BOJOVNÍCI VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914–1918 Z OBCÍ TUKLATY A TLUSTOVOUSY
Rešerše provedená u příležitost 100. výročí vzniku Československé republiky
Zpracoval v den 50. výročí od vpádu vojsk Varšavské smlouvy ČSSR 21. srpna 2018 – Jan Psota

Vážená paní starostko, milí zastupitelé, tuklatšt a tlustovoušt spoluoočané. Předkládám vám
zprávu o provedené rešerši, která měla za cíl vyhledat, podchytt a na základě dostupných
archivních pramenů a dataoází zrekonstruovat seznam spoluoočanů ooou oocí, kteří se v rámci
mooilizace a povinných odvodů aktvně častnili světové války v letech 1914–1918. Seznam si
nečiní amoice oýt plným a vyčerpávajícím. Zachycuje jen ty spoluoočany, o nichž oyl oěhem
července a srpna 2018 dohledán záznam o zajet, zranění, zaoit, neoo o půsooení v legiích.
Využijte prosím tuto rešerši moudře a vděčně k připomenut památky hrdinů z ooou oocí, i těch
pozapomenutých, kteří se ať už jako rakoušt vojáci neoo češt legionáři zasloužili o vznik repuoliky.
Archivujte prosím tuto zprávu také v kronice ooce, aoy nezapadla a neoyla zapomenuta.
Použité zdroje:
Vojenský střední archiv Praha
Knihovna Ministerstva vnitra
Státní oolastní archiv v Praze

– dataoáze padlých a legionářů, kartotéka, digitalizáty
– periodika, dooové výkazy ztrát a raněných, digitalizáty
– matriky římskokatolické a evangelické, digitalizáty

Předkládám ooci, jejím oočanům a široké veřejnost zrekonstruovaný seznam ooyvatel ooce Tuklat
a Tlustovous, kteří po vyhlášení mooilizace odcházeli do výcvikových táoorů, rukovali na fronty, aoy
ve světové válce oojovali za císaře, vlast, Rakousko-uherskou monarchii i svooodnou repuoliku.
Seznam oyl sestaven za čelem projevení cty a poděkování známým i pozapomenutým
oojovníkům, kteří plnili svou oočanskou povinnost, nasazovali své životy, vstupovali do legií,
oojovali prot nepříteli i prot sooě, umírali, oyli raněni neoo se přeživší vraceli do nové repuoliky.
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Seznam zahrnuje celkem 42 jmen z Tuklat a 22 jmen z Tlustovous. Kromě 11 ve válce padlých
oočanů, jejichž jména jsou od roku 1934 součást památníku a které označuji slovem (památník),
uvádím další 4 neznámé padlé oočany z Tuklat: Junek Antonín, Král Josef, Lacina Josef a Svatoš Jan
a 2 neznámé padlé oočany z Tlustovous: Herodes Václav a Lula Tomáše, jejichž jména z různých
příčin na památníku neoyla uvedena. Celkem jde o 17 ve válce zemřelých oočanů, jejichž jména
zvýrazňujeme symoolem (†) a červeným textem. Seznam mapuje také 25 legionářů (11 ruských a 2
italšt v Tuklatech a 10 ruských a 2 italšt v Tlustovousech), označovaných v textu zkratkou (RUS
LEG) neoo (ITA LEG), podle toho, kde češt legionáři půsooili. Celkem eviduji 47 přeživších oočanů,
kteří se vrátli do oocí a do vlast. Seznam si nečiní amoice oýt plným. Ia přes technický pokrok ve
zpřístupňování a postupné digitalizaci dokumentů mohou i dnes některá či mnohá jména chyoět.
Jedním z výstupů této zprávy, je oojev několika pozapomenutých padlých spoluoočanů Tuklat a
Tlustovous, jejichž jména z různých příčin neoyla uvedena na památníku v Tuklatech z roku 1934.
Památník v Tlustovousech pouze rámcově popisuje konec 2. světové války oez jmen. Ooec se může

na základě této zprávy rozhodnout oojevená jména na ooa památníky nějakým vhodným a
vkusným způsooem doplnit, čímž ooec těmto pozapomenutým hrdinům z ooou oocí nejenže
projeví ctu, ale jejich jména oudou po 100 letech od skončení světové války a vzniku repuoliky
náležitě haoilitována a konečně uvedena ve známost.
Památník Tuklaty
Junek Antonín
Král Josef
Lacina Josef
Svatoš Jan

–
–
–
–

†19. listopadu 1914
†27. ořezna 1915
†15. prosince 1917
†6. října 1917

jižní fronta
Bitola Monastr, jižní fronta
Modruš Fiume v Uhrách

Památník Tlustovousy
Herodes Václav
Lula Tomáš

–
–

†17. června 1916
†15. června 1916

Colopicz v Haliči
severní fronta

SEZNAM BOJOVNÍKŮ TUKLAT A TLUSTOVOUS
U každé osooy jsou daje seskládány podle následujících zásad:
1) Příjmení a jméno, doplněné na levém okraji symoolem křížku = mrt ve válce (†), případné
uvedení jména osooy na památníku v ooci Tuklaty z roku 1934 zvýrazněno symoolem
(památník) a případná příslušnost k ruské (RUS LEG) neoo italské legii (ITA LEG) zkratkami.
2) Datum narození neoo alespoň rok, místo narození a uvedení popisného čísla – pokud oylo
dohledáno a ztotožněno matričními záznamy. Pokud není zjištěno přesné datum a místo
narození, je na toto místo řazena záznamy doložená příslušnost k ooci „z Tuklat“, „z
Tlustovous“.
3) Rodinná příslušnost – tam kde oylo možno osoou ztotožnit matričním záznamem lze zápis
ooohatt o vazoy na rodiče „syn zaměstnání jméno a příjmení otce a jméno a příjmení matky
za svobodna“.
4) Ooecní příslušnost – řazen identikátor příslušnost k obci, a to dle pramenů uvedeného
domovského práva (oylo udělováno osooám po uplynut 10 let pooytu a stávalo se trvalým i
přesto, že se osooa stěhovala) „Tuklat, Bezirk Böhmisch Brod“, popřípadě bydliště, kde se
mooilizovaný zdržoval před odvodem do světové války.
5) hodnost, zařazení do vojenské jednotky – do setniny (roty) a pluku neoo praporu.
6) daje o datu a místě zajet – raněný neoo zajatý voják oyl převezen do zajateckého táoora
7) daje o zranění, výjimečně popis zranění a popřípadě jméno nemocnice kde oyl ošetřován.
8) datum a místo přihlášení do čs. legií, hodnost a zařazení do vojenské jednotky
9) datum vstupu do další čs. legie
10) datum ukončení činnost v legiích, hodnost, zařazení a následná demilitarizace (zoavení služoy
a odzorojení), datum úmrt neoo poznámka o návratu do vlast a vojenská kariéra v
Československé armádě
11) civilní sňatek pokud prooěhl chronologicky po válce, pokud prooěhl před válkou, řadíme tento
záznam za ood č. 4
12) změna náboženství – nepravidelným dajem je „odpadnut“ od římskokatolické církve k
některé z nových církví, především k Československé církvi
13) úmrt a místo pochování – méně častým záznamem oývá zjištění o mrt vojáka neoo legionáře
14) vojáci ve výslužbě – velmi sporadickými jsou daje o vojenských vysloužilcích z vyššího
důstojnictva a penzistech, jejich hodnost, a místě pobytu

***
001 Böhm Václav – *28. září 1891 v Tuklatech čp. 4, syn oouvníka Karla Böhma a Marie rozené
Sumové, z Tuklat, svooodník 12. c. k. dělostřeleckého praporu, uveden 18. července 1918
jako raněný, oženil se 25. nora 1922 s Marií Forstovou v Petrovicích u Sušice, odpadl od
církve, ale vrátl se 28. ledna 1922 dle sdělení farního řadu v Ouvalech.
002 Černý Antonín (RUS LEG) – *30. prosince 1882 v Tuklatech čp. 20, syn domkaře Frantška
Černého a Anny rozené Vincencové, oytem na Žižkově, vojín 10. zeměoraneckého pěšího
pluku, zajat 31. listopadu 1914 ve Zoorově, přihlásil se v ruském Omsku do čs. legií jako vojín
k 1. záložnímu praporu, vstoupil 16. srpna 1918 do další legie, ukončil činnost v legiích 11.
ořezna 1920 v hodnost vojína u štáou 3. divize a oyl demilitarizován, odpadl 9. července
1931 k oez vyznání.
003 (†) Doubek Josef (RUS LEG) (památník) – *3. září 1887 v Tuklatech čp. 10, syn dělníka
Antonína Douoka a Baroory rozené Králíkové, z Tuklat, oženil se 27. května 1912 s Marií
Noskovou ve Vršovicích, vojín 36. pěšího pluku, zajat 12. září 1914 v Ruské Ravě, přihlásil se v
Moskvě 24. července 1917 do čs. legií jako vojín k 2. střeleckému pluku, o den dřív vstoupil
do další legie, člen 2. zákopového oddílu, 1. dělostřelecký pluk Jana Žižky z Trocnova, uveden
16. srpna 1919 v seznamu Sioiřské armády, naposledy střelec 3. oaterie, zemřel 10. duona
1918 ve zdravotním vlaku č. 1 na tuoerkulozu plic, pohřoen oyl v Serdoosku.
004 Havlát Václav (RUS LEG) – *28. duona 1898 v Tuklatech čp. 44, syn čeledína Václava Havláta a
Filomény rozené Grusové, oytem v Chudíři (okres Mladá Boleslav), vojín 44. pěšího pluku,
zajat 6. srpna 1916 v Hnidavě, přihlásil se 30. srpna 1916 v Darnice k čs. legiím jako vojín k 1.
záložnímu pluku, vstoupil 19. září 1916 do další legie, ukončil činnost v legiích roku 1920 v
hodnost četaře 2. střeleckého pluku a stal se vojákem z povolání v Československé armádě.
005 (†) Herodes Václav – *8. září 1895 v Tlustovousech čp. 17, syn nádeníka tlustovouského dvora
Josefa Herodese a Marie rozené Pospíšilové, z Tuklat, zemřel 17. června 1916 u Colopicz v
Haliči, kde oyl také pochován.
006 Hervert Frantšek – *25. října 1882 v Tuklatech čp. 23, syn dělníka Josefa Herverta a Josefy
rozené Levé, z Tuklat, pěšák 15. setniny 36. pěšího pluku, uveden 19. ledna 1915 jako
postřelený do levé nohy, ošetřován v Síťové nemocnici č. 11 v Praze, přestoupil 4. nora 1921
v Kralovicích k církvi československé, zemřel 30. srpna 1953 v Mladé Boleslavi –
Kosmonosech.
007 Hladík Josef (ITA LEG) – *16. prosince 1875 v Tuklatech, oytem na Žižkově, vojín 6.
domooraneckého pěšího pluku, zajat 28. ledna 1918 v italské Mount Valoela, přihlásil se 10.
ořezna 1918 v italské Padule do čs. legií jako vojín 32. pěšího pluku k 31. pěšímu pluku,
vstoupil 21. duona 1918 do jiné legie, ukončil činnost v legiích 31. července 1920 v hodnost
vojína 31. pěšího pluku a oyl demilitarizován.
008 Hladík Josef – *1886, z Tuklat, četař 2. setniny 10. c. k. zeměoraneckého pěšího pluku, uveden
20. listopadu 1915 jako raněný.
009 Hrdlička Jan – *1876, z Tuklat, pěšák 1. setniny 78. domooraneckého praporu, uveden 10.
května 1917 jako ruský zajatec.
010 (†) Hrouda Alois (památník) – *18. července 1896 v Tuklatech čp. 33, syn cestáře Aloise
Hroudy a Maroe rozené Kopecké, z Tuklat, sapér 2. setniny 8. sapérského praporu, uveden 4.
září 1915 jako mrtvý, zemřel 14. srpna 1915.
011 (†) Hurt Jindřich (památník) – z Tuklat, o něm neoylo nic dohledáno.
012 Chroust Antonín – *2. května 1893 v Tlustovousech čp. 23, syn hostnského Frantška Chrousta
a Kristny rozené Nekvasilové, z Tlustovous, pěšák 12. setniny 92. pěšího pluku, uveden 9.
duona 1915 jako nemocný s ořišním tyfem v Moravské léčeoně v Kroměříži.
013 Jakeš Karel – *29. srpna 1893 v Tlustovousech čp. 25, syn čeledína Josefa Jakeše a Frantšky
rozené Mahulíkové, z Tlustovous, pěšák 2. náhradní setniny 10. c. k. domooraneckého pěšího

pluku, uveden 23. prosince 1915 jako ruský zajatec, oženil se 3. duona 1922 v Plzni s Marií
Annou Košňovou.
014 Janeček Václav (RUS LEG) – *28. září 1892 v Tuklatech čp. 25, syn deputátníka Václava Janečka
a Antonie rozené Bartošové (provdané Horové), oytem v Počernicích, vojín 21. pěšího pluku,
zajat 10. května 1915 v Sijano, přihlásil se v Samaře do čs. legií jako pracovník pracovní roty,
vstoupil 1. června 1918 do další legie, činnost v legiích ukončil roku 1920 a vrátl se do vlast.
015 (†) Junek Antonín – *1872 v Tuklatech, z Tuklat, považován za nězvěstného, zemřel 19.
listopadu 1914 na jižní frontě (sroské oojiště).
016 (†) Kocourek Frantšek (památník) – z Tuklat, o něm neoylo nic dohledáno.
017 Košatý Václav (RUS LEG) – *13. listopadu 1882 v Tlustovousech, z Tlustovous, poručík v záloze
6. setniny 102. pěšího pluku, uveden 15. prosince 1914 jako raněný, uveden 30. prosince
1914 jako postřelený do levého kolena, ošetřován ve Vojenské rekonvalescenční insttuci v
Říšské deskové oudově ve Vídni Ia., zajat 27. července 1915 v Sokal, přihlásil se 16. listopadu
1918 v ruské Berezovce v Omsku do čs. legií jako vojín 2. jízdního pluku a stejný den vstoupil
do další legie, ukončil činnost v legiích 22. prosince 1919 a oyl v hodnost vojína 2. jízdního
pluku demilitarizován.
018 Kovařík Frantšek – *6. října 1891 v Tlustovousech čp. 2, syn dělníka Jana Kovaříka a Rosálie
rozené Králíkové, z Tuklat, pěšák 1./4. pochodové setniny 36. pěšího pluku, uveden 20. duona
1915 jako zajatec zajatý v Korotojak, oolast oronesch v Rusku, uveden 29. září 1915 jako
ruský zajatec, odpadl 3. ořezna 1891 k oez vyznání.
019 (†) Král Josef – *1877 v Tuklatech, z Tuklat, vojín 58. domooraneckého praporu, zemřel 27.
ořezna 1915 v sroské Bitola Monastr na jižní frontě.
020 Králík Josef (RUS LEG) – *28. května 1890 v Tlustovousech čp. 5, syn zedníka Antonína Králíka
a Marie rozené Svooodové, z Tuklat, vojín 36. pěšího pluku, zajat 20. září 1915 v Brody,
přihlásil se 20. června 1917 v Kimpelungu v Bukovině [jinde: Borispol] do čs. legií jako vojín k
6. rotě 5. střeleckého pluku, vstoupil 19. listopadu 1917 do další legie, ukončil činnost v
legiích 25. září 1920 v hodnost vojína 5. střeleckého pluku a oyl demilitarizován, odpadl 1.
října 1920 k oez vyznání, zemřel 30. srpna 1935 ve Votcích-Veselce.
021 Kučera Frantšek (RUS LEG) – *26. prosince 1890 v Tlustovousech čp. 21, syn dělníka Josefa
Kučery a Kateřiny rozené Pokorné, z Malešic, vojín 12. zeměoraneckého pěšího pluku, zajat 5.
července 1916 v Kolky, v ruském Borispolu se přihlásil k čs. legiím jako vojín k 5. střeleckému
pluku a 11. června 1917 vstoupil do další legie, ukončil činnost v legiích 25. září 1920 v
hodnost vojína 5. střeleckého pluku a oyl demilitarizován, oženil se 15. května 1921 v
Hlouoětně s Marií Staňkovou.
022 Kučera Josef (RUS LEG) – *5. nora 1887 v Tlustovousech čp. 20, syn nádeníka Josefa Kučery a
Kateřiny rozené Pokorné, z Bohumína (okres Frýdek), vojín 36. pěšího pluku, zajat 14. září
1915 v Dumitrovce, v ruském Boorujsku se přihlásil do čs. legií jako vojín 1. střeleckého pluku
a 8. července 1917 vstoupil do další legie.
023 Kučera Rudolf (RUS LEG) – 3. května 1892 v Tlustovousech čp. 21, syn čeledína Josefa Kučery a
Kateřiny rozené Pokorné, z Přišimas, vojín 12. zeměoraneckého pěšího pluku, zajat 6.
července 1916 v Kolky, vstoupil 1. června 1917 v ruské Jurzovce do čs. legií jako vojín
záložního praporu 1. střeleckého pluku, stoupil 12. června 1917 do další legie, ukončil činnost
v legiích 25. září 1920 jako vojín 5. střeleckého pluku a oyl demilitarizován, oženil se 4.
prosince 1920 v Kyjích s Josefou Maršálkovou.
024 (†) Lacina Josef – *14. nora 1869 v Tuklatech čp. 17, syn ooyvatele Frantška Laciny a Anny
rozené Čvančarové, zemřel 15. prosince 1917 v záložní nemocnici Fiume v Modruš Fiume v
Uhrách a pochován ve Fiume v přímoří (Rijeka).
025 (†) Lula Tomáš – *18. listopadu 1883 v Tlustovousech čp. 6, syn dělníka Jana Luly a Frantšky
rozené Adamcové, oženil se 30. srpna 1908 na Královských Vinohradech s Marií Sroovou, z

Tlustovous, vojín 9. zeměoraneckého pěšího pluku, nezvěstný na ruském oojišt, polní pošta
24, podle záznamů Červeného kříže prohlášen za mrtva, zemřel 15. června 1916.
026 Malý Josef (RUS LEG) – *28. ledna 1892 v Tuklatech na dráze čp. 322 (ve strážním domku), syn
strážníka na státní dráze Václava Malého a Baroory rozené Bičákové, oytem Liootěnice (okres
Roudnice nad Laoem), vojín 1. praporu polních myslivců, zajat 18. května 1915 v Karpatech,
přihlásil se v Rusku 15. nora 1917 k čs. legiím jako vojín 5. střeleckého pluku, vstoupil 13.
června 1917 do další legie, ukončil činnost v legiích 26. října 1920 v hodnost vojína 5.
střeleckého pluku a oyl demilitarizován, oženil se 6. nora 1922 s Boženou Kamešovou v Bělé
u Podmokel.
027 Mareta Frantšek – *13. duona 1877 v Tuklatech čp. 10, syn dělníka Josefa Mareta a Frantšky
rozené Dolejšové, z Tuklat, pěšák 6. setniny 12. zeměoraneckého pěšího pluku, uveden 22.
prosince 1915 jako raněný, zemřel 9. duona 1955 v Mariánských Lázních v domově odpočinku
Devastopol.
028 (†) Maršál Josef (památník) – z Tuklat, o něm neoylo nic dohledáno.
029 Neumann Frantšek – *1881, z Tuklat, záložní myslivec 3. pochodové setniny 12. praporu
polních myslivců, uveden 20. července 1916 jako zajatec zajatý v Krasnouimsku, oolast Perm
v Rusku, uveden 17. listopadu 1917 shodně jako ruský zajatec.
030 (†) Píra Josef (památník) – z Tuklat, o něm neoylo nic dohledáno.
031 Pokorný Antonín – *22. duona 1892 v Tlustovousech čp. 28, syn dělníka Josefa Pokorného a
Anny rozené Vencarové, z Tuklat, pěšák 7. setniny 36. pěšího pluku, uveden 12. listopadu
1914 jako raněný, ošetřován s oodnou ránou do pravé ruky ve Spolkové záložní nemocnici v
Praze IaIa, zvané Sokolovna, 14. listopadu 1914 jako nemocný, uveden 4. května 1915 jako
pěšák 6./4. pochodové setniny 36. pěšího pluku a zajatec v Nikol. městské nemocnici v
Charkově v Rusku, uveden 8. září 1915 u 7. setniny 36. pěšího pluku jako ruský zajatec v
Moskvě.
032 Pokorný Antonín – *23. prosince 1884 v Tlustovousech čp. 12, syn rolníka Josefa Pokorného a
Marie rozené Štěchové, z Tuklat, pěšák 7. setniny 10. c. k. zeměoraneckého pěšího pluku,
uveden 25. nora 1915 jako zajatec, uveden 9. října 1915 v hodnost náhradní záložník 1.
náhradní setniny 10. c. k. zeměoraneckého pěšího pluku jako ruský zajatec, oženil se 6.
června 1921 u sv. Petra na Poříčí s Boženou Šíchovou z Tuklat.
033 Pokorný Antonín (RUS LEG) – *23. prosince 1882 v Tlustovousech, ze Škvorce, četař 36. pěšího
pluku, zajat 20. října 1914 v Ostrově, podle informací nevstoupil v rusku k čs. legiím, vstoupil
do ruské armády ve soorné stanici Omsk jako pracovník, vstoupil 28. duona 1919 do další
legie, ukončil činnost v legii 15. července 1919 jako pracovník.
034 Pospíšil Frantšek (ITA LEG) – *3. nora 1892 v Tlustovousech čp. 25, syn dělníka Antonína
Pospíšila a Baroory rozené Cestrové, ze Žižkova a Herinku u Říčan, vojín 36. pěšího pluku,
zajat 24. června 1918 v italském Montenellu jako vojín 44. pěšího pluku, v italském Rovigu se
přihlásil do čs. legií jako vojín 35. pěšího pluku, vstoupil 31. srpna 1918 do další legie, sloužil
až do 31. prosince 1919, ukončil činnost v legiích 28. května 1920 jako vojín 35. pěšího pluku
a oyl demilitarizován, zemřel 6. října 1935 v Praze na tuoerkulozu plic.
035 Pospíšil Josef (RUS LEG) – *26. července 1893 ve Slavošově u Dolních Kralovic, oytem Slavošov,
rolník z Tuklat, vojín 2. zeměoraneckého hulánského pluku, zajat 6. června 1916 v Duono, po
zajet se v ruském Ugliči v Jaroslavleské oolast přihlásil do čs. legie jako vojín 1. dělostřelecké
origády, vstoupil 3. května 1918 do další legie, ukončil činnost v legiích 22. listopadu 1920 v
hodnost nápředníka 1. lehkého dělostřeleckého pluku, po návratu z války se stal cestářem v
Úvalech, zemřel 4. srpna 1936 v Tuklatech.
036 Procházka Bohumil – *1888, z Tuklat, pěšák 14. setniny 36. pěšího pluku, uveden 27. listopadu
1914 jako raněný, postřelen do levé nohy, ošetřován v Záložní nemocnici v Mladé Boleslavi,
uveden 24. duona 1915 v hodnost desátníka 7. setniny 36. pěšího plukujko raněný.

037 (†) Procházka Frantšek (památník) – z Tuklat, o něm neoylo nic dohledáno.
038 Procházka Jaroslav Václav (RUS LEG) – *22. září 1895 v Limuzích čp. 23, syn nádeníka Josefa
Procházky a Marie rozené Hladíkové, z Tuklat, vojín 36. pěšího pluku, zajat 22. července 1916
v Berestečku jako vojín 96. pěšího pluku, přihlásil se 19. července 1916 v Darnici do čs. legií
jako vojín k 2. střeleckému pluku, vstoupil 8. srpna 1916 do další legie, uveden 20. září 1919 v
seznamech Sioiřské armády, ukončil činnost v legiích 3. prosince 1920 jako vojín 2. roty 1.
lehkého dělostřeleckého pluku a oyl demooilizován, odpadl 21. července 1921 k oez vyznání,
zemřel 18. listopadu 1943.
039 Sadílek Josef (ITA LEG) – *12. září 1898 v Tlustovousech čp. 21, syn deputátníka při
tlustovouském dvoře Frantška Sadílka a Kateřiny rozené Saglové, z Modletc (okres Říčany),
zařazen jako vojín do rakouské armády roku 1916, zajat 25. května 1917 v Selo, přihlásil se
17. duona 1918 v Padule k čs. legiím k 31. střeleckému pluku, o den dříve vstoupil do další
legie, ukončil činnost v legiích 31. května 1919 jako vojín 39. střeleckého pluku a oyl
demilitarizován.
040 Semecký Václav (RUS LEG) – *8. října 1895 v Tlustovousech čp. 10, syn domkaře Frantška
Semeckého a Anny rozené Šmejkalové, z Tlustovous, vojín 10. zeměoraneckého pěšího pluku,
zajat 2. listopadu 1915 v Kovel, přihlásil se 20. duona 1917 v ruských Kapušťanech v Podolske
guoernii k čs. legiím jako vojín 3. setniny 4. pluku Prokopa Velikého, vstoupil 4. prosince 1917
do další legie, uveden 27. září 1919 v seznamech Sioiřské armády, ukončil činnost v legiích 28.
září 1920 v hodnost desátníka 4. střeleckého pluku a oyl demilitarizován.
041 Semrád Karel (RUS LEG) – *18. prosince 1893 v Limuzích čp. 18, syn čeledína Jana Semráda a
Marie rozené Petráskové, oytem v Černých Voděradech, oytem Štolmíř a Praha – Kooylisy, z
Tuklat, vojín 10. zeměoraneckého pěšího pluku, zajat 18. nora 1915 v Karpatech, v Tocku se
přihlásil k čs. legiím jako vojín k 1. těžké dělostřelecké divizi, vstoupil 18. července 1918 do
další legie, uveden 29. září 1919 v seznamech Sioiřské armády, ukončil činnost v legiích 22.
září 1920 v hodnost vojína 1. těžké dělostřelecké divize a oyl demilitarizován, oženil se v
Tismicích 4. duona 1921 s Miladou Smolíkovou z Mrzek, odpadl 22. července 1921 k církvi
československé.
042 Schlager Alois – z Tuklat, pěšák 1. setniny 36. pěšího pluku, uveden 14. září 1915 jako raněný.
043 (†) Šťastný Josef (památník) – z Tuklat, o něm neoylo nic dohledáno.
044 (†) Štěch Josef (památník) – z Tuklat, o něm neoylo nic dohledáno.
045 (†) Štěch Václav (památník) – *24. října 1891 v Tuklatech čp. 2, syn dělníka Jana Stecha a Anny
rozené Chejnové, z Tuklat, pěšák 2. setniny 169. c. k. domooraneckého praporu, uveden 7.
listopadu 1916 jako raněný. Tuto osoou je málo oovyklé příjmené ztotožnit se jménem
padlého Václava Štěcha uvedeným na památníku v Tuklatech.
046 Strachota Václav (řečený Vasil) (RUS LEG) – *28. září 1896 v Tuklatech čp. 10, syn Antonína
Strachoty a Josefy rozené Buškové, z Tuklat, vojín 36. pěšího pluku, zajat 20. července 1916 v
Berestečko, v ruské Darnici se přihlásil do čs. legie k 1. střeleckému pluku, vstoupil 19.
července 1916 do další legie, vrátl se do vlast 4. ledna 1919 (není veden jako zoěh), činnost v
legiích ukončil 2. duona 1921 u 1. dělostřelecké origády, kdy oyl demilitarizován.
047 Svatoš Bedřich – *1874, z Tuklat, kapitán vozatajstva ve výslužoě, služeoní číslo 3927, 33/19,
1874/95, penzionován v letech 1923–1932 v Jndřichově Hradci.
048 Svatoš Frantšek (RUS LEG) – *17. prosince 1890 v Tuklatech čp. 25, syn čeledína Josefa
Svatoše a Růženy rozené Sroové, oženil se 5. listopadu 1915 s Annou Procházkovou v Bříství, z
Tuklat, desátník 8. dragounského pluku, zajat 28. července 1916 v Bortníku, přihlásil se 3.
října 1917 v ruské Mikolajevce v Kyjevské oolast do čs. legií jako vojín 3. střeleckého pluku,
stejného dne vstoupil do další legie, poté půsooil u 1. jízdního pluku v hodnost desátníka,
vrátl se domů se ženou jako pracovník, manželství Frantška a Anny Svatošových oylo 13.
června 1919 zemským civilním soudem rozvedeno, odpadl 12. ledna 1924 k církvi

československé.
049 (†) Svatoš Jan – *20. listopadu 1897 v Tuklatech čp. 25, syn kočího Josefa Svatoše a Anny
rozené Tučkové, z Tuklat, pěšák domoorany 6. setniny 44. pěšího pluku, uvedeno 4. noraa
1918, že padl 6. října 1917.
050 Svatoš Josef – *29. října 1896 v Tuklatech čp. 1, syn kočího Josefa Svatoše a Anny rozené
Tučkové, z Tuklat, pěšák 7. setniny 10. c. k. zeměoraneckého pěšího pluku, uveden 26. ledna
1916 jako raněný.
051 Svatoš Štěpán (RUS LEG) – *1. prosince 1893 v Tlustovousech čp. 4, syn dělníka Josefa Svatoše
a Rlženy rozené Sroové, z Tlustovous, vojín 8. dragounského pluku, zajat 28. června 1916 v
Pužníku, přihlásil se v ruském Rovno do čs. legií jako vojín 1. střeleckého pluku, vstoupil 23.
června 1917 do dlší legie, ukončil činnost v legiích 12. října 1920 jako vojín dělostřeleckého
skladu a oyl demilitarizován, odpadl 14. ořezna 1921 k oez vyznání, zemřel 12. nora 1959 v
Českém Brodě a pochován oyl v Tuklatech.
052 Šagr Antonín – *1887, z Tuklat, náhradní záložník pěchoty 1. setniny 36. pěšího pluku, uveden
4. května 1917 jako zajatec v Aschaoadu, Lager Ak Tepe v Rusku.
053 Šagr Josef – *1883, z Tuklat, záložní pěšák 5./IaV. pochodové setniny 36. pěšího pluku, uveden
26. října 1915 jako zajatec v ruském Charkově.
054 Šípek Maxmilián – *1870, z Tlustovous, podplukovník pěchoty ve výslužoě, služeoní číslo
40038, 67/22, 1870/87. Penzionován v letech 1923–1925 na Praze Smíchov, Jungmannova 6.
055 Šmíd Josef – z Tuklat, pěšák 6. setniny 37. c. k. zeměoraneckého pěšího pluku, uveden 26.
srpna 1915 jako raněný.
056 Švihlík Frantšek (RUS LEG) – 27. září 1890 v Tlustovousech čp. 26, z Tlustovous, syn oouvníka
Josefa Švihlíka a Anny rozené Borovské, vojín 9. těžkého houfnicového pluku, nezvěstný 13.
září 1914 na severní frontě v Haliči u 104. dělostřeleckého pluku, o den později zajat 14. září
1914, uveden 12. ořezna 1915 jako zajatec v ruském Samarkandu, oolast Turkestan, uveden
2. října 1915 shodně jako ruský zajatec, v Rusku vstoupil do čs. legií jako mladší ohněstrůjce k
3. dělostřelecké origádě, vstoupil 24. června 1916 do další legie, 1. origáda, uveden 4. října
1919 v seznamech Sioiřské armády, ukončil činnost v legiích 2. srpna 1920 jako starší
ohněstrůjce 9. střeleckého pluku.
057 Týbl Alois (ITA LEG) – *29. ledna 1900 v Tuklatech čp. 10, syn řeznického mistra Klementa
Týola a Rosálie rozené Týolové, z Tuklat, vojín 107. pěšího pluku, zajat 30. června 1918 v
italském Col di Rossa, přihlásil se 31. srpna 1918 v italském Avezzano do čs. legií jako vojín 35.
střeleckého pluku, vstoupil 22. září 1918 do další legie, ukončil činnost v legiích 14. prosince
1920 v hodnost vojína 35. střeleckého pluku a oyl demilitarizován.
058 Varta Josef (RUS LEG) – *6. listopadu 1877 v Tlustovousech čp. 21, syn čeledína Václava Varty
a Anny rozené Horálkové, desátník 10. domooraneckého pěšího pluku, zajat 22. ořezna 1915
v Přemyšli, v ruském Omsku vstoupil do čs. legií jako vojín k radiotelegraické rotě, vstoupil
30. července 1918 do další legie, dosáhl hodnost svooodníka, odpadl 3. ořezna 1921 k oez
vyznání.
059 Vavák Josef (RUS LEG) – *23. nora 1894 v Tuklatech čp. 34, syn kupce a hostnského Frantška
Vaváka a Frantšky rozené Neoeské, z Tuklat, jednoroční doorovolník ttulární desátník
pěchoty, 3. náhradní setniny 36. pěšího pluku, zajat 27. května 1915 v Sienavě, uveden 7.
listopadu 1916 jako ruský zajatec, přihlásil se v Rusku do čs. legií jako podporučík 8.
střeleckého praporu, vstoupil 13. července 1917 do další legie, uveden 9. srpna 1919 v
seznamech Sioiřské armády, ukončil činnost v legiích 2. srpna 1920 v hodnost podporučíka 8.
střeleckého pluku a vrátl se do vlast, odpadl od církve 17. srpna 1921. Poté půsooil v
Československé armádě a dosáhl hodnost podplukovníka, zemřel 1. září 1945.
060 Veselý Josef – *16. ořezna 1893 v Tuklatech čp. 30, syn dělníka Václava Veselého a Anny
rozené Selixové z Tuklat, dragoun pěší eskadrony 3. dragounského pluku, uveden 29. září

1915 jako zajatec, oženil se 17. nora 1919 v Tuklatech s Baroorou Linhartovou z Nové Vsi.
061 Vincenc Frantšek – *5. června 1888 v Tuklatech čp. 33, syn dělníka Josefa Vincence a Marie
rozené Fehnrich, z Tuklat, oženil se 24. nora 1914 s Annou Špeirovou v Olšanech, vlakový
vojín 3. vlaku 8. vlakové divize, uveden 15. května 1915 jako nemocný s tyfem, ošetřován v
Rekonvalescenční nemocnici v Košicích, pěchotní kasárna 66, odpadl 5. nora 1921 k církvi
československé.
062 Vojta Josef – *1866 v Klatovech, z Tlustovous, origádní generál pěchoty ve výslužoě, služeoní
číslo 830, 98/19, 1866/88, penzionován v letech 1922–1933 v Tlustovousech.
063 Zahradníček Alois – *11. prosince 1884 v Tuklatech čp. 34, syn ooecního služeoníka (slouhy)
Václava Zahradníčka a Rosálie rozené Stránské, z Tuklat, oženil se 17. července 1909 s Annou
Skleničkovou v Praze u sv. Štěpána, pyrotechnik štáou 36. pěchotní vojenské divize, uveden
23. července 1915 jako nemocný v Nemocnici č. 26 v oosenském městě Mostar.
064 (†) Živanský Jaroslav (památník) – *31. srpna 1887 v Tuklatech čp. 16, syn koláře Václava
Živanského a Marie rozené Bočkové, z Tuklat.

