) u obce levico. ona zmiňovaná jezera byla levico See 
a Caldonazzo See. Celá oblast byla po roce 1918 připojena k Itálii. 
21 Dne 21. 10. 1914 napsal a odeslal karel Mareš, Pěší pluk č. 42 (11. setnina), k. u. k. 
Feldpostamt 96.
22 Dopis nedatován, ani jméno Františkovy nastávající není nikde v dochované 
korespondenci zmíněno. 
23 Dne 5. 6. 1915 odeslal J.Hora, Zeměbranecký pěší pluk č. 33 (6. setnina, 3. četa), 
k. u. k. Feldpostamt 186.
24 Dne 5. 6. 1915 odeslal Franc Paur, Pěší pluk č. 28 (KK IR 28. IV marš 11 bat), Szeged. 
Patrně se jedná o Františka Paura, narozeného 1884 v tuchlovicích. Záložní pěšák c. a k. 
pěšího pluku č. 28, 1. polní setnina, vojín čestný svobodník, později zraněný. viz https://
des.genealogy.net/search/show/16643945 [cit. 9. 10. 2021]. v době odeslání příslušník 
Iv. setniny XI/28. pochodového praporu, který byl v počtu okolo 750 mužů odeslán 
6. června 1915 na sočskou frontu, kde bojoval jako samostatný prapor.
25 Dne 29. 6.1915 psal „Vám známý“ Durchánek, odesláno z Hlinska v Čechách.
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Zeměbraneckému pěšímu pluku č. 28 (Landwehrinfanterieregiment Nr. 28) 
do hornorakouského lince. tam byl již na podzim 1914 přesunut z Písku 
náhradní prapor26 lIr 28. ve vojenských dokumentech měl uvedeno zá-
mečník (strojník, strojní zámečník), svobodný.

krátce po příjezdu píše 23. června z lince domů:27 „Zasílám Vám naše 
I Kasárna. Adresa moje jest. t. č. Lantver. Inf. Reg. No. 28. 1 Ersatz komp. 
B. 4. zug Linz.“28

většina korespondence, odesílaná do lince, vyjadřuje překvapení nad 
Františkovým odvedením a povoláním ke službě u pluku. Dělostřelec Jo-
sef linhart, který se v mezičase již stal součástí bojující armády,29 však 
na lístku polní pošty z tyrol překvapivě píše: „Přijmi mnoho srdečných po-
zdravů a vzpomínek od kolegy z pole. Jsem zdráv a vesel a teší mě ze i Ty 
vstupuješ do zbrani.“30

ostatní reakce odvedeného litují, nebo informují o osudu kamarádů 
v armádě: „Přejeme Ti ze srdce by jsi se co nejdřív navrátil k Tvým drahým 
i nám by to velkou radosť působilo. Buď zdráv a veselé mysli. Zdraví Tě Tvá 
Anda, Strýc s Babičkou.“31 

„Jak se ti libí vojensky stav? můžu si domyslet.“32 
„Dík za lístek, a pozdravy které opětují. Fanouš je raněn do levé ruky šik-

mo do předloktí má 25 cm. dlouhou ránu. doufá že to nebude zlé. Fr. Tůma.33 
Barákova nemocnice Barak č 20. Uhry Debrecín.“34

26 www.velkavalka.info/wiki/doku.php?id=prekladani_nahradnich_teles_z_cech 
[cit. 9. 10. 2021].
27 veškerá Františkova korespondence, není-li uvedeno jinak, směřuje jeho otci na adresu 
Jan Císař, strojník, Zlonice u Slaného. veškeré citace z korespondence jsou s ohledem na 
autentičnost textu ponechány v původním znění, včetně podtržení a gramatických chyb, 
které nebyly upravovány.
28 napsal a odeslal 23. 6. 1915 František Císař, lIr 28, 1. náhradní setnina B, 4. četa, linec.
29 „Zrádná“ Itálie 23. května 1915 vyhlásila rakousku-Uhersku válku. „Hned v květnu 
zaútočila italská armáda v tyrolsku a v Dolomitech. navzdory své výrazné početní převaze 
(většina rakousko-uherské armády byla vázána v Haliči proti Rusku a v Srbsku) dokázala 
pouze obsadit území, která rakušané dobrovolně vyklidili. tam, kde se slabé rakouské 
pohraniční jednotky postavily na odpor, italský vítězný postup rázem skončil ...“. viz 
www.valka.cz/13924-Prubeh-1-svetove-valky-v-Italii-1915-1918 [cit. 9. 10. 2021].
30 Dne 30. 6. 1915 napsal a odeslal Josef linhart, Prapor pevnostního dělostřelectva č. 1 
(2. polní setnina), 52. půlbrigáda, k. u. k. Feldpostamt 607.
31 Dne 3. 7. 1915 z roudnice odeslala Anda Voglová Kleneč u Roudnice N./L.
32 Dne 3. 7. 1915 ve Zlonicích napsala Anda. 
33 František tůma, narozený 26. 10. 1893 Zlonice, okres Slaný, kde byl též domovsky 
příslušný. rodiče václav a Marie, rozená kosová, Zlonice č. 151. truhlář, svobodný. Jako 
vojín c. a k. pěšího pluku 35 od roku 1914, nejprve byl příslušníkem 5. a poté 7. setniny. 
Zraněn v počáteční fázi války, po vyléčení opět odeslán na frontu. nezvěstný od 4. 6.1916 
z ruského bojiště (severní fronta), polní pošta 94. Usnesením zemského soudu civilního 
v Praze z 15. 1. 1924 prohlášen za mrtvého. Jako den smrti, který F. tůma nepřežil, byl 
stanoven 1. 7. 1918.
34 Dne 6. 7. 1915 ve Zlonicích napsala Máňa.
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„Že se Ti ta vojančtina nezamlouvá to si mužů mysleti komu pak by se 
libyla a vzláště, dneska. A již tam budeš 14 dní nám to tu uteklo ale tobě 
jiště né! Ale da Pán Bůh že se všichni vrátíte zdrávi. Všecko má svůj konec 
tak snaď i ta válka ho bude brzy mít.“35

„Tak jste přec ti Vojančini neušel. Přeju Vám a také rodiče vše dobre a abi 
ste přišel zdráv na spět. Já pojedu asi na 8 dni do Klenče.“36  

„Ani sme nevěděli, že jste vojákem, až ste byl pryč 14 dní. Fráňovi sme 
psali Vaší adresu.“37 

„Jak se Ti Františku líbí na vojně. mnoho asi né vid. lepe je doma.“38

kromě textů jsou zajímavé i obrázky jednotlivých pohledů. Jejich slo-
žení je typické pro kombinaci služby v armádě a dobu války. nechybí zde 
totiž motivy ze Zlonic (partie s kostelem, nádraží), pohledy mladých žen 
a dívek,39 motivy vlastenecky povzbuzující (Z bojů v ruském Polsku. 
General jízdy Dankl přehlíží transport ruských zajatců.) ale i výjevy, re-
flektující tragickou realitu války (nad rovem přítele).40

v zápisníku,41 který  u sebe nosil patrně od začátku své vojenské služ-
by, měl již z předválečné doby zaznamenány různé informace o župním 
sokolském výletu na Peruc, posvícení v Předoníně, všeslovanském sletu 
v Praze, několik německých slovíček, básně, aforismy, údaje o sokolech 
župy Sladkovského, se kterými byl patrně na sletu i na některých žup-
ních cvičeních a především adresy. ty zahrnují i muže v c. a k. armádě 
i námořnictvu, a to již v předválečném období. kromě Františka Paura42  
je zajímavá adresa na Jaroslava Šrajera,43 námořníka sloužícího na lodi 

35 Dne 9. 7. 1915 ve Zlonicích napsala a 10. 7. ze Zlonic odeslala Mařka.
36 Dne 20. 7. 1915 v teplicích napsala a 21. 7. z teplic odeslala Anný Bláhová.
37 Dne 22. 7. 1915 z klobuk v Čechách odeslala Anda P. Čeradice.
38 Dne 28. 7. 1915 v klenči napsala a z roudnice odeslala Božka.
39 Jednou z nich je i reklamní foto krasojezdkyně, vystupující jako Miss Wilhelmina 
v cirkusu Continental (či Němec a Continental), který měl ve Zlonicích své vystoupení 
v červenci 1915. 
40 Popisované motivy pohlednic jsou součástí přílohy na konci textu.
41 Jednalo se o kapesní kalendář Vydrovy továrny poživatin v Praze VIII, patrně na rok 
1912, či 1913.
42 „F. Paur, K.K. Inf. Reg. No 28 IV Erzatz komp. 2 zug, Szeged. Ungárn“. Podrobněji k jeho 
osobě viz poznámka č. 24. 
43 Jaroslav Šrajer, narozený 1894 Poštovice, domovská obec Břešťany, oboje okres Slaný.  
námořník na chráněném křižníku Císařovna Alžběta (S.M.S. Kaiserin Elisabeth). Spolu 
s posádkou se účastnil boje v německé kolonii tsingtao v Číně proti britské a japonské 
armádě. Po kapitulaci 7. listopadu 1914 byl s ostatními odeslán do zajateckého tábora 
v Japonsku. k 31. 12. 1918 je zařazen do československého vojska na Sibiři a 4. 3. 1920 
zde v čsl. vojenské nemocnici č. 6 na ruském ostrově umírá na skvrnitý tyfus. Pochován 
na hřbitově ve vladivostoku. k jeho osudu podrobněji viz BartoníČek, Pavel. Padlí 
a zemřelí vojáci z let 1919–1938 na hřbitovech a památnících Slánska a v jeho nejbližším 
okolí. In: Zapomenuté osudy, zapomenuté události - Slaný a Slánsko ve XX. století, 
knihovna václava Štecha ve Slaném, Slaný 2013, str. 98–100, 117–118 a 125–126.
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„kaiserin elisabeth“. vzhledem k faktu, že se jedná o adresu na C. a k. 
rakousko-uherský Marine Detachment v Pekingu, je zřejmé, že byla na-
psána v období druhé poloviny roku 1913, případně později.44

Jako téměř každý voják i František Císař se nechal vyfotit „v plné polní 
se zbraní“,45 nejen na památku, ale též pro posílání podobenky ve formě 
pohledu. v pozůstalosti se dochovaly tři kusy této fotografie. Jedna zcela 
nepoužitá, zbylé dvě prošlé poštou – zaslané 13. a 16. července na adresu 
domů do Zlonic. na první z odeslaných sděluje: „Zasílám Vám naší podo-
benku. Strýček46 Lépe vypadá. Jsem na fotografii ošklivejší než vypadám.“47 

v následující korespondenci domů je vidět, že se nevzdal myšlenky na 
návrat z vojny, patrně díky své profesi strojníka. Píše: „Tatínku, obstarej-
te onu žádost co možná brzy, ano?“ a protože v mezičase obdržel psaní 
s informacemi z domova, pokračuje na stejném lístku: „… to jest dobře že 
tatínek o tu žádost se již postaral.“48

to ostatně potvrzuje i zpráva od bratra Jana: „Předem přijmi odnás 
srdečný pozdrav a mnoho spomínek od Štěpankovic topíčů49 a pak ti mu-
sím zdělit že pán starosta telefonoval už hejtman. a pán hejtmán řek že to 
poslal a že tu brzy budeš.“50

o jakou konkrétní žádost tehdy šlo a jaký byl její výsledek, není úplně 
jasné. vojenské dokumenty z doby monarchie byly zlikvidovány51 a ko-
respondence z následujícího období se nedochovala. Z pozdějšího Fran-
tiškova vyjádření52 se zdá, že měl být vyreklamován domů na žně nebo 
jako strojník na podzimní zemědělské práce v hospodářství a jakousi svojí 
nerozvážností zabránil kladnému výsledku.

44 křižník S.M.S. Kaiserin Elisabeth vyplul z přístavu Pula dne 19. srpna 1913, aby na 
Dálném východu (kde již sloužil mezi roky 1901–1902, 1904–1905 a 1908–1910) jako tzv. 
„Stationschiff in ostasien“ vystřídal křižník Kaiser Franz Joseph I, pobývající tam mezi 
roky 1910–1913.
45 Fotografický atelier „Largajolli, Linz a. d. D., Weissenwolffstrasse Nr. 10.“ na focení 
sbalenou polní i pušku zapůjčoval, protože vojákům nebylo povolováno si do ateliéru 
donášet vlastní výzbroj i výstroj. Poměrně ojedinělý prototyp italské pušky vetterli, 
ráže 7.65 mm, je proto považován (s trochou nadsázky) za „nejvíce fotografovanou 
pušku První světové války“. Podrobněji viz https://twitter.com/pikegrey1418/
status/1290970662954250242?lang=cs [cit. 9. 10. 2021].  
46 Muž v železničářské uniformě je Josef Císař z jihočeské obce Myslín (pošta Mírovice). 
47 odesláno 13. 7. 1915 z lince na adresu Jan Císař, strojník, Zlonice u Slaného.
48 napsal a odeslal 1. 7. 1915 František Císař, lIr 28, 1. náhradní setnina B, 4. četa, 
linec.
49 Podepsáni F.Faigl topič a J.Císař strojvedoucí.
50 ve Zlonicích napsal a 21. 7. 1915 ze Zlonic odeslal Jan Císař, bratr Františka.
51 František Císař bohužel datem svého narození spadá mezi ročníky 1887–1900, jejichž 
c. a k. vojenské doklady byly v sedmdesátých letech 20. století v pražském vojenském 
archivu nesmyslně skartovány. 
52 Jedná se o větu ze 7. 9. 1915 a poté korespondenční lístek polní pošty, odeslaný 9. 6. 1916 
z Feldpostamt 227.
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Po více než měsíční odmlce, během které není známo, kde pobýval, píše 
7. září domů: „Čekám v Praze na vlak do 9 H 25/min Večer. Ráno přijedu 
do Lince. Když dozvědět se že čekat budu do večera, jel jsem elektrikou 
na Hradčany navštívit Strýčka a Tetičku Linhartových.53 … Tetička domu 
uvařila kávu tak jsem si trochu ohřál vnitřek. Vzpominám na Vás moji drazí 
a teprve nyní prožívám to zlo jaké jsem si způsobil.“ 54

Podle pozdějších dokumentů František Císař uváděl, že 20. srpna 1915 
byl přeložen k chebskému C. a k. domobraneckému pěšímu pluku č. 6 
(Landsturm-Infanterieregiment Nr. 6).55 

Přesto však i nadále slouží u své původní jednotky, protože v kore-
spondenci bratrovi 12. září posílá svoji adresu do 4. čety lIr 28 v linci 
a 14. září pak již do 6. čety. Žádá ho: „Pošli mi Jendo též adresu na Pepu 
našeho. Co děláte? Piš už brzo? Chci si koupiti vojenský oblek nový pověz 
mamince aby mi poradila mámli – či né.“56 

teprve 25. září nastal den odjezdu k nové jednotce. Domů proto píše: 
„Upřímný pozdrav před odjezdem z Lince. Sedíme na kufříkách v Kasárnech. 
Jest 8 hodin odjíždíme z Lince cely transport … Již jsme v Budějovicích.“57

Po místě jeho pobytu v armádě se ptali i někteří vojáci, posílající po-
zdravy do Zlonic Františkovu otci. Jedním z nich byl i Josef král z C. a k. 
divizionu těžkých houfnic č. 8, který z obce třebenice u lovosic píše: „Mám 
se dobře. Kde je Frantík. Pozdravujte ho ode mě“. 58 

v té době Frantík s ostatními dorazil na nové místo určení a druhého 
dne po příjezdu sděluje: „Včera o 11 H v noci přijely jsme do Chebu. Půjde-
me ještě dále za Cheb. Není zde místo a přijelo mnoho transportu. Adresu 
pošlu jen co budu na místě abych věděl jak to tatínkovi dopadlo, beztak se 
nemohu dočkat.“59

Později téhož dne pak v informacích pokračuje: „Jsme za Chebem as 
¾ H. Ubytováni ve stodole na slámě snad ½ r. starou. V poledne v sobotu 
jsme posledně minážili. Pak zase až v neděli o 2 H odpolední. Hoši už ne-
měli co do úst. Rozdal jsem celou deku60.“61 Z úředního razítka je zřejmé 
zařazení do 4. náhradní setniny K. k. LstIR. Nr. 6. 
53 Jednalo se o rodiče dělostřelce Josefa linharta, sloužícího v tyrolích na hranici 
monarchie s Itálií.
54 napsal a odeslal 7. 9. 1915 František Císař.
55 viz legionářský Služební výkaz, část „Průběh služby v cizích armádách“.
56 napsal a odeslal 7. 9. 1915 z lince bratru Janovi František Císař.
57 napsal (v linci) a odeslal 25. 9. 1915 z Českých Budějovic František Císař.
58 Josef král, narozený 1889 v obci rušinov, okres Chotěboř (nyní okres Havlíčkův 
Brod). Jako dělostřelec 2. baterie k. u. k. Schwere Haubitzdivision nr. 8 je uváděn mezi 
raněnými v počáteční fázi války. viz https://des.genealogy.net/search/show/15569184 
[cit. 9. 10. 2021].
59 napsal a odeslal 26. 9. 1915 z Chebu František Císař.
60 Patrně míněna veka.
61 napsal 26. 9. a odeslal 27. 9. 1915 z Chebu František Císař, razítkováno K.k. Landst.- 
Ersatzkompagnie 4./6.
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Začátkem října je přidělen k 22. pochodové setnině,62 do 4. čety, ubyto-
vané v hostinci lví sklep (Löwenkeller). Píše: „Nebudem zde dlouho mezi 
12 – 16 odjedem asi jistotně. Rád bych Vás viděl všichni ale vím že to není 
možné poněvadž by to stálo mnoho peněz. A já odláb63 nedostanu! Zdaví 
Vás ve spolek Všichni. Též Tůmovic Lojzíka …“.64

touha vidět rodinu se částečně splnila, protože za ním do Chebu přijela 
matka s bratrem. Dokladem je společné foto Františka v uniformě s obě-
ma. Ze setkání píše též domů: „Milený Tatínku upřímný pozdrav a mnoho 
vzpomínek.  Maminka se jsem šťastně dostala a sedíme právě u stolu smý-
mi kamarády. Vzpomínáme na Vás a Máničku naši.“65 kromě Františkova 
jsou zde i podpisy Rabas Kar., Dlouhý Jar., Jeník Císař, Mati Vaše. 

S nadcházejícím chladným počasím pak domů žádá: „Prosím Vás milá 
maminko pošlete mi dvoje teplé prádlo ne jedno, bych mohl to co na sobě 
mám poslati domů … Peníze do paklíku nedávajte.“66

Popisuje nejen zajímavosti, které zažívá (Dnes jsme byly na parádě. 
Měly jsme dušičkovou neděly. Modli-li jsme se na hřbitově za padlé kama-
rády. Je jich tam 100–120. Od každé kump deputace. Bylo s námi do tisíců 
obecenstva.67) ale také informuje mladšího bratra:„Píšeš Jeníku že jseš 
uznán za schopna navštěvovati vojenské cvičení. Piš co děláte a kdy cvičíte 
Ty bys Jeníku nemohl býti vojákem poněvadž jseš velmi sláb  Neunesl bys 
tu velkou váhu kterou voják na sobě nosí. Pošli mi Jeníku též adresu na 
našeho Pepu a Fandu Tůmu.“68

Později mu sděluje: „Upřimý pozdrav a dík za lístek Tvůj, který jsem 
obdržel na novém místě. Jest právě neděle a odpočíváme po – velkém ibunku. 
Byly jsme as 6 Kylom. za Františkovými lázněmi.“69 

Před odjezdem do pole se schází s kamarády, patrně i z ostatních čet, 
a odesílají do Zlonic následující: „Upřímný pozdravení od krajanů Land-
štůrmáku zasíla – jí F. Císař,  K. Rabas, Emil Haisman, Bohumil Kalous, 
Dlouhý Jaroslav, Fr. Veselý.“70

„Do pole“ byl s 22. pochodovou setninou poslán 13. listopadu.71 Z cesty 
na srbské bojiště pak v Budapešti vzpomene na rodinu: „Upřímný pozdrav 

62 22./6. Landsturm-Marschkompagnie.
63 Míněna dovolenka, tzv. opušťák.
64 napsal 3. 10. „Na nádraží v restauraci o 7 h večer“ a odeslal téhož dne z Chebu 
František Císař, adresa Landsturm 22/.6 Marsch komp. Eger Löwenkeller.
65 napsal 6. 10. 1915 a odeslal z Chebu František Císař.
66 napsal a odeslal 16. 10. 1915 z Chebu František Císař.
67 nedatováno, Cheb, odeslal začátkem listopadu 1915 František Císař.
68 napsal 20. 10. 1915 v Chebu bratru Janovi František Císař, razítkováno 22./6. 
Landsturm-Marschkompagnie.
69 napsal 7. 11. a odeslal 8. 11. 1915 v Chebu bratru Janovi František Císař, razítkováno 
K.k. Landst.- Ersatzkompagnie 4./6.
70 napsal 11. 11. a odeslal 12. 11. 1915 z Chebu František Císař.
71 viz legionářský Služební výkaz, část „Průběh služby v cizích armádách“.
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a vzpomínku na Vás zasílají obyvatelé našeho vagónu. F. Císař, Rabas 
Kar., Václav Petr, Vác Fast72“.73

v polních podmínkách se mu některých věcí nedostává, a tak domů 
píše: „Milovaný Bratře a Sestro … Mám k Vám moji milý malou prosbu by 
poslali jste mne Jeník nějakou kávovou konservu a Mánička mýdlo nebo 
feld – postky. Tak rád bych si uvařil kávu ale nemám ničehož. Vím že mne 
moji prosbu neodepřete a těším se na lístky z domova neb již měsíc nedo-
stal jsem žádné zprávy. Těším se nevýslovně na těch několik řádků z do-
mova.“74

Zdá se, že s jednotkou pobýval v pohraničním městě Zemun (Zimony) 
na pravém břehu Dunaje a nedaleko od ústí Sávy,75 neboť na pohledu 
tohoto města zasílá informaci: „Odcházíme dnes za vodu kde prý zdržíme 
se as 10 dnů.“76 

o válečných prožitcích domů nic nesděluje. Začátkem prosince si stě-
žuje na stravu (Zlatá maminčina kuchyň. Kdyby to bylo jen trochu blíže já 
vím že by naše milá Máti ledačísm vypomohla ale není možná.77),  koncem 
měsíce pak vzpomíná na domov: „O Štědrý večer vzpomínal jsem na Vás. 
Díval jsem se na hodiny a vzpomínal kdy tatínek přestal dělat, kdy jste 
měly stromeček a večeři. Byl bych si přál ochutnati aspoň kávu a  housku 
kterou naše Maminka tak výborně umí ustrojiti. Špatně jsme se neměly. 
O Štedrý večer měly jsme v poledne guláš – večer též – a pak čaj a kakao. 
O 7 hodině šel jsem spát – neb jak jsem zpíval – Narodil se Kristus pán 
a nesem Vám noviny bylo mi přec nevýslovně smutno. Nedivte se že budete 
dostávat málo lístku neb můžem psáti domu jen dvakráte v týdnu vždy jen 
jeden lístek. Pište mi jakého jste měly ježíška – měly jste Vánočky? Pište 
mi hodně a často též tatínek. Přeji Vám vespolek Šťastný a veselý nový rok 
bychom se spolu zase zdrávy schledaly. Pište do Mirovic a Předonína že 
mám jiný feld post 335.“78

Podle pozdějších dokumentů měl František Císař 1. ledna 1916 one-
mocnět úplavicí a být poslán do nemocnice v Čačaku.79 ve své korespon-
denci však tuto událost popisuje až o 10 dní později: „Dnes odcházím od 
72 Příjmení není zcela čitelné.
73 napsal 15. 11. 1915 a odeslal z Budapešti František Císař.
74 napsal „v Poli 13. Prosince“ a odeslal 16. 12. 1915 bratru Janovi František Císař, 
razítkováno 22./6. Landsturm-Marschkompagnie, Feldpostamt 335, ačkoliv jako odesílatel 
psal adresu na Feldpostamt 211. 
75 Centrum tzv. Srbské vojvodiny na území monarchie, naproti Bělehradu. v současnosti 
bělehradská městská čtvrť.
76 napsal 19. 11. 1915 a odeslal následně z města Zemun bratru Janovi František Císař, 
razítkováno K. U. K MILITÄRZENSUR OSIJEK 7.
77 odeslal 4. 12. 1915 z František Císař, razítkováno 22./6. Landsturm-Marschkompagnie, 
Feldpostamt 335, ačkoliv jako odesílatel psal adresu na Feldpostamt 211. 
78 napsal „v Poli 26. Prosince. v neděli o 10 H dop.“ a odeslal 27. 12. 1915 František 
Císař, razítkováno 22./6. Landsturm-Marschkompagnie, Feldpostamt 335.
79 viz legionářský Služební výkaz, část „Průběh služby v cizích armádách“.
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komp. do špitálu.80 Jsem nemocen, nemějte však velkou starost dáli Bůh 
zase se schledáme. Neposílejte ničeho poněvadž nic nedojde až zašlu Vám 
adresu“.81

onu adresu – Feldmaroden haus 1/9 – brzy sděluje na pohledu srb-
ských lázní vrnjačka Banja (Врњачка Бања):82 „Jsem nyní v Lázních jako 
rekonvalescent. Jest zde krásně ale zima hlavně v noci. Daří se mi obstoj-
ně.“83 Později dodává: „Zima se zde nyní udělala dosti tuhá. Teď sedím 
a pojídám přikoupený chléb a jablka. Co já se navzpomínám na domov 
a lístek zdomova to jest jako když ze zamračeného nebe slunce jasně náhle 
procitne. Říkáme s Rabasem. Od plotny a od maminky vrátímli se ani krok.“84

Po měsíci od doby, kdy opustil svoji setninu, se vrací ke kádru: „Zděluji 
Vám že zítra odjíždím kam mi neznámo. Nemějte strachu nebudeteli dostá-
vat lístky nějaký čas.“85 

Jednotkou, do které byl zařazen, se stal C. a k. domobranecký prapor 
č. 44 (K.k. Landsturm Bataillon Nr.44), oddělení strojních pušek.86 Po mě-
síci a půl od poslední písemné zprávy (korespondence za toto období, na 
kterou zřejmě navazuje, se opět nedochovala) informuje: „Sděluji Vám že 
onu službu neděláme – převzala ji za nás pětatřicátá marškomp která při-
jela z Chebu za námi. Mám však právě dnes službu jako Stalvache od půl 
noci do poledne dávati pozor na koně – když se utrhne uvázati ho – pak aby 
se nervaly a podobně 

Já a ke – koním. Ráno se mi jeden odvázal – ještě že to byl kůň dobrák. 
Pomáhalk mi ještě sám strkati hlavu do toho řemení. Vté maštali co mám 
službu máme 22 koní. Počasí jest zde celkem pěkné – jarní. Jak je u Vás? 
navštívil jsem Rabase jest zase zdráv. Od Jendy se ty lístky ztratily že 
žádné nedostávám  za měsíc – 3. Co Mářa naše jak se učí? Jendo pošli mi 
nedělní polityku jen na ni přilep pásku s mojí adresou a hotovo ano?“87

80 Patrně se jedná o zmiňovanou nemocnici v Čačaku, městě ležícím v centrálním Srbsku, 
asi 150 km jižně od Bělehradu. 
81 napsal „v Poli 11. Ledna“ 1916 a odeslal téhož dne František Císař, razítkováno K. und 
k. Infanterie – Divisions- Sanitätsanstalt (dále nečitelné) a K U K ETAPPENPOSTAMT 257.
82 Město v centrálním Srbsku, v údolí říčky vrnjačka reka, kolem které vyvěrá řada 
léčivých pramenů. v současnosti největší a nejpopulárnější srbské lázně, ležící asi 65 km 
jihovýchodně od Čačaku. 
83 napsal 19. 1. 1916 a odeslal 20. 1. František Císař, razítkováno K. U. K. FELDMAR. 
HAUS 1.9 a K U K ETAPPENPOSTAMT 258.
84 napsal 31. 1. 1916 a odeslal 2. 2. František Císař, razítkováno K. U. K. FELDMAR. HAUS 
1.9 a K U K ETAPPENPOSTAMT 258. Dopsáno „8 unora“ což je pravděpodobně datum, kdy 
Feldpostkorrespondenzkarte dorazila k Císařovům do Zlonic.
85 napsal 11. 2. 1916 a odeslal 16. 2. František Císař, razítkováno K. U. K. FELDMAR. 
HAUS 1.9 a K U K ETAPPENPOSTAMT 258. 
86 kulometný oddíl – Maschinengewehr abteilung (M.G.a.), není zcela jasné, zda součást 
1. či 2. setniny, neboť v adrese domů uváděl střídavě obě.
87 napsal 31. 3. 1916 a  odeslal 1. 4. František Císař, razítkováno K. k. Landsturm Baon. 
Nr. 44 1. kompagnie a Feldpostamt 227. 
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Jeho korespondenční lístky polní pošty odrážejí každodennost v zápolí 
války: „Jsem chvála pánu Bohu posud drobet zdráv – zásluhou Maminči-
ných zásilek. Psal jsem si Maminko o kapky na cukr – když není nejlépe 
byly by výborné. Možnoli Vám maminko zašlete mi je. Přišel jsem o všecky 
kamarády. Rabas je někde ve špitále.88 O Dlouhým nevím ten jest někde 
ode mne dále. Včera mi někdo ukradl půl veky chleba – mezi takovými lid-
mi žiji že vezmou poslední sousto od úst. Jsem mezi Maďary jediný Čech  
ještě že mám zde dva poláci skterými žiji ve spolku.“89

„Předem mnoho upřímných pozdravů a díků za dvě zásilky 27 – 28. Kterou 
jsem právě dojedl. Již mi však moji spolubojovníci nepřejí že dostávám od 
Vás různá přilepšení. Jest nás 11 a pošta mnohokráte která příde jest pou-
ze moje. Maď. nedostaly posud zdomova ani jednoho paklíčku. Mému sta-
rému kolekovy Krajanovy se jich zase 7 ztratili. Měl jsem dvakráte do kávy. 
Psal jsem si Maminko o dobrou tužku a nitě, sirky.“90

výjimkou je pohlednice, napsaná Františkovi jeho sestrou.  Marie mu 
s upřímností, pravopisem i rukopisem devítiletého dítěte, zasílá svůj pocit, 
že už se asi brzy vrátí: 

„31. Milí brtře.
Předem mnoho v spomínek a pozdravů. Počas války nemáme cvičení. Už 

se u končila májová tak mislim že už  přijedež domů. Já jsemse zatebe dost 
modlila na májové pobožnosti. Ještě jednou tě zdraví tvá sestra Máňa.“91

Františkova reakce se nedochovala, na svých lístcích domů pokračuje 
v popisu vojenského života v zázemí severního bojiště: „Předem upřímný 
pozdrav a mnoho díků za bedničku. Obdržel jsem ji dnes a tak neporuše-
nou jak jste ji poslala. Kafe s rumem bude výborné a též mýdlo se sirkami 
velmi se mi hodí. Špek však ihned sním. Většinou přídou sem v bedničkách 
zkažené ty věci které jsou k jídlu. Vy však Mami máte ve všem rozhled 
a výte co voják potřebuje.“92

 „Zdělu– ji Vám že peníze jsem domů nemohl poslat. Můj přítel měl 
již peníze i odlabšain v ruce jen odjezd. Přišla zpráva že dovolené jsou 

88 Později od karla rabase obdržel pohled (fotografie Žižkovskejch frajerů) napsanou 
18. 5. 1916 a téhož dne odeslanou z pražské Záložní nemocnice č. 6, pobočky Žižkov - 
Pernštejnovo náměstí. 
89 napsal 12. 4. 1916 a odeslal 13. 4. František Císař, razítkováno K. k. Landsturm Baon. 
Nr. 44 1. kompagnie a Feldpostamt 227. 
90 napsal 27. 4. 1916 a odeslal 30. 4. František Císař, razítkováno K. k. Landsturm Baon. 
Nr. 44 2. kompagnie a Feldpostamt 227. 
91 Pohled, jehož druhou stranou je fotografie dívčí třídy či sokolských cvičenek ze 
Zlonic, byl patrně napsán 31. května 1916, není však zřejmé, zda byl na adresu 
„Lanstůrm Batalion 44. M. G. A. Felpost 227.“ skutečně odeslán. v případě že ano, prožil 
s Františkem celou více než čtyřletou anabázi bojů, zajetí, legií i transportu do vlasti. 
92 napsal 3. 6. 1916 a odeslal 5. 6. František Císař, razítkováno K. k. Landsturmbataillon 
Nr. 44 a Feldpostamt 227. 
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zaraženy.93 Již dva roky neviděl svoji rodinu a má šest dítek. Byly jsme 
zdrceny nad osudem jeho. Počítaly jsme že bychom my dostaly odláb až 
příští rok. Četl jsem v novinách že topiči a strojníci v povolání mají odláb 
až do konce listopadu. Četl jste to též Tatínku?V pádu kdyby jste byl 
vojákem máte na onu dovolenou právo.“94

v lístku bratrovi konečně poodhaluje tajemství nenaplněné žádosti 
o dovolenku ze srpna 1915: „V jednom lístku píšeš milý Jeníku četl-li jsem 
v „Polityce“o dovolené, které se dávají topičům a strojníkům. Zajisté že jsem 
to četl ale čekal jsem z domova lístek všimli jsteli si vy též té zprávy. Píšeš 
zdali bych chtěl přijeti na odláb totiž na mlácení. Bylo by mojím přáním 
spatřiti Vás a domov můj ale nechtěl jsem potom co jsem s hloupostě provedl 
před rokem znova Vás žádati. Dnes by k tomu nedošlo poněvadž po osmi 
měsíční zkušené mám více rozumu.“95

Domů pak posílá postesknutí nad třetími svátky, které tráví daleko od 
rodiny: „Tatínku píšete že by jste mne potřebuji-li peníze nějaké poslal. Zde 
nepotřebuji žádné. Jsem nyní v ležení a mám se dobře. Maminko zdali pak 
náš Jeník zalévá zahrádku? Zítra jsou svátky a to již třetí – Vánoční – Veli-
konoční a nyní Svatodušní které již jsem doma mezi Vámi nebyl.“96

Bratrovi posílá drobné umělecké dílo spolubojovníka v uniformě a sdě-
luje: „Píši Ti již druhý97 barevný pohled práce to jednoho známého. Píši též 
J. Rubešovi98 a neopomeň se zeptati obdržel -  ji jej. Jsou zde nyní zase pěk-
né dny. Co dělám? Betonáře, drvaře, zemědělskýho dělníka, vojáka a na 
vše nevzpomenu ani. … Obdržel jsem dnes od J. Rubeše lístek.“99

Po osmi měsících se začíná těšit domů na dovolenku, u které doufá 
v kladné vyřízení: „Též já bych velmi rád byl kdybych mohl Tatínkovi po-
moz ve mlácení. Kéž by žádost byla příznivě vyřízena, zatím doufejme. Ne-
mohu se dočkat zprávy jak dopadly odvody hlavně Tatínkovi.“100 

Druhý den pokračuje: „Dnes obdržel jsem onu listinu kde upsal jsem na 
IV. Válečnou půjčku 100 K. Každý měsíc pošlu na šek 3 Kor. Listinu bych 

93 Důvodem okamžitého zákazu (i již povolených) dovolenek byla ruská Brusilovova 
ofenzíva, která započala 4. června 1916.
94 napsal 8. 6. 1916 a odeslal 9. 6. František Císař, razítkováno K. k. Landsturmbataillon 
Nr. 44 a Feldpostamt 227. 
95 napsal 10. 6. 1916 a odeslal 11. 6. bratru Janovi František Císař, razítkováno 
K. k. Landsturmbataillon Nr. 44 a Feldpostamt 227. 
96 napsal 11. 6. 1916 a téhož dne odeslal František Císař, razítkováno 
K. k. Landsturmbataillon Nr. 44 a Feldpostamt 227. 
97 První pohled se do současnosti nedochoval.
98 Jedná se o Jaroslava rubeše, narozeného 1895, domovem ve Zlonicích.  Jednoroční 
dobrovolník čestný četař c. a k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, 5. polní setnina, 
později zraněný. viz https://des.genealogy.net/search/show/17346782 [cit. 9. 10. 2021].
99 napsal 14. 6. 1916 a odeslal 15. 6. bratru Janovi František Císař, razítkováno 
K. k. Landsturmbataillon Nr. 44 a Feldpostamt 227. 
100 napsal 15. 6. 1916 a téhož dne odeslal František Císař, razítkováno 
K. k. Landsturmbataillon Nr. 44 a Feldpostamt 227. 
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poslal domů ale nemohu nejraději bych přivezl ji sám. … Jak víte znovin že 
jest to zde živější101 proto za nás do švarmlinije přišli lidé od našeho abtail. 
kteří mají výcvik u str. pušky. Jsem nyní přidělen ke koni. Mám dobrého 
koně ale přesto nevím udržímli se zde. Máme četaře Čecha – a ten jest dosti 
dobrý člověk. …Má pošta je zaražená. Víte to?“102

Při znalosti dalšího Císařova osudu v tomto lístku velmi překvapí infor-
mace o upsání válečné půjčky. válečná půjčka c. a k. monarchii od bu-
doucího legionáře? to naprosto popírá v první československé republice 
budovaný obrázek vojáků Čsl. vojska na rusi jako nesmiřitelných pro-
tivníků monarchie. Mužů, kteří údajně měli přemýšlet pouze o tom, jak 
sabotovat válečné úsilí a co nejvíce „nenáviděnému rakousku“ uškodit. 

Další den pak domů popisuje pocity člověka z venkova, který však 
nemá zkušenosti s hospodářskými zvířaty: „Jak jsem Vám moji milý psal 
jsem nyní přidělen ke koni. Mám jednoho koně a na něm se vozí munice ke 
strojní pušce. Nyní nás učí sedlat a strojit koně. Kůň jest dobrý – jmenuje 
se Oskar. Jak jsem Vám psal mám mnoho starostí poněvadž posud jsem 
skoněm neměl co dělati. Již se však sním začínám kamarádit. Příště více. 
Prosím o brzké odeslání zprávy o odvodech.“103

na informaci z domova, o které se můžeme jen domnívat, zda sdělovala, 
že otec ani bratr nebyli odvedeni, či spíše kladné vyřízení žádostí o uvolnění 
z vojenské služby pro pomoc v zemědělství a při žních, reaguje: „Jsem tak 
rád že to tak dobře dopadlo jako nevím co. Jest to zpráva tak radostná že 
posud jsem za celých 8 měsíců tak šťasten nebyl jako dnes. Též s dopisem 
vaším obdržel jsem též od J. Rubeše několik milých slov. Jsem posud zdráv 
a těším se na brzké shledání …“.104

Později téhož dne pokračuje: „Jsem velmi rád že jste mi dále předplatily 
polityku ačkoliv jsem již nechtěl. Píšete Máti nemámli zde posud žádost – 
myslím že až tak příští měsíc bude zde. Čím dříve tím lépe. Mám se posud 
dobře a těším se že brzo si můžeme více pověděti ústně.“105

Zde však dochovaná korespondence končí a korespondenční lístek pol-
ní pošty, napsaný 22. června 1916 a odeslaný do Zlonic o den později, je 
posledním, který rodina obdržela. Poté, co Františkova korespondence 
přestala docházet, se rodiče snažili zjistit, zda o něm nevědí alespoň jeho 
kamarádi. Dochoval se lístek karla rabase z pražské C. a k. záložní 
101 takto píše o probíhající Brusilovově ofenzívě na ruském bojišti.
102 napsal 16. 6. 1916 a téhož dne odeslal František Císař, razítkováno 
K. k. Landsturmbataillon Nr. 44 a Feldpostamt 227. 
103 napsal 17. 6. 1916 a téhož dne odeslal František Císař, razítkováno 
K. k. Landsturmbataillon Nr. 44 a Feldpostamt 227. 
napsal 17. 6. 1916 a téhož dne odeslal František Císař, razítkováno 
K. k. Landsturmbataillon Nr. 44 a Feldpostamt 227. 
104 napsal 22. 6. 1916 a odeslal 23.6. František Císař, razítkováno K. k. Landsturm Baon. 
Nr. 44 1. kompagnie a Feldpostamt 227.
105 napsal 22. 6. 1916 a odeslal 23.6. František Císař, razítkováno K. k. Landsturm Baon. 
Nr. 44 1. kompagnie a Feldpostamt 227.
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nemocnice č. 6, resp. její žižkovské pobočky, zaslaný do Zlonic na adresu 
Františkova otce Jana Císaře: „Hned jak jsem obdržel od Vaší paní lístek, 
že Vám Váš Frantík dlouho nepsal, psal jsem ihned 2 lístky jeden Dlou-
hýmu a 1 fr. Mudrovi ale dosud jsem nedostal žádné odpovědi. Sám jsem 
od Vašeho Frantíka již nedostal 6 týdnů žádné odpovědi ačkoliv jsem mu 
několikráte již psal. Jak dostanu od nich odpověd, tak Vám to ihned sdě-
lím. Pane Císař buďte tak laskav a sdělte mě jesli Vy snad nemáte nějakou 
zprávu od něj; ale na mou matku.“106

Důvodem odmlky v korespondenci byla pokračující ruská Brusilovova 
ofenzíva. Stav na frontě, který popisoval František slovy „jest to zde živěj-
ší“. Začala 4. června 1916 a poslední z útoků skončil 20. září 1916. Je 
pokládána za největší ruské vítězství první světové války. Do zajetí padlo 
celkem okolo čtyři sta tisíc rakousko-uherských vojáků a nejméně dvě stě 
tisíc jich padlo a bylo raněno.

Z  domobraneckého praporu č. 44 během této ofenzívy (přesněji v roz-
mezí 5. – 31. července 1916) padla řada Františkových spolubojovníků 
ze Slánska.107 vojíni František Pelnář (narozen 1. 12. 1876 Řisuty, zde 
též příslušný, 1. setnina), František náprstek z Dolína (narozen 1872, 
4. setnina), Jan Simon (Šimon) z nového Strašecí (narozen 1879, 4. setnina), 
Josef Sova z Milého (narozen 1896, 2. setnina), václav nocar ze Zvoleněvsi 
(narozen 1876, 1. setnina) a karel Moravec (narozen 1872, 3. setnina). 

na rozdíl od nich měl František štěstí, protože nezraněn skončil zajetí. 
Přesnější podrobnosti neznáme. v pozdějších dokumentech uvádí „6 čer-
vence 1916 zajat u Maňovic u Čartorysku“108 a také „7/VII 16. Maňovice 
u Kovelu“.109

Byl tedy zajat u města Maneviči,110 ležícího asi 50 km východně od města 
kovel. ve stejném Seznamu ztrát c. a k. armády111 jako František Císař, 
což ale nemusí znamenat zajetí ve stejném místě a době, jsou mezi vojíny 
k. k. LstB. Nr. 44 ze Slánska zajatými v rusku uváděni antonín Gron 
(Gross) ze Zvoleněvsi (narozen 1896, 3. setnina), emanuel Hartmann 
z Pálečku (narozen 1880, 6. setnina), František los z velvar (narozen 
1874, 6. setnina), emil Míšek (narozen 1892, 6. setnina) a Pavel Hořejší 
z Hospozína (narozen 1880, 6. setnina). Z nejbližšího okolí pak ještě Sta-
nislav kott z velkého Přítočna (narozen 1881, 4. setnina), václav langer 
z Družce (narozen 1896, 5. setnina) a Petr králíček z telců u Peruce (na-
rozen 1875, 1. setnina).

106 napsal 12. 7. 1916 a odeslal téhož dne ze Žižkova Janu Císařovi do Zlonic karel 
rabas, razítkováno K. u k. Reservespital No. 6., Filiale Pernstein - Platz.
107 viz https://des.genealogy.net/ou1wk/search/index [cit. 9. 10. 2021]. 
108 viz legionářský Služební výkaz, část „Průběh služby v cizích armádách“.
109 viz „osobní karta legionáře“. 
110 v současné době ukrajinské město ve volyňské oblasti.
111 Seznam ztrát č. 602 z 26. 7. 1917, viz https://des.genealogy.net/ou1wk/search/index 
[cit. 9. 10. 2021].



Slaný a SlánSko ve XX. Století60

v zajetí je František nejprve zmiňován v kyjevě,112 a poté v kazani.113 
S výjimkou jedné fotografie, zaslané Františkovi do ruska, se žádná kore-
spondence ze zajetí nedochovala. rodina naopak uchovala dopis od Josefa 
z USa.114 Byl psán 29. října 1916, na poštu podán 30. 10. v texaském 
městě Galveston, kde Josef založil svoji novou existenci a později se i oženil 
a vychovával děti. Další razítko znamená, že 3. listopadu byl dopis v new 
Yorku a nakonec je zde přelepka vojenské cenzury v těšíně.115 

Do legií se František Císař přihlásil ze zajetí v kazani 2. října 1917. 
Za příslušníka Čsl. vojska na rusi byl přijatý 24. října v Borispolu 
a od 27. (či 30.) října je vojínem – střelcem 7. střeleckého pluku, 3. roty 
(osobní číslo 27.528).116 Pluk vznikl v ukrajinském městečku Berezaň 
v Poltavské gubernii v červnu 1917 a obdržel název Tatranský.117 Z té 
doby se dochovala fotografie s popiskem „Důstojníci 7 pluku v Berezanech 
v čele (s pluk. sMuglovem) a Jaro Králem.“ a pak fotografie jeho 3. roty 
s popiskem „v Berezanech v listopadu 1917“, na které je též vyfocený. 

Se svojí jednotkou se v letech 1918–1919 účastnil dobývání vladivos-
toku, tažení na „Ussurijské frontě“, boje u kaulu, tatarské Birny, lebe-
ďovky a kungurských operací (Permská offensiva).118 Z tohoto období se 
dochovaly dvě fotografie s popisky „Ruská vesnice“ a „Procesí v Tomsku“ 
a několik dopisů. První mu na adresu „7. pluk 3. rota 1. četa“ píše Josef 
Gerle,119 vojín – invalida z téhož pluku, 18. června 1919 z města nikolsk 
112 viz Seznam ztrát č. 602 ze dne 26. 7. 1917, str. 12. 
113 Dochovalo se foto matky s oběma sourozenci Janem a Marií, zaslané Františkovi na 
adresu „Voyno pleny Kazaň Universitet Rusko“.
114 v té době totiž byly Spojené státy ještě neutrální. německu vyhlásily USa válku 
6. dubna 1917, rakousko – Uhersku pak až po osmi měsících – 7. prosince 1917.
115 těšín byl v té době sídlem generálního štábu rakousko-uherské armády.  Do města 
se vrchní velení c. a k. armády přesunulo v listopadu 1914. Císař karel I. nechal  hlavní 
válečný stan v prosinci 1916 přesunout do města Baden (Baden u vídně – Baden bei 
Wien) na zámek Weilburg.
116 ve vojenských legionářských dokumentech měl uvedeno strojník (strojní zámečník), 
národní socialista, svobodný.
117 k historii pluku viz  www.karelvasatko.cz/historie-ceskoslovenskych-legii/legionaske-
jednotky/ruske-legie/sedmypluk, www.cesi.sk/bes/05/xii/5xiikvh.htm a www.vhu.sk/
zastava-tatranskeho-pluku/ [cit. 9. 10. 2021].
118 viz legionářský Služební výkaz, část „Účast v bojích, taženích a zvláštní poslání.“
119 Josef Gerle se narodil 9. dubna 1895 v Praze, domovsky příslušný v obci velká víska, 
okres Hořovice. Slévač, svobodný. Bydlel v Praze – košíře, Hlaváčkova 129. Jako vojín 
c. a k. pěšího pluku č. 88 byl dne 7. září 1915 zajat u tarnopolu. Do Československého 
vojska na rusi byl zařazen 14. října 1917 (v archivních dokladech je zmíněno několik 
různých dat, toto vychází z poválečného legionářského potvrzení) v hodnosti střelce do 
7. pluku, 3. roty (osobní číslo 27.603). Posléze byl veden jako střelec – invalida ve stavu 
1. čsl. nemocnice. Dne 27. 5. 1919 byl definitivně uznán za vojenské služby neschopného 
z důvodu „zákalu čočky levého oka“. Byl evakuován 4. transportem na lodi „nanking“ 
a do vlasti se vrátil 12. 8. 1919. Dne 21. 1. 1920 byl v ČSr superarbitrován. vyznamenán 
Čsl. revoluční medailí. Pracoval jako poštovní podúředník (zřízenec) na poštovním 
a telegrafním úřadě Praha 55, bytem Praha – radlice, Husova 154.
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– Usurijský:120 „Zděluji ti že pravě odjíždím do vlasti z 5 evakuačnim vla-
kem viřídím pozdrav tvým rodičům i rodičům Karla Glaize a všem známým 
dostaneš li tento dopis dříve tam mi odepis máme jet 1. cervence z Ruska 
nechtěl jsem jet ale moje nemoc mě donutila neb se budu v Praze léčit jak 
mě zdělil zde lékař …“.

Dalším vojákem jejich pluku, který mu píše 12. července 1919 z topky, 
je četař Josef Pomahač.121 Dopis, ze kterého je patrná únava a rozčarování 
z pokračujícího pobytu mimo domov, zakončuje: „Pošli mi jestli máš již ty 
fot. z Gornostaje, laskavě a jestli nejsi tak líný jako já, tak až bude nějaká 
komandýrovka k nám, tak přijeď.“

Z vlasti se dochovaly čtyři dopisy, odeslané Františkovi na Sibiř s adresou 
na 2. četu122 3. roty 7. pluku. Dva od rodičů a dva od příbuzných z Mys-
lína. v prvním, napsaném ve Zlonicích 17. srpna 1919123 mu matka píše: 
„ … jen toužime po Tobě drahy synu Tě spatřit všechno trpělivě budem 
snašet jen diž vas spatřime neb se na Vas všichní těšime paní Beranova 
matam také může124 víš co zůstávají vedle Mufovic a Pan Stehlík je ta legijí 
a pan Vackovec125 co jsou restaurací u nadraží je tak u sedmeho pluku 
Tatranskeho. Také nam psal tvůj kamarad pan gerle Jozef s Kosiř u Prahy 
tak Jenik mu dnes psal aby nas naštivil tež ti musim sdělit že František 

120 Město,  které je  významným železničním uzlem na trase transsibiřské magistrály, bylo 
mezi roky 1935 -  1957 přejmenováno na vorošilov, dnes se jmenuje Ussurijsk.
121 Josef Pomahač se narodil 11. února 1884 ve městě lysá nad labem, okres Mladá 
Boleslav, kde byl též domovsky příslušný. Učitel tělocviku, Sokol, ženatý.  Jako četař 
c. a k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 18 byl dne 5. dubna 1915 zajat v karpatech 
na ruském bojišti. Do Československého vojska na rusi byl zařazen 13. září 1917 do 
7. pluku, 4. roty (osobní číslo 27.695), kde dosáhl hodnosti staršího poddůstojníka 
(četaře). vyznamenán Československou medailí vítězství (tzv. Mezispojenecká vítězná 
medaile, společná pamětní medaile zemí, které se Světové války účastnily na straně 
vítězů). Po válce poštovní úředník. Jeho rodiče (Josef Pomahač a Františka, rozená 
Zajíčková) bydleli na adrese Zlonice č. 172. Dne 15. 2.1922 nabyl domovské právo ve 
Zlonicích, dne 15. 8. 1925 pak v Ústí nad labem, poté v Cukmantlu a trmicích.
122 Zda byl František Císař příslušníkem 2. čety od počátku služby v legiích, nebo se jím 
stal až později, se nepodařilo zjistit.
123 na obálce je – patrně Františkem  - dopsáno „přišel 20. února 1920 Petrovský závod“. 
Město ležící na transsibiřské magistrále od roku 1926 nese jméno Petrovsk-Zabajkalskij.
124 Josef Beran se narodil 30. června 1878 v obci kanín, okres Poděbrady, Mladá Boleslav, 
domovsky příslušný Zlonice, okres Slaný. Jako vojín c. a k. domobraneckého pěšího 
pluku č. 10 byl dne 22. 3. 1915 zajat v haličské pevnosti  Přemyšl. Do Československého 
vojska na rusi se hlásil v omsku, 22.8.1918 byl zařazen nejprve jako vojín sborného 
bodu omsk, později sloužil jako svobodník strážního praporu.  Služba v legiích ukončena 
k 3. 3. 1920.
125 Jeroným vackovec se narodil 12. ledna 1887 v obci kožlany, okres kralovice, kde byl 
též domovsky příslušný. truhlář, národní socialista. Jako svobodník c. a k. pěšího pluku 
č. 88 byl dne 8. 9. 1914 zajat v Haliči – rava. Do Československého vojska na rusi se 
hlásil z tomské gubernie, 13. 6. 1918 byl zařazen jako vojín 7. střeleckého pluku. Služba 
v legiích ukončena k 29. 7. 1920. Později člen Čsol – Slaný.
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Tůma126 jest nezvětny  … Jara Rubeš je v Praze řikají že bude dělat skouš-
ku na inžinira … Karel Prajbiš je taky nezvěstní …“.

Další dopisy mu píše 23. září 1919 Josef Císař, strážník dráhy čís 41 
v Myslíně p.p. Mirovice127 a 28. září 1919 pak jeho dcera Marie (Máňa). 
obsahují přání, aby se František brzy vrátil domů, těší se na shledání, 
otec popisuje situaci v rodině, Máňa píše o svém možném nápadníkovi 
a taneční zábavě.

Poslední dopis128 byl odeslán 13. října 1919, František ho však obdržel 
jako druhý v pořadí.129 nejprve mu píše matka: „… první dopis sme dostali 
24 března kterí byl psán 3 prosince i tvoji podobenku všichni tě pozlali ale 
ja ne neb sem si tě přectavovala mladšiho a tak tatinek ti odepsal vzala to 
ta delekace  co přijela k vam 7 zaři ovšem ji to dlouho trvalo…“. a přidává 
se i otec: „Kdy vlasně se vy dostanete domu to je uboha neb pořad vozeji 
jen invalidy konečně snť ste všichni invalite. Ze si vistoupiul zvíry co vlasně 
stoho maš Já nato pohlížim docela že nsm to úplně nepřekaží být katolíkem 
neb pokrokářem to nese stejně do kapci nam jest to uplně volné“.

Podobenka, o které píše matka, se dochovala do současnosti. Stejně 
jako jedna další, kde František vypadá odpočatěji, a tedy mladší. ta byla 
vyhotovena v několika exemplářích. kromě té, kterou si František ne-
chal na památku, se v pozůstalosti Jeronýma vackovce130 dochoval další 
exemplář, věnovaný mu Františkem. „Na společně prožité doby v upomín-
ku“ s doplněním „Olověnaja Sibíř“.131

v pozůstalosti Františka Císaře se nalézá naopak fotografie, kterou 
„svému příteli v upomínku na Sibiř“ věnoval václav Stankovský z Přeštic 
u Plzně.132 

Jiné dokumenty ani vzpomínky se nezachovaly. nevíme tedy, co vše na 
Sibiři a Dálném východě František Císař prožíval. Datum a místo, které 
známe s naprostou jistotou, je neděle 23. května 1920 ve vladivostoku.

tohoto dne se zde totiž nalodil tzv. 26. transport do vlasti. vojáci 
126 viz pozn. 33.
127 na obálce je dopsáno „přišel 29. dubna 1920 Ruský ostrov Vladivostok“.
128 Jediný dopis na papíře s hlavičkou „Jan Císař v Zlonicích. Koncesovaný závod pro 
zařizování samočinných napájedel, strojnictví, výroba a sklad hospodářských strojů.“
129 na obálce je dopsáno „přišel 2. března 1920 Kopy za Petrovským závodem  Torbagataj“. 
Jedná se o tarbagataj, ležící na transsibiřské magistrále.
130 viz pozn. 125. Foto viz http://legie100.com/krev-legionare/17644/ [cit. 9. 10. 2021].
131 olovjannaja leží na železnici mezi městy Čita a Borzja, severně od hranic 
s Mongolskem. Zde se 1. září 1918 po nepřetržitých tříměsíčních bojích setkal předvoj 
Gajdovy Východní skupiny s Vladivostockou skupinou generála Diterichse. Magistrála se 
tím ocitla plně pod kontrolou legionářů.
132 václav Stankovský se narodil 2. května 1886 v obci Přeštice, okres Plzeň, kde byl též 
domovsky příslušný. Provazník, národní sociál, manželka Marie, rozená vítková. Jako 
desátník c. a k. pěšího pluku č. 35 byl dne 30. 8. 1915 raněný zajat u tarnopole (na 
Strypě) na ruském bojišti. Do Československého vojska na rusi byl zařazen 26. října 1917 
do 7. pluku, 3. roty (osobní číslo 27.531). následně povýšen na svobodníka a desátníka. 
Po válce oficiál státních drah, zemřel 12. 7. 1939 v Přešticích, kde je rovněž pohřben.
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7. tatranského pluku133 spolu s Úderným praporem a baterií kulikov-
ského na transportní lodi Ixion134  z vladivostoku přes Japonské moře, 
kolem ostrovů Hokkaido a Midway, přes tichý oceán 6. června dopluli 
do kanadského vancouveru.135 vlakem pak putovali přes celou kanadu, 
se zastávkou ve Winnipegu, do tábora valcartier u Quebecku, na březích 
řeky Sv. vavřince. Sem legionáři dorazili 12. června.136

Celá třetí rota 7. pluku se v táboře valcartier nechala 30. června 1920 
na památku zvěčnit. Zda svůj exemplář obdržel každý příslušník roty, se 
již nedozvíme. Jedna z fotografií se však zachovala v pozůstalosti Josefa 
nováka.137

v pozůstalosti Františka Císaře se naopak dochoval dopis manželů Pul-
trových z texasu, dokumentující zájem české menšiny o své krajany138 
a vazbu na „starou vlast“: „Milý Františku

Dopis od tebe jsme obdrželi ani nevíš hochu drahý jak jsem tomu ráda 
že máš ty bídné transporty s krku vím že jsi musel mnoho skusiti ale při 
tom vypadáš tlustý věř drahý chlapče mnoho jsem na tebe myslela a na tvé 
rodiče srdce se mě vzdy sevřelo vždy jsem myslela že i tvůj tatínek a Jenda 
jsou na vojně a tak jsem viděla tvoji maminku utrapenou neb vím že vás má 
ráda jako já své děti.

133 S výjimkou „3. kulometné, vozatajské a části 2. roty“, jejichž trasa vedla přes Singapur, 
cejlonské kolombo, arabský aden a Port Said v Suezském průplavu až do terstu, kde 
přistály 17. června. odtud se vlakem vrátily už následující den do vlasti. viz https://
www.cesi.sk/bes/05/xii/5xiikvh.htm [cit. 9. 10. 2021].
134 Zatímco ostatní lodní transporty pluly přes průplavy v Panamě nebo v Suezu dále do 
evropy, lodi Ixion a Dollar měly jinou trasu.
135 Zajímavý popis plavby do kanady zanechal příslušník 7. střeleckého pluku Josef 
kempa, narozený 1894 v obci Moravský Svätý Jan (okres Bratislava), kde byl též 
domovsky příslušný. viz http://zrcadlo.net/clanky/SerIal-ZrCaDla-Z-deniku-J-
klempy-Plavba-lodi-Ixion-3320/ [cit. 9. 10. 2021].  
136 Pobyt v kanadě velmi podrobně a zajímavě zachytil ve vzpomínkách důstojník 
1. úderného praporu František Breber, narozený 1891 v obci Březina (okres tišnov), kde 
byl též domovsky příslušný. viz https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/legionari-
pres-kanadu-do-vlasti-i.a070428_233639_p_spolecnost_wag, https://neviditelnypes.
lidovky.cz/spolecnost/legionari-pres-kanadu-do-vlasti-ii.a070508_115825_p_spolecnost_
wag a https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/legionari-pres-kanadu-do-vlasti-iii.
a070513_094337_p_spolecnost_wag [vše cit. 9. 10. 2021].  
137 Josef novák se narodil roku 1890 v obci Cholina, okres litovel, kde byl též domovsky 
příslušný. truhlář, stolař, svobodný.  Jako vojín c. a k. zeměbraneckého pěšího pluku 
č. 93 byl dne 10. června 1916 zajat v okna na ruském bojišti. Do Československého 
vojska na rusi byl zařazen 4. října 1917 do 7. střeleckého pluku. Po válce se oženil 
a bydlel na adrese Máchova ulice 12, Praha XII. Foto viz http://legie100.com/krev-
legionare/88717 [cit. 9. 10. 2021]. Za upozornění na foto autor děkuje Mgr. vlastimilu 
křišťanovi z Čsol (Muzeum a vzdělávací centrum čs. legií).
138 Dopis podepsaný „Josefina a Josef Pultrovy“ má v záhlaví adresu „Guy Texas zaří 12“ 
a byl manželkou Františkova kmotra Josefa (tehdy zámečníka v roudnici nad labem) 
psán roku 1920. obec Guy leží ve Fort Bend County, jihozápadně od města Houston.
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Važ si Františku toho drahého pokladu …  já jsem ti psala do Norfolku139 
a jesti jste tam byly to psaní tam leželo 14 dní a pak příslo nazpět pak jsem 
zas hned napsala novináři do Chigaga by ti ho poslal, do novin provolání 
ale pak již bylo pozdrž jste nasedali já jsem ten seznam náhodou dostala 
do ruky u Libuše večer se ho četla a přišla jsem na tvé jméno ani nevíš tak 
mě tě bylo líto hned bych se byla za tebou rozlítla aby si se byl po tolika 
letech aspon s někym potešil noviny psali že smějí vojáci na dovolenou ja 
jsem ti psala byla bych ráda tě tu aspoň na týden pohostila ted snad vás 
propustí aspoň by měli budeš li míti trochu prázdné chvíle vypiš mě trochu 
těch vojenských slastí kolik jsi těch kaizru140 porubal ….“.

Zda zvídavé paní Josefíně popsal František trochu těch vojenských slastí 
již nezjistíme. víme však, že 8. července přirazila do přístaviště bílá loď se 
zlatým nápisem „Caritza“ a do večera byly na její palubu naloděny dvě tisí-
covky Čechoslováků. Ve srovnání s nákladní lodí „Ixion“ se jednalo o téměř 
přepychové plavidlo. I na spaní mělo mužstvo vyhrazeno vzdušné prostory 
v podpalubí.141

František Císař tedy z kanady se svými spolubojovníky odplul 9. července142 
lodí Carica. Po dosažení lamanšského průlivu loď 18. července zakotvila 
v anglickém přístavu143 a do cíle své plavby – tím byl německý Cuxhaven - 
dorazila 20. července. Pak následovala cesta vlakem přes německo (Halle, 
lipsko a Drážďany) do Podmokel v Čechách.144 František Císař byl 21. čer-
vence 1920 po více než pěti letech strávených v uniformě opět doma!

Dne 23. září 1920 mu bylo vydáno „legionářské potvrzení číslo 18. 670“ 
se započtením služby od zařazení 24. 10. 1917 do 23. 7. 1920.145 následně 
byl 3. listopadu 1920 v Berouně demobilizován.146 Československé domobra-
necké velitelství v Berouně ho následující den zařadilo jako záložníka do 
33. čs. pěšího pluku v Chebu.

„Přetrvávalo – a pokud ano, v jaké podobě – něco, co by se dalo označit 
za cohesion nebo esprit de corps československých legií na Rusi i po roce 
1920?“147 tak se ptal jeden z historiků, věnujících se československým 
139 Patrně se jedná o norfolk County v provincii ontario, ležící na kanadské straně jezera 
erie, jižně od města toronto.
140 Pisatelka patrně míní němce, proti kterým však legie v rusku – kromě bojů v březnu 
1918 u Bachmače na Ukrajině – vůbec nebojovaly.
141 viz roGl, vladimír. návrat domů s třetí rotou kolem světa [online]. v MkP 1. vyd. 
Praha: Městská knihovna v Praze, 2015, str. 81 [cit. 9. 10. 2021]. Dostupné z: https://
web2.mlp.cz/koweb/00/04/12/29/87/navrat_domu_s_treti_rotou_kolem_sveta.pdf.
142 v literatuře je též uváděno datum odplutí až 10. července.
143 v literatuře je uváděn přístav Plymouth ale i přístav Portsmouth.
144 Město Podmokly (Bodenbach) je od roku 1942 součástí města Děčín.
145 vojenská služba mu byla započtena v délce 8 a půl roku (8 r. 6 m.), neboť služba 
v legiích se oproti službě v c. a k. armádě násobila koeficientem.
146 Demobilizační záznam, dochovaný ve vojenském archivu, podepsal v nitře 1. či 
2. listopadu 1920.
147 Cesta do vlasti (Českoslovenští legionáři na světových oceánech v letech 1919–1920) 
Dalibor vácha, Historie a vojenství 3/2013, str. 23 (4–23).
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legiím. v pozůstalosti Františka Císaře odpověď nenalezneme. vzhledem 
k tomu, že v legionářské uniformě strávil více času než v uniformě monarchie 
(kde byl navíc během jednoho roku příslušníkem tří různých jednotek), 
spolubojovníci z legií mu byli bližší. Mezi nimi především Bohumil kubiš-
ta148 a Josef lakosil.149

Jejich dopisy ukazují určité zklamání z poměrů ve vlasti. Částečně dané 
všedností života – ve srovnání s obdobím prožitým v rusku a na Sibiři – 
a také existenčními problémy a těžkostí při nalezení zaměstnání, protože 
mnozí z nich neměli před odchodem do války nijak zajištěnou existenci.  

Bohumil kubišta mu 29. září 1920150 z Dlouhé třebové čp. 71 sděluje: 
„Já sám, snad v celém životě jsem nebyl nikdy tak mrzutý jako nyní. Ač-
koliv se snažím byt veselým jako jsem vždycky býval, ale nejde mi to. Co 
tomu říkáš F. jdu k zábavě, kde je dost hezkých holek, a mnohá znich byla 
by ráda kdybych sni potancoval pobavil se sni a já vydržím 2-3 h. tupě se 
na to dívat netancovat nehovořit z nikým a pak jdu domu. Veselým byt ne-
umím. Za to však na Rusko a Sibíř vzpomínám často.“  

Josef lakosil mu píše 3. října 1920151 z velehradu: „Máme zde též od-
bočku svazu čs. legionářů. Já jsem též organisován ale nelíbí se mi to. Při-
padá mi to v těch našich spolcích moc po veteránsku. Nevím jak je jinde ale 
u nás to na mne takový dojem udělalo. Udělají si takoví mazavkové schuzi 
a při pivě proklábosí celé odpoledne. Práce ale nevidíš nikde. Takhle jsem 
si to nepředstavoval. Teď už ani do toho našeho slavného spolku nejdu. Ku 
příkladu jeden legionář ze sousední vsi notorický piják, chtěl by převzít do 
své správy zdejší parní cihelnu a takových je zde více.

A vážnost u lidí nám to taky nedělá. Vzpomínám si mnohdykrát na naše 
hovory o domově a naši touhu domů. Teď mě to už všechno přešlo, obzvláště 
když slyšíš různé ty narážky na nás. 

148 Bohumil kubišta se narodil 10. září 1895 (v archivních dokladech je pravidelně 
též uváděn 9. říjen 1895) ve Dlouhé třebové, okres lanškroun, kde byl též domovsky 
příslušný. rodiče bydleli v pruském Slezsku (landeshut, nyní polská kamienna Góra). 
tovární úředník, sociální demokrat, svobodný.  Jako vojín c. a k. zeměbraneckého pěšího 
pluku č. 30 byl dne 17. 9. 1915 zajat u lucku (uváděno též rovno) na ruském bojišti. 
Do Československého vojska na rusi byl zařazen nejprve 2. 8. 1916 do 1. střeleckého 
pluku, poté byl považován za zběha a opět přijat 7. října 1917 do 7. pluku, 3. roty (osobní 
číslo 27.503), před návratem do vlasti byl zařazen v 11. rotě. Při bojích u kaulu byl 
1. 8. 1918 zraněn do hlavy. Po válce soudní kancelista u okresního soudu v Mukačevě na 
Podkarpatské rusi.
149 Josef lakosil se narodil 24. prosince 1896 v obci velehrad, okres Uherské Hradiště, 
kde byl též domovsky příslušný. rodiče bydleli ve vídni. Strojní zámečník, svobodný. 
Jako vojín c. a k. pěšího pluku č. 3 byl dne 16. 7. 1916 zajat u lucku (uváděno 
Berestečko) na ruském bojišti. Do Československého vojska na rusi byl zařazen 
2. 10. 1917 do 7. pluku, 3. roty (osobní číslo 27.512). vyznamenán řádem M. r. Štefánika 
„Sokol“ s hvězdičkou (hvězdou) a křížem Sv. Jiří Iv. stupně.
150 Dopis odeslán 30. 9. 1920 z pošty Dlouhá třebová.
151 Dopis odeslán 6. 10. 1920 z pošty Uherské Hradiště.
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Dostal jsi Frantíku služné na září? Já ještě ne, nevím co tam v Nitře152 
dělají. Od jiných pluků přijeli později jako my a už dostali. Onehdy mi přišly 
na dobírkou fotografie od strejdy v Kanadě objednané. Já jsem je však ode-
slal zpět pro nedostatek „mincí“.153 Co Ty stále děláváš? Práce máš dost, 
že? Já jsem chtěl jít též pracovat prozatím do zdejšího cukrovaru. Nenašlo 
se ale pro mne místa poněvadž jsem nemačkal čepici pod paží.“154 

Jaké zážitky svým kamarádům František Císař popisoval, nevíme. vrá-
til se k práci v otcově strojní a zámečnické dílně a opět se zapojil do života 
v tělocvičné jednotě Sokol ve Zlonicích.155

kamarádi, kteří nakonec též pracovně zakotvili na různých místech re-
publiky, mu popisují různé zážitky a životní peripetie. Bohumil kubišta si 
nechal operovat na Podkarpatské rusi kulku, kterou měl v těle od služby 
v legiích, Josef lakosil se chystal ke strojvůdcovským zkouškám. Bydlí na 
adrese Malé Benátky č. 3, Šumperk a v dopise z 29. července 1925 se ptá: 

„Jak se Tobě stále vede? Jsi ještě doma? Ustavičně ještě svoboden a nebo 
jsi už založil rodinu.

Já již jsem svobodu za níž jsme tak dlouho bojovali pověsil na hřebík 
a minulý měsíc jsem se oženil. Přikládám Ti fotografii s naší svatby. Ženu 
mám odsud ze Šumperka ovšem, že Češku. Byt mám hezký, trochu jest 
sice drahý než co je dělat v dnešní době.

Nejsi li ještě ženat tak hleď ať se to v nejbližší době stane. Bát se toho 
nemusíš není to tak hrozné.“

I když se František Císař žen ani svatby nebál, nejprve si počkal na svatby 
obou svých sourozenců. Sestra Marie se v děkanském kostele ve Zloni-
cích provdala 29. října 1932. karel Josef Műller, narozený 10. 1. 1904 
v Polné č. 45 – I., byl „architekt vnitřního zařízení, pomocník truhlářský 
u svého otce“. Marie byla zapsána jako „pomocnice v domácnosti otcově“. 
Jedním ze svědků byl právě František Císař.156 Snoubenci se seznámili 
ve Zlonicích, kde karel pracoval u firmy Feigl. Manželé Műllerovi měli tři 
děti157 a žili v Polné.158 Měli zde firmu – Nábytkové dílny Karel Műller, v tzv. 
Panském pivovaru.  

152 Zde bylo „velitelství 3. polní roty čs. pěšího pluku čís. 7.“ 
153 Možná mezi nimi bylo i foto třetí roty 7. pluku v táboře valcartier.
154 v druhé polovině prosince 1920 však již píše ze Šumperku, kde získal práci na dráze 
–  v železničních dílnách.
155 Dochoval se členský průkaz (číslo přihlášky 1217/12, číslo řadové 26) se zaplacenými 
příspěvky za rok 1921. a také „Vzpomínka na IX. Slet Všesokolský v roce 1932 ve 
Slovanské Praze“.
156 Druhým byl Václav Pustina, odborný učitel v Polné 48.
157 karel (25. 8. 1933 – 16. 11. 1993), Miloslav (22. 3. 1940 – 22. 3. 2014) a Jana 
(*8. 6. 1949). karel Műller zemřel 10. 3. 1989, Marie Műllerová pak 23. 11. 1991.
158 v obci i ve zbylém příbuzenstvu došlo k záměně Polné za Poličku, kde prý měla paní 
Marie bydlet a rovněž se tradovalo, že do USa kromě syna Josefa odjela ještě jedna dcera.  
Císařovi však měli pouze jednu dceru – Marii. 
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Po otcově smrti, který zesnul po delší chorobě 15. března 1937, plně pře-
vzal jeho dílnu. v té době ze sourozenců ve Zlonicích zbyl už samotný. Bratr 
Jan Císař žil s rodinou (manželka vlasta, synové Jiří a Jan) v Blovicích 
u Plzně, kde měl autodílnu a přivydělával si s vlastním vozem jako taxikář.

František se oženil až 21. prosince 1941. v děkanském kostele ve Sla-
ném si vzal Marií veselou z Drchkova č. 12.159  oddal je děkan augustin 
komanec, svědkové byli Bedřich Hermann, majitel autodílny v Slaném 
č. 637 a František veselý, rolník v Žabovřeskách č. 18.

Manželství bylo bezdětné, protože paní Marie nemohla mít děti. to byl 
také důvod, proč se – oproti svým oběma sestrám – vdávala na tehdejší 
dobu v pokročilém věku 35 let.160 Byla vynikající kuchařka a manželství 
jim oběma přineslo klid do života.

nezapomínal ani na své legionářské roky a ve dnech 5. a 6. července 1947 
se účastnil Iv. manifestačního sjezdu Čs. obce legionářské v Praze. Jel tam 
spolu s manželkou – kromě programu sjezdu se dochovaly jejich průkazky na 
50% slevu jízdného č. 21967 a 21968. Pravděpodobně se účastnil plukovního 
srazu svého pluku 5. července.161 a účastnil se manifestačního průvodu, na 
který měl jeho 7. pluk seřadiště v ulici U tržnice na vinohradech, mezi Slez-
skou ulicí a tehdejší Stalinovou třídou.162 Později si na průkazku č. 21967 
nahoru napsal tužkou: „To byl ježtě p presiden Beneš živ. Tojsmeho vyděli.“      

v dílně měl tehdy (mezi roky 1944 – 1947) posledního učně – Stanislava 
Brůnu. ten později vzpomínal, jak hotové zakázky dopravovali na vozíku ke 
kašpárkovi do Pálečku, do Drchkova, k Beránkovi do Dřínova, do Černuce 
i do Slaného. opravovali sečky (pro náhradní díly jezdili do roudnice nad la-
bem), zámky, rolety, atp. také prý opravovali studniční zařízení ve Zlonicích 
u králíčků, v sokolovně a u Drábů. Pamatoval i posledního učně Františkova 
otce, kterým byl Jiří Hrdina.163 Žádné písemné materiály se bohužel nedo-
chovaly, protože po smrti pana Brůny jeho manželka ve stáří vše spálila.164 

František Císař zemřel 4. února 1962 v 11.00 hodin ve Zlonicích č. 309. 
Příčinou bylo kornatění cév, kornatění cév srdečních a infarkt srdeční. 
Pohřeb se konal ve Zlonicích, pochován byl v rodinném hrobě na zlonickém 
hřbitově. Manželka Marie byla v době pohřbu hospitalizována v kladenské 
nemocnici s tuberkulózou. nebylo jí dopřáno být při posledním rozloučení 
s manželem. Zemřela v druhé polovině 80. let 20. století.165

159 Marie, narozená 19. května 1906 v Drchkově č. 12, zde byla též příslušná. otec Josef 
veselý, zedník rolník v Drchkově č. 12, matka anna, rozená Pohlová z otrub. kmotrou jí 
byla anna krupičková, manželka mlynáře v Drchkově václava krupičky.
160 v době svatby byli oba svobodní.
161 Místem byl Nebozízek, Praha III. – zahradní restaurace v Seminářské zahradě.
162 nyní vinohradská.
163 viz e-mail paní libuše novotné, dlouholeté kronikářky ze Zlonic a členky 
vlastivědného kroužku Zlonicka, ze dne 6. 2. 2021.  
164 viz e-mail paní libuše novotné ze dne 11. 2. 2021.  
165 Pravděpodobně v roce 1986.
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Zlonice č. 309, dům rodiny, zámečnická a strojní dílna Jana Císaře. Foceno mezi roky 1903 – 1910.

Momentka ze Zlonic, den před odjezdem Josefa do USa (snad na památku). František druhý zleva, 
malá Marie v bílém svátečním oblečení jako družička do průvodu na „Boží tělo“ (Slavnost těla a krve 
Páně). Foceno 1908 – 1909.
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Josef Císař na koni s puškou a kovbojským kloboukem (foceno patrně kdesi v texasu, USa), exemplář 
zaslaný sestře Marii do Zlonic. Foceno mezi roky 1909 – 1914.

osvědčení Františka Císaře o přihlášení se k odvodu, 22. listopad 1913.
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Zeměbranecká pěchotní kasárna v hornorakouském linci. Pohled odeslal 23. června 1915 vojín Fran-
tišek Císař, Zeměbranecký pěší pluk č. 28.

Pohled, který 7. srpna 1914 napsal a odeslal Josef linhart, Prapor pevnostního dělostřelectva č. 1 
(osvětlovací oddíl), trident.
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Pohledy s motivy ze Zlonic, odeslané vojínu Františku Císařovi do lince. 
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Pohledy s motivy mladých žen a dívek (Miss Wilhelmina je krasojezdkyně v cirkuse), odeslané vojínu 
Františku Císařovi do lince. 
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Pohledy s vojenskou tématikou, odeslané vojínu Františku Císařovi do lince. 

Dvě strany zápisníku (kapesní kalendář Vydrovy továrny poživatin v Praze VIII) s adresami na známé 
a kamarády.  adresa Jaroslava Šrajera, námořníka sloužícího na lodi kaiserin elisabeth, na C. a k. 
rakousko-uherský Marine Detachment v Pekingu byla napsána v období druhé poloviny roku 1913, či 
později. adresa Františka Paura  je psána až po 4. únoru 1915, kdy byl náhradní prapor Ir 28 přesunut 
do uherského města Szeged.  
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František Císař „v plné polní se zbraní“, vedle v železničářské uniformě Josef Císař z jihočeské obce 
Myslín. Fotografický atelier Largajolli, Linz a. d. D., 1915. 
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Matka Marie Císařová se syny František a Janem. Cheb, 6. října 1915.
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František Císař (uprostřed sedící) s kamarády (karel rabas a Jaroslav Dlouhý), Cheb, říjen 1915. Foto-
grafie odeslaná jako pohlednice 21. října 1915.
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Pohlednice, kterou napsala Františkovi jeho sestra Máňa. „Už se u končila májová tak mislim že už  
přijedež domů. Já jsemse zatebe dost modlila na májové pobožnosti.“ 
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obálka dopisu od Josefa Císaře z USa. Byl psán 29. října 1916, na poštu podán 30. 10. v texaském 
městě Galveston.
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Fotografie s popiskem „Důstojníci 7 pluku v Berezanech v čele (s pluk. sMuglovem) a Jaro Králem.“ 
Ukrajina, patrně listopad 1917.

Fotografie 3. roty 7. střeleckého pluku s popiskem „v Berezanech v listopadu 1917“. František Císař je 
čtvrtý zleva v dolní řadě (nad ním a vpravo od něj jsou muži v beranicích).
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Dvě fotografie z pozůstalosti Františka Císaře, autor neznámý.
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Dopis na adresu „7. pluk 3. rota 1. četa“ Františku Císařovi píše Josef Gerle, vojín – invalida z téhož 
pluku, 18. června 1919 z města nikolsk – Usurijský.
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legionářské foto Františka Císaře, zaslané poštou domů do Zlonic v roce 1919.
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Pozdější legionářské foto Františka Císaře.
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Demobilizační záznam Františka Císaře. vÚa – vHa Praha. 
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František Císař, Zlonice.

Jan Císař, otec Františka. Marie Císařová, matka Františka.

Foto sestry, popisek „Marie Císařová dorostenka v 
Zlonicích“.
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Františkův bratr Josef (Joe Stone) s rodinou, město Galveston, texas, USa. 
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novomanželé karel a Marie Műllerovi, Zlonice 29. října 1932.

Manželé vlasta a Jan Císařovi (na fotografii zleva) před svým domem a dílnou v Blovicích u Plzně. 
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novomanželé František a Marie Císařovi, Slaný 21. prosince 1941.
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Hrobka rodiny Císařovy, Zlonice. Původní stav. Hrobka rodiny Císařovy, Zlonice.Současná podoba.
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