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Obec  

Starostou obce byl po celý rok 2016 Bohumil Pavliš, místostarostou Jaroslav Jůza. 

 

Složení Zastupitelstva obce Čistá v roce 2016: 

Jan Boštík 

Mgr. Petr Dřínovský 

Marcela Franková 

Jaroslav Jůza 

Mgr. Dagmar Jůzová 

Jiří Elčkner 

Ladislav Kmošek 

Blanka Kmošková 

Mgr. Pavel Kuře 

Miluše Lopaurová 

Štěpán Maiwald 

Bohumil Pavliš 

Mgr. Jana Pekáriková  

Pavla Kroulíková (Stanislav Švejcar v lednu 2016 odstoupil) 

 

Zastupitelstvo obce se v daném roce sešlo sedmkrát. 

 

Složení Rady obce Čistá v roce 2016: 

Jan Boštík 

Jaroslav Jůza 

Mgr. Pavel Kuře 

Bohumil Pavliš 

Mgr. Jana Pekáriková 

 

Rada obce se v daném roce sešla osmnáctkrát. 
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Složení finančního výboru v roce 2016: 

Ladislav Kmošek 

Mgr. Pavel Kuře 

Dana Palichová 

 

Složení kontrolního výboru v roce 2016: 

Jan Boštík 

Ladislav Kmošek 

Mgr. Pavel Kuře 

 

Zaměstnanci Obecního úřadu v Čisté v roce 2016: 

Jana Němcová – účetní 

Ivana Koníčková – administrativní pracovnice (částečný úvazek) 

Michaela Kmošková – administrativní pracovnice (částečný úvazek) 

Oldřich Vašina – správce kulturního domu (částečný úvazek) 

Ilona Rožková – uklízečka 

Romana Křivková – uklízečka kulturního domu (částečný úvazek) 

Obec dále zaměstnávala 4 – 8 sezónních pracovníků, kteří se starali zejména o údržbu zeleně. 

Pracovní místa těchto zaměstnanců byla finančně podpořena úřadem práce. 

 

Stavební a investiční činnost v roce 2016 

Elektrocentrála JSDH   

- za část finančních prostředků z dotace na činnost Jednotky Sboru dobrovolných hasičů 

v Čisté byla pořízena elektrocentrála v hodnotě 43 000 Kč 

 

Územní plán 

- během roku 2016 pokračovala příprava nového územního plánu obce, který by měl být 

hotov v roce 2018. K přípravě byli přizvání také občané obce, kteří mohli vznášet svoje 

dotazy a připomínky 
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Oprava hřbitovní zdi  

- v roce 2016 pokračovala oprava hřbitovní zdi, která se v roce 2012 zčásti zřítila. 

Investorem a stavebníkem zároveň byla Římskokatolická farnost Litomyšl. Dotace 

Krajského úřadu Pardubice činila 50 000 Kč. Práce řídila obec. Z velké části byly 

vykonávány svépomocí, případně ve spolupráci s firmou Stavební sdružení Boštík  

s. r. o. Střecha zdi byla zčásti pokryta modřínovým šindelem, zčásti pískovcovými 

deskami ze Střelče 

 

Obnova drobných památek na území obce  

- v letošním roce pokračoval projekt zaměřený na obnovu drobných sakrálních památek 

na území obce Čistá, a sice restaurováním tří objektů, které byly v minulosti zničeny.  

Jednalo se o: 

o sousoší Svaté rodiny, které bylo po opravě instalováno na původní místo, tedy 

před dům č. p. 154 

o farský křížek z roku 1844 postavený farářem Franzem Horským v polích  

u zaniklé farské cesty. Křížek byl v 50. letech úmyslně stržen a instalován  

na farském poli u cesty zvané Příčnice 

o poslední drobnou památkou, která se v roce 2016 dočkala obnovy, byl Tauerův 

křížek z první poloviny 19. století (existence křížku je zaznamenána i na 

„královské mapě“ z roku 1860). Křížek byl zrestaurován podle olejomalby, 

kterou vlastní paní Tauerová. Restaurátorské práce prováděl (stejně jako  

u předchozích opravovaných objektů) Petr Šmejc z Litomyšle 

Celkové náklady na obnovu těchto památek dosáhly částky 242 000 Kč. Dotace z programu 

Ministerstva zemědělství „Udržování a obnova kulturního dědictví venkova“ činila 168 000 Kč. 

 

Dokončení opravy staré hasičské zbrojnice 

- v průběhu roku byla dokončena oprava staré hasičské zbrojnice, která začala sloužit 

jako garáž pro obecní svozové vozidlo. V budoucnu se počítá s tím, že zde bude zázemí 

pro obecní „technické služby“ 

 

Oprava vybraných úseků vodovodu 

- společnost Vodovody, spol. s r. o. Litomyšl opravovala v letošním roce úsek od čp. 94 

(Hoškovi) po čp. 127 (Hurychovi) 

- firma LBtech, a. s. Litomyšl rekonstruovala úsek od základní školy po čp. 293 (Siglovi). 

Součástí díla byla výměna redukční šachty vodovodu u budovy základní školy a výměna 

požárních hydrantů 
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Rozpočet obce v roce činil k 31. prosinci 2016:  

Příjmy: 19 430 490 Kč 

Výdaje: 15 110 193 Kč 

 

Dotační tituly 

Získané dotace 

Veřejně prospěšné práce – 760 548 Kč 

Dotace na hospodaření v obecním lese – 21 509 Kč 

Na provoz obecního úřadu – 176 500 Kč 

Zajištění a organizace průběhu voleb – 19 900 Kč 

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů – 62 552 Kč 

Oprava vodovodu - 1 860 000 Kč 

Oprava kulturních památek – 169 330 Kč 

Dotace spojené s tvorbou nového územního plánu – 88 935 Kč 

Úprava veřejných prostranství – 100 000 Kč 

 

Poskytnuté dotace 

TJ Sokol Čistá, příspěvek na činnost ve výši 48 194 Kč 

TJ Sokol Čistá, příspěvek na projekt „Bezpečná branka“ ve výši 46 900 Kč 

SDH Čistá, příspěvek na činnost ve výši 30 697 Kč 

HC Čistá, příspěvek na činnost ve výši 10 000 Kč 

 

Lesní hospodářství 

Lesní majetek 

V roce 2016 byla využita  nabídka firmy vlastnící les v katastru Čisté a proveden nákup lesa na 

parcele č. 117 (2,45 ha). Cena činila 1 015 329 Kč. Rozloha obecních lesů tím vzrostla  

na 154,71 ha. 
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Vnější podmínky ovlivňující hospodaření 

Rok 2016 byl štědrý na překonávání klimatických rekordů. Některé byly pro les dobré, ale spíše 

převažovaly ty negativní. Z globálního hlediska byl nejteplejším měsícem v dosud naměřených 

záznamech červenec. Extrémně vysoké teploty pokračovaly i v srpnu. Rok 2016 se stal znovu 

(po letech 2014 a 2015) nejteplejším rokem historie. 

Zima byla velmi teplá, ale bohužel také suchá – v nižších a středních polohách bez sněhové 

pokrývky. Půda nebyla zamrzlá a jaro se otevíralo brzy, prakticky již v polovině března. 

Mimořádně teplý byl především únor (průměrná teplota 4,1°C nad dlouhodobým normálem). 

Březen byl teplotně mírně nadprůměrný a srážkově převážně průměrný. Duben byl teplotně 

průměrný a srážkově v různém stupni podprůměrný až průměrný. Velmi chladný byl čtvrtý 

dubnový týden, kdy ranní teploty poklesly pod bod mrazu. Květen byl teplotně a srážkově 

průměrný. Výrazně však kolísaly teploty (velmi teplá byla 3. dekáda) a nerovnoměrné bylo  

i rozložení srážek. Červen byl teplotně nadprůměrný a srážkově průměrný, opět  

s nerovnoměrným rozložením dešťových srážek. Červenec byl teplotně i srážkově 

nadprůměrný. Srpen byl teplotně nadprůměrný a srážkově převážně podprůměrný. Dešťové 

srážky byly především v první dekádě měsíce. Září bylo teplotně výrazně nadprůměrné 

(průměrná teplota 3,0°C nad dlouhodobým normálem) a srážkově převážně podprůměrné. 

Říjen byl teplotně průměrný a srážkově nadprůměrný. Mimořádný vítr se neobjevil. Přesto  

i k nám dorazila ze severovýchodu kůrovcová kalamita. Okres Svitavy zaznamenal rekordní 

výskyt invazního druhu lýkožrouta severského a velmi se zrychlilo odumírání jasanu vlivem 

houby Chalara fr. a jejího šíření lýkohubem. 

  

Rámce a způsob hospodaření 

Zalesněno bylo 0,23 ha holin, z toho 0,17 ha listnáči a jedlí. Plochu 0,17 ha bylo potřeba 

vylepšit kvůli převážně klimatickým vlivům. Pěstební práce byly prováděny v obvyklém a jen 

nezbytném rozsahu. Prořezávky a probírky do 40 let nebyly prováděny. Celkem bylo vytěženo 

878,33 m3 dříví (více než polovina z ročního podílu z teoretické maximální roční těžby). Z toho 

2/3 byly těžby úmyslné a 1/3 těžby nahodilé, z nich téměř vše způsobil kůrovec. Celý rok byl 

ve znamení nízkých cen kůrovcového a tenkého dříví, způsobených kalamitou škůdců na 

severní Moravě. Ve způsobu hospodaření a odbytu dříví proti minulým létům žádné změny 

nenastaly. 

 

Ekonomika 

Základní ekonomické údaje: 

rok příjmy (Kč) výdaje (Kč) ha výnos Čistá/ha 

2 016 645 716 584 174 155 397 

 

Poznámka k ekonomice: Cca 400 tis. Kč za dříví z roku 2016 se promítá do výsledku r. 2017. 



7 
 

Obecní zpravodaj 

V roce 2016 vycházel Obecní zpravodaj v pravidelných dvouměsíčních intervalech. Bylo 

vydáno celkem šest čísel. 

 

Redakční radu tvořili: 

Bohumil Pavliš, starosta obce 

Michaela Kmošková 

Petra Vojáčková  

Mgr. Stanislav Švejcar 

 

V Obecním zpravodaji byly zveřejňovány informace o jednáních zastupitelstva i rady obce, 

stejně jako o investičních záměrech či úspěších v dotačních programech. Svůj prostor v něm 

měla Základní a Mateřská škola Čistá, čtenáři si mohli přečíst zajímavosti ze života spolků či 

pozvánky na nejrůznější akce. Nechyběla společenská kronika. 

 

Akce pořádané obcí: 

Babský bál 

Babský bál se stal tradiční obecní akcí a možno říct i vyvrcholením místní plesové sezóny. Ten 

letošní se uskutečnil v sobotu 12. března od 20:00 hodin v kulturním domě v Čisté. Jako 

obvykle, i tentokrát bylo plno. Řada návštěvníků navíc vyslyšela výzvu pořadatelů a přišla 

v maškarním kostýmu, případně v masce. Přítomné pobavilo předtančení, promenáda masek, 

lákavou záležitostí se stala cukrárna, stejně jako bohatá tombola či domácí kuchyně. Celým 

večerem provázela kapela Vepřo, knedlo, zelo. 

 

Den matek (spolupořádán ve spolupráci s mateřskou a základní školou) 

Tradiční vystoupení na oslavu Dne matek proběhlo 5. května v místním kulturním domě. Děti 

si pro své maminky připravily pásmo básniček, písniček a tanečních vystoupení. Kulturní dům 

byl (jako tradičně při těchto akcích) zcela zaplněný. Maminky odměnily své děti potleskem, 

děti zase maminky ručně nazdobeným květináčem s kytičkou. 

 

Sousedské posezení 

V sobotu 15. října se uskutečnila další z tradičních akcí, kterou bylo Sousedské posezení. 

Konalo se od 15 hodin v kulturním domě s bohatým občerstvením včetně teplé kuchyně. 

K poslechu a k tanci hráli po celé odpoledne Radek Klusoň a Miroslav Andrs. 
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Advent 2016 

Také letos byl v souvislosti se začátkem adventu připraven zajímavý a především pak bohatý 

program. V sobotu 26. a v neděli 27. listopadu se ve velkém sále kulturního domu uskutečnila 

tradiční Adventní výstava ručních prací. K vidění i k zakoupení byly perníčky, bižuterie, 

patchwork, česnekové kytice, věnečky, háčkované výrobky, těstovinové ozdoby, medové 

výrobky, sušené ovoce a další. Po oba dny byla připravena ukázka zdobení perníčků, stejně 

jako soutěž o nejlepší vánočku či vánoční štolu. 

V neděli 27. listopadu byl slavnostně rozsvěcen vánoční strom (Čistá měla vánoční stromy dva 

– jeden stál tradičně před kulturním domem, druhý pak v prostoru mezi kostelem a školou). 

Ještě před rozsvěcením se v kostele sv. Mikuláše uskutečnil adventní koncert, na kterém 

vystoupily děti z mateřské a základní školy.  

 

Vítání občánků 

V neděli 12. prosince se za mimořádně nepříznivého počasí a silného větru sešly v kulturním 

domě místní rodiny s dětmi k slavnostnímu vítání občánků narozených v roce 2016. Slavnost 

byla narušena výpadkem elektřiny, takže probíhala jen za šera při svíčkách. Hudební doprovod 

zajistily sestry Lucie a Mariánka Maiwaldovy. Slavnostní řeč tentokrát nepřednesl starosta 

obce Bohumil Pavliš (byl coby dědeček mezi hosty), nýbrž radní Pavel Kuře.  

Vítanými dětmi byli: Ondřej Dospěl, Benedikt Blahník, Daniel Dittrich, Kryštof Kocourek, Adéla 

a Lucie Hofmanovy, Dominik Boštík, Kryštof Hubinka, Magdaléna Vodehnalová, Johana 

Dvořáková a Jan Klement. 

 

Z dalších akcí v obci: 

Tříkrálová sbírka 

Tradiční akce, která má v Čisté velkou podporu, se uskutečnila v soboru 9. ledna. Jednotlivé 

skupinky koledníků vybraly letos úctyhodných 28 371 Kč. 

 

Druhý ročník Branného dne 

V soboru 4. června se uskutečnil druhý ročník Branného dne. Akce, která nabídla řadu (nejen) 

sportovních disciplín, se účastnilo přibližně 130 soutěžících, z toho 70 dětí. Na její organizaci 

se podíleli členové prakticky všech místních spolků a řada dobrovolníků. 

 

Noc kostelů  

Druhý červnový pátek večer a v noci zůstaly otevřené dveře kostelů napříč Českou republikou 

i Evropou. Řada z nich nabídla bohatý kulturní program. Do této významné akce se znovu 

zapojila také Čistá. Zájemci si mohli prohlédnout kostel sv. Mikuláše, po celou dobu tepal na 
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věži starý hodinový stroj. Rozběhl se po řadě hodin snažení a přibližně šedesáti letech spánku. 

Velké poděkování patří v tomto případě panu Vojáčkovi st., bez jehož pomoci a odborných 

hodinářských znalostí by se dílo nepodařilo. 

 

Taneční 2016 

Taneční podzim 2016 v Čisté byl zastoupen tanečními pro dospělé - mírně pokročilými. Taneční 
navštěvovalo na jednotlivých lekcích 14 - 18 tanečních párů.  

 

Znovuodhalení pamětní desky legionáře  

Ve čtvrtek 24. listopadu se uskutečnil tradiční Průvod světýlek, který pořádala ZŠ a MŠ Čistá. 
Samotnému průvodu předcházelo slavnostní znovuodhalení pamětní desky místního 
legionáře Augustina Kmoška na budově základní školy. O osudech uvedeného legionáře je 
pojednáno v příloze kroniky. 

 

Předsilvestrovské tančení 

Již několikátý ročník Předsilvestrovské tančírny konaný v místním kulturním domě  
se i tentokrát povedl. Sešli se na ní tanečníci všech věkových kategorií. Skvělé bylo, že dorazili 
i „neabsolventi“ tanečních kurzů z řad místních občanů.  
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Volby do zastupitelstev krajů (výsledky převzaty z www.volby.cz)  

Ve dnech 7. a 8. října proběhly volby do zastupitelstev krajů. V Pardubickém kraji se volilo 

takto: 

Kandidátní listina Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

1 Volte Pravý blok www.cibulka.net 206 0,13 

2 Občanská demokratická strana 13 430 8,99 

9 Komunistická strana 
Československa 

676 0,45 

12 Česká strana sociálně 
demokratická 

26 882 18,01 

22 Pro otevřený kraj 5 776 3,87 

26 Koruna Česká (monarchistická 
strana) 

243 0,16 

30 ANO 2011 28 612 19,17 

32 TOP 09 6 915 4,63 

34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8 388 5,62 

37 Komunistická strana Čech  
a Moravy 

12 488 8,36 

41 Národní demokracie 211 0,14 

43 Úsvit s Blokem proti islamizaci 1 612 1,08 

45 Moravané 71 0,04 

48 Svoboda a přímá demokracie -
Tomio Okamura (SPD) 

7 058 4,72 

http://www.volby.cz/
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52 Svobodní a Soukromníci 3 651 2,44 

54 DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU! 1 361 0,91 

55 Koalice pro Pardubický kraj 23 421 15,69 

59 OSOBNOSTI PARDUBICKÉHO 
KRAJE 

4 691 3,14 

67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 531 0,35 

70 SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK 159 0,10 

85 VÝCHODOČEŠI, NEZÁVISLÍ, 
PATRIOTI 

2 253 1,50 

88 Naše Pardubice 595 0,39 

 

Výsledky voleb v obci Čistá (uvedeny pouze ty politické subjekty, které získaly alespoň 

jeden hlas): 

Kandidátní listina Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

2 Občanská demokratická strana 24 10,00 

12 Česká strana sociálně 
demokratická 

58 24,16 

22 Pro otevřený kraj 11 4,58 

30 ANO 2011 36 15,00 

32 TOP 09 3 1,25 

34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 17 7,08 

37 Komunistická strana Čech a 
Moravy 

25 10,41 
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48 Svoboda a přímá demokracie -
Tomio Okamura (SPD) 

19 7,91 

52 Svobodní a Soukromníci 8 3,33 

54 DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU! 1 0,41 

55 Koalice pro Pardubický kraj 32 13,33 

59 OSOBNOSTI PARDUBICKÉHO 
KRAJE 

3 1,25 

67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 2 0,83 

85 VÝCHODOČEŠI, NEZÁVISLÍ, 
PATRIOTI 

1 0,41 
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Spolkový život v roce 2016 

V roce 2016 v obci působily tyto spolky/organizace: 

Sbor dobrovolných hasičů 

Tělovýchovná jednota Sokol Čistá, zapsaný spolek 

Myslivecké sdružení Čistá 

HC Čistá 

Sbor pro občanské záležitosti 

Včelaři 

Babinec 

 

Sbor dobrovolných hasičů v roce 2016 

V roce 2016 měl sbor celkem 93 členů – z toho 24 dětí do 18 let. 

 

Činnost sboru: 

- nejvýznamnější společenskou akcí bylo uspořádání hasičského plesu, který letos 

navštívilo téměř 250 lidí 

- 9. července se členové sboru zúčastnili 140. výročí založení SDH v sousední Trstěnici 

- 17. září se uskutečnilo slavnostní svěcení hasičského praporu pro okres Svitavy; jedním 

z kmotrů byl Arnošt Maiwald st. 

- v prosinci SDH uspořádal oblíbené Peklo v hasičárně 

 

Zásahy výjezdové jednotky: 

- 2. března v 16:03 hod. požár rodinného domu (kuchyň) - Litomyšl, Vodní Valy 752 

- 13. dubna v 0:43 hod. požár bývalé trafiky - Litomyšl, T. G. Masaryka 805 

- 15. května v 7:46 hod. požár stodoly (sláma) - Javorník 

- 17. května ve 14:15 hod. technická pomoc - plnění závěsného vaku pod vrtulníkem - 

Dolní Újezd (taktické cvičení) 

- 22. května v 17:04 hod. požár stromů a tújí v rohu zahrady - Litomyšl,  

T. G. Masaryka 1158 

- 24. června v 8:03 hod. požár v kreslírně gymnázia - Litomyšl, T. G. Masaryka 590 

- 6. července v 9:26 hod. požár hnoje - stará asfaltová cesta z Čisté na Janov 

- 31. července v 8:44 hod. technická pomoc (likvidace sršňů ve střešní konstrukci) -  

Čistá 74 

- 26. srpna v 17:32 hod. požár příkopu - Čistá (Brlenka) 
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- 20. září v 16:23 hod. požár lesa u muničního skladu - Květná (taktické cvičení) 

- 7. října v 7:47 hod. požár střechy rodinného domu - Karle (planý poplach) 

- 11. října v 9:45 hod. požár výrobních prostor Saint Gobain (Vertex) - Litomyšl, Nedošín, 

Sokolovská 106 

- 18. listopadu v 16:17 hod. požár rodinného domu - Čistá 344  

 

Soutěže: 

- 14. května proběhla v Janově okrsková soutěž, kde se družstvo žen umístilo na 2. místě, 

družstvo mužů pak na místě sedmém 

- 4. června se SDH podílel na uspořádání druhého ročníku Branného dne. Členové sboru 

měli na starost disciplínu „střelba ze vzduchovky“ 

- 10. září sbor uspořádal již 16. ročník soutěže Memoriál Vladimíra Tauera; konal se před 

místní hasičárnou 

 

V říjnu 2016 se členové sboru rozloučili s dlouholetým členem Vladimírem Klusoněm st. 

 

Tělovýchovná jednotka Sokol Čistá, zapsaný spolek 

Tělovýchovná jednota měla v roce 2016 207 členů, z toho 189 můžu a 18 žen. 

 

V roce 2016 pracoval výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Čistá, zapsaný spolek, 

v tomto složení:  

1. Jiří Stibůrek (předseda a sekretář TJ) 

2. Pavel Kmošek (jednatel TJ) 

3. Vladimír Stibůrek (člen VV) 

4. Zdeněk Žrout (člen VV) 

5. Miroslav Briol (člen VV) 

6. Ladislav Kmošek (člen VV) 

7. Daniel Kopecký (člen VV) 

8. Martin Padělek (člen VV) 

9. Radek Holec (člen VV) 

 

 



15 
 

Revizní komise pracovala ve složení: 

1. Roman Stibůrek (předseda komise) 

2. Jiřina Kmošková 

3. Martin Stříteský  

 

Investice: 

Obec Čistá schválila TJ žádost o poskytnutí příspěvku na nákup dvou bezpečnostních branek 

ve výši 46 900 Kč, 10 000 Kč hradila TJ z vlastních zdrojů. 

TJ Sokol byla rovněž schválena neinvestiční státní dotace uplatňovaná prostřednictvím 

Fotbalové asociace České republiky (program MŠMT) ve výši 50 000 Kč, která byla využita na 

nákup bezpečnostní branky v hodnotě 30 820 Kč a dále na vybavení mužstev (dresy, míče) 

v celkové hodnotě 19 180 Kč. 

Další dotaci se podařilo získat od Pardubického kraje, a sice ve výši 40 000 Kč. Vlastní podíl TJ 

Sokol pro získání této částky činil 30 %. Získané finanční prostředky byly použity na nákup 

bezpečnostní branky v hodnotě 30 820 Kč. Zbývajících 26 323 Kč pak bylo použito na vybavení 

družstev (dresy, míče, tréninkové pomůcky, vybavení lékárny). 

Milan Doležal zhotovil pro TJ připojení elektroměrného rozvaděče a zásuvkové rozvodnice 

(cena 16 794 Kč).  Václav Haupt provedl výchozí revizi elektroměrného rozvaděče, a to včetně 

zásuvkového rozvaděče (cena 750 Kč). Nové odběrné místo bylo zhotoveno v rámci akce 

„Stavební úpravy – sportovní zázemí pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Čistá, zapsaný spolek“. 

 

Soutěže: 

TJ měla v ročníku 2015 – 2016 v mistrovských soutěžích muže, žáky a elévy mladší a starší. 

Muži v této sezóně obsadili 13. místo ze čtrnácti mužstev v OP OFS Svitavy a sestoupili tak  

do III. třídy.  

Vedoucím mužstva mužů byl Vladimír Stibůrek, trenéry byli Pavel Kmošek a Zdeněk Žrout.   

Žáci hráli v sezóně 2015 – 2016 okresní přebor 7+1, kde obsadili 11. místo ze třinácti mužstev. 

V této sezóně žáky vedl Daniel Kopecký. 

Elévové hráli v sezóně 2015 – 2016 bez tabulek. Starší elévy vedl Radek Holec a Jana Holcová, 

mladší elévy Zdeněk Žrout, Petr Křivka Petr a Jiří Elčkner. 

 

Kromě výše uvedeného uspořádala TJ šestnáctý ročník turnaje starých gard. Čistá měla jedno 

družstvo, které obsadilo šesté místo ze sedmi. Družstvo Čisté hrálo ve složení: Tomáš Jadrný, 
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Jiří Peřina, Pavel Nováček, Pavel Kmošek, Jan Friedl, Vladimír Stibůrek, Roman Stibůrek, Jiří 

Stibůrek, Petr Kmošek, Petr Stříteský a Jindřich Briol. Vedoucím mužstva Patrik Krpčiar, trenéry 

pak Vladimír a Jiří Stibůrkovi. 

 

Nejvýznamnější kulturní akcí, kterou TJ Sokol uspořádala, byl tradiční ples a divadelní 

představení. 

 

Myslivecké sdružení Čistá 

Rozloha honiteb se oproti předchozím rokům nezměnila. Žádné zvláštní aktivity spolek 

nevyvíjel. 

 

HC Čistá 

HC Čistá, zapsaný spolek, začal rok 2016 III. hokejovým plese, který se uskutečnil 9. ledna 

v kulturním domě. Celým večerem provázela kapela Vepřo, Knedlo s Dádou. 

V březnu skončila Městská hokejová liga, kde HC obsadil 6. místo. Nejlepším obráncem 

Městské hokejové ligy byl zvolen hráč HC Čistá Martin Pecháček. 

Dne 16. dubna proběhla tradiční výroční schůze, na které byl zrekapitulován předchozí ročník 

a představen výhled do následujícího období. 

V červnu se členové HC zapojili do organizování dalšího ročníku Branného dne, po celý rok pak 

probíhala spolupráce s MŠ Čistá a s SDH Čistá. 

Sezóna 2016/2017 byla zahájena zářijovým soustředěním v Nymburce. Poté již následovaly 

přípravné a soutěžní zápasy Městské hokejové ligy Litomyšl.  

Rok 2016 HC Čistá zakončil vánočním bruslením v Litomyšli, které se konalo den před Štědrým 

dnem. 

 

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) 

I nadále platí, že činnost SPOZu jako takového se omezila na organizování Vítání občánků, 
které se uskutečnilo v prosinci 2016. Členky SPOZu byly samozřejmě aktivní i v jiných obecních 
akcích – ty však nelze považovat za vlastní akce SPOZu.  

 

Včelaři 

V roce 2016 bylo v katastrálním území Čisté registrováno celkem 189 včelstev od čtyřiadvaceti 

včelařů. Z nich bylo devatenáct místních a pět z okolních obcí. Mezi místními včelaři byly tři 

ženy. Až na jednoho byli všichni členy Českého svazu včelařů. Na stanovištích v katastru obce 
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Čistá bylo chováno celkem 181 včelstev, v katastru místní části Brlenka pak 8 včelstev. První 

med byl o týden až dva později než obvykle, jinak byla snůška poměrně vyrovnaná. Medový 

výnos byl nadprůměrný, u silných včelstev běžně 100 kg medu i více. Květového medu bylo 

průměrně, nezvykle mnoho bylo už druhý rok po sobě medu tmavého medovicového, avšak 

s výraznými lokálními rozdíly. V okolních obcích bylo medu málo, například v sousední 

Trstěnici nebyla medovice téměř žádná, v Morašisích u Litomyšle byl medu přímo nedostatek. 

Cena za jeden kilogram medu přímo od včelaře se pohybovala v rozmezí 90 - 140 Kč. Příliš se 

nedařilo chovu matek, většina mladých matek se ze snubních proletů nevrátila. Teplé počasí 

s prolety skončilo v závěru měsíce října. V souvislosti s větším rozvojem roztoče varoa hrozí 

výrazné oslabení, případně úhyny včelstev v zimním období.  

 

Babinec 

Také v roce 2016 fungoval v obci spolek dam, který se scházel v pohostinství U Chlebounů. 

Kromě pravidelných schůzek uspořádal několik výletů. Například v říjnu vyrazilo několik jeho 

členek na zájezd do Sezimova Ústí (ve spojení se seniory z Litomyšle), kde navštívily masáže 

zad a chodidel, regenerační kyslíkovou terapii, suchou uhličitou koupel či magnetoterapii. 

V prosinci pak místní dámy uspořádaly společnou oslavu Silvestra, na které hráli manželé 

Vodehnalovi. Z dalších aktivit během roku je možné uvést zájezd na muzikál Děti ráje do 

Pardubic. 
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Kostel sv. Mikuláše, biskupa 

Organizace farnosti v roce 2016 

Farnost Čistá již několik let neexistuje. Obec je součástí farnosti litomyšlské. Po dlouhých 

letech obětavé služby (od 9. srpna 1992) vystřídal v roce 2016 P. Františka Beneše na místě 

administrátora a duchovního správce litomyšlské farnosti P. Zdeněk Mach, který působil dříve 

v nedaleké Proseči. V Čisté se P. Mach poprvé představil 21. srpna 2016. P. Beneš, kterého již 

delší dobu trápily zdravotní obtíže, zůstává i v důchodovém věku v aktivní službě coby 

výpomoc v duchovní správě. 

Právě za administrace P. Beneše došlo v minulosti k důkladným opravám prakticky všech 

kostelů ve správě litomyšlské farnosti, a to včetně kostela v Čisté a kapličky na Brlence.  

P. Beneš významně přispěl též k povznesení duchovního a kulturního života farnosti, k rozvoji 

spolupráce s dalšími křesťanskými církvemi a sbory. Stal se příkladem skromnosti, 

odhodlanosti a rozhodnosti, schopným mužem, obětavým ve službě, stejně jako mužem 

nesmírně pracovitým.  

Od podzimu 2016 došlo ke změně organizace nedělních a svátečních bohoslužeb, které 

v kostele sv. Mikuláše v Čisté začínají namísto zažitých 10:15 hod. nově již v 9:00 hod.  

O vánočních a velikonočních svátcích a při dalších významných příležitostech vystupuje 

chrámový sboreček pod vedením Jiřího Skalického v obsazení: zpěv: Jiří Skalický, Jana, Lucie, 

Mariana a Štěpán Maiwaldovi, Kateřina a Pavel Kuřovi, Barbora Bubnová; kytary: Jiří Skalický, 

Kateřina Kuřová, příležitostně Daniel Dezort, flétny (příčná a zobcové): Mariana Maiwaldová; 

viola, kontrabas: Jiří Skalický; housle: Anežka Maiwaldová, Kateřina Kuřová. 

 

Události a život kostela sv. Mikuláše v Čisté v roce 2016 

- novoroční půlnoční „cink“ zvoníků kostela sv. Mikuláše (Pavel Kuře č. p. 334, Štěpán 

Maiwald č. p. 156, Bohumil Pavliš (starosta obce) č. p. 382 a Ladislav Pavliš č. p. 113); 

následoval novoroční přípitek a zpěv Svatováclavského chorálu a české státní hymny. 

Kostel byl slavnostně osvětlen 

- v průběhu roku bylo zvoněno před všemi pravidelnými i nepravidelnými bohoslužbami 

(začátek zvonění 15 minut před začátkem bohoslužby, délka zvonění 5 minut,  

o svátcích déle) 

- na pozvání místních dam z „Babince“ odprezentoval zvoník Pavel Kuře téma čisteckých 

zvonů v sále hostince U Chlebounů. Akce se uskutečnila 14. ledna; k vidění byla 

původní barokní hlava Zejdova zvonu, a to ještě ve stavu před zahájením renovace 

- únor a březen se nesly v duchu jedné z nejvýznamnějších událostí farnosti i obce – 

odlití nového zvonu, kterého se zúčastnili Pavel Kuře a starosta obce Bohumil Pavliš. 

Osobní účast při fázích výroby zvonových forem, při vlastním lití i převzetí kovaného 

srdce přímo od pana Bouchala, byla navzdory cestování z Čisté do Brodku u Přerova 

pokaždé silným a jedinečným zážitkem umocněným vědomím, že se pro obec a farnost 

rodí něco významného, něco pro budoucí staletí… 
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- na svátek Zmrtvýchvstání Páně (neděle velikonoční, 27. března) bylo obnoveno 

sanktusové zvonění; zvoní se sanktusníkem sv. Pavla z roku 1922. Provaz zvonu byl 

provlečen otvory v konstrukci sanktusové věžičky původním otvorem v klenbě kostela 

a sveden do druhé lavice. Na zvon zvoní kostelník, kterým byl v roce 2016 Josef Lopaur 

z č. p. 343 

- 30. dubna se všichni čistečtí zvoníci zúčastnili v pořadí již pátého Dne zvoníků pražské 

arcidiecéze (a celorepublikového Sletu zvoníků). Zakladatelem a patronem akce je 

pražský arcibiskup a někdejší biskup královéhradecké diecéze Dominik Duka. Součástí 

setkání byly mimo jiné odborné kampanologické a kampanistické přednášky 

v arcibiskupském paláci, společná bohoslužba v katedrále sv. Víta sloužená kardinálem 

Dukou za živé a zemřelé zvoníky či společná večeře 

- 10. června se Čistá podruhé zapojila do celorepublikové akce Noc kostelů. Téma se 

točilo zejména kolem nového zvonu. Kromě prohlídek všech prostor kostela a věže si 

mohl každý návštěvník zazvonit na sanktusník sv. Pavla, případně na věži na nový zvon 

sv. Václava, resp. zvon sv. Mikuláše. Velkým překvapením bylo oživení starého 

hodinového stroje z roku 1840, který se po šedesáti letech spánku v ten den odpoledne 

díky panu Vojáčkovi staršímu opět rozběhl 

- 22. června proběhla prohlídka kostela a věže pro žáky 5. ročníku 

- 2. srpna se v 15 hodin rozezněly zvony ve věžích evropských kostelů při příležitosti 

pohřbu kněze Jacquese Hamela z Francie zavražděného islamisty přímo v kostele při 

mši. Zvonilo se i v Čisté, a to všemi třemi zvony 

- 20. srpna se v čisteckém kostele vdávala Vendula Mazůrková z Čisté 

- 28. srpna byla v kostele sv. Mikuláše, biskupa pokřtěna Amálka Marie Maiwaldová, 

dcera Arnošta a Marcely Maiwaldových 

- 6. října navštívila věže kostela Mgr. Veronika Cinková z Národního památkového 

ústavu v Pardubicích. Za doprovodu a asistence zvoníka provedla pečlivé měření  

a fotodokumentaci zvonů a jejich součástí, a to včetně zvonové stolice a dochovaného 

příslušenství zrekvírovaných zvonů. Setkání bylo oboustranně přínosné, pro zvoníka 

zejména v oblasti výtvarné, pro paní Cinkovou pak v oblasti historie obce, věže, 

zdejších zvonů a souvisejících kampanologických témat 

- 12. října bylo provedeno dokončení montáže odbíjení čtvrthodin a instalace lineárního 

motoru firmou Zvonotec – Jan Tralich. I přes snahu o optimální vyladění speciálních 

bicích motorů odbíjení věžních hodin bylo nutné později Jana Tralicha k jejich doladění 

znovu povolat 

- v neděli 6. listopadu byl po bohoslužbě slavnostně vysvěcen obnovený farský kříž, který 

byl dříve umístěn ve farském poli nad kostelem, nyní na jeho okraji. Kříž, který nechal 

postavit tehdejší litrbašský farář F. Horský roku 1844, byl za komunistického režimu 

povalen a zůstal ležet v poli. Krátká pobožnost začala po odbití dvanácté (poprvé odbil 

Anděl Páně elektrickým pohonem zvonu; od 6. listopadu odbíjí pravidelně ráno, 

v poledne a večer). Kříži a obci požehnal P. František Beneš. Přišla řada farníků zdejších 

i přespolních, na místě zazpíval zdejší chrámový sboreček. „Farní den“ pokračoval 

společným obědem a besedou, kde byly mj. prezentovány v obci obnovené památky, 

a to včetně nového zvonu. Tímto dnem bylo do pravidelného automatického provozu 

uvedeno vyzvánění nového zvonu sv. Václava a sv. Mikuláše. Zvoní každé poledne po 
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odbití dvanácté po dobu tří minut „Anděl Páně“, každý večer po odbití 18. hodiny 

dvouminutové „Klekání“ a v pracovní dny ráno po odbití sedmé pak 2 minuty volá do 

práce a do školy. Smysl, doba a délka odbíjení vycházejí z tradice, případně byla doba 

vyzvánění zkrácena (Klekání), ranní vyzvánění respektuje sobotní a nedělní klid 

- 9. listopadu navštívili věž kostela Mgr. Veronika Cinková a Mgr. Petr Vácha, oba 

pracovníci Národního památkového ústavu. Petr Vácha, coby odborník 

z kampanologické teorie i praxe, shledal dosavadní provedené práce na usazení 

nového zvonu včetně příslušenství, provedení nového závěsu srdce velkého zvonu  

a bicích mechanismů odbíjení věžních hodin jako dostatečně odborně provedené  

a navrhované vertikální zpevnění zvonové stolice v místě usazení nového zvonu za 

vhodné. Upozornil však na nevyhovující uvolněné upevnění páky zvonu sv. Jana a Pavla 

mučedníků. Významné z hlediska budoucí obnovy celého zvonového fondu bylo 

konstatování dobrého stavu zvonové stolice, která je bez větších zásahů schopna 

zvládnout provoz zvonů v počtu a v parametrech tak, jak byla v minulosti koncipována 

a postavena. Pan Vácha dále provedl akustické zaměření obou zvonů velké věže a 

z pozice uznávaného odborníka zodpověděl řadu nejrůznějších zvoníkových dotazů  

- v průběhu adventního koncertu 27. listopadu bylo do ostrého provozu spuštěno 

odbíjení čtvrthodin věžních hodin. Stalo se tak symbolicky ve čtyři hodiny odpoledne 

čtyřmi údery čtvrtek následovaných čtyřmi údery celých 

- z vlastní iniciativy zvoníka se zvon sv. Jana a Pavla mučedníků rozezněl 20. prosince 

v poledne k uctění obětí teroristického útoku na vánočních trzích v Berlíně 

 

Prohlídky kostela a věže probíhaly v roce 2016 zejména během Noci kostelů, dále příležitostně 

po domluvě se zvoníkem. Při prohlídkách navštívilo kostel a věž přibližně 200 lidí. 

 

Nový zvon sv. Václava a sv. Mikuláše (autor textu: Mgr. Pavel Kuře, upraveno) 

Myšlenka obnovy zvonů kostela sv. Mikuláše v Čisté úzce souvisí s dokončením celkové opravy 

kostela v roce 2013 a s obnovou tradičního ručního zvonění v roce 2014. Jasnějších obrysů 

nabyla průzkumem historických pramenů a věže samé, který byl zvoníkem započat koncem 

roku 2014. Odlití prvního ze ztracených zvonů urychlila veřejná sbírka na obnovu věžních hodin 

kostela. S ohledem na výši vybrané částky a na nečekaně příznivé náklady na nové hodiny bylo 

možné pořídit i nový zvon, aby nové hodiny, stejně jako ty původní, mohly odbíjet na dva zvony 

– celé i čtvrthodiny (naposledy tomu tak bylo mezi roky 1917 – 1942). 

Poptány byly všechny tuzemské zvonařské dílny (Dytrychová, Manoušek, Tkadlec, Votruba). 

Po vyhodnocení nabídek vybrala Rada obce Čistá 2. prosince 2015 jako dodavatele zvonařskou 

dílnu rodiny Dytrychovy v Brodku u Přerova. Kromě nejlepší nabídky si zvonařka Leticie 

Vránová-Dytrychová jako jediná věž také prohlédla a provedla zvukové zaměření historického 

zvonu sv. Jana a Pavla mučedníků, aby byl nový zvon ke starému dokonale naladěn.  

Ideovou a zčásti technickou stránku nového zvonu včetně organizace a načasování si vzal za 

své zvoník Mgr. Pavel Kuře za podpory správce farnosti P. Františka Beneše, radou a 
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konzultacemi pomohl významný kampanolog Mgr. Radek Lunga. Nový zvon nahradil svého 

barokního předchůdce z roku 1753 od vysokomýtského zvonaře Jana Zejdy, zrekvírovaného 

pro válečné účely 18. března 1942. Má obdobné parametry (hmotnost 65 kg oproti původním 

63 kg, průměr věnce je shodně 47 cm, také středního žebra), ladění a2 je lehce snížené podle 

vedle zavěšeného historického zvonu ladění f1. Příslušnost k obci akcentuje zasvěcení zvonu 

sv. Mikuláši - patronu kostela a obce – a symbolicky svébytnost občanskou a národní pak  

sv. Václav – patron české země. Oproti svému předchůdci, který plnil funkci umíráčku, byl nový 

zvon od počátku koncipován (s ohledem na prvořadý úkol - oznamování času a na aktualizaci 

koncepce doplňovaného zvonového fondu kostela) jako poledníček. Odkazy na zvonaře Zejdu, 

na válečné hrůzy, které braly srdce a životy zvonům i obyvatelům vesnice, a na obnovitele 

zvonu zakomponoval zvoník do chronogramu u koruny: SRDCE I HLAS ZEJDŮV ZLÁ VÁLKA 

VZALA - TENTO MI L. V. DYTRYCHOVÁ V BRODKU DALA (součet 4032 je dvojnásobkem roku 

ulití 2016). Sestavení chronogramu bylo velice obtížné, zvažováno bylo i provedení v latině, 

konečná podoba se rodila několik týdnů. Kromě reliéfů obou světců se na plášti objevil znak 

obce Čistá s donátory (dobrodinci a obec Čistá), kartuše zvonařské díly s typickou snítkou túje 

severské, u věnce pak nápis s domicilem (kostel sv. Mikuláše v Čisté) a příležitostí pořízení 

(obnova věžních hodin). Autorem umělecké výzdoby je Mgr. Lenka Trubačová. Celkové pojetí 

zvonu je spíše tradiční, nevšední je zvolená kombinace světců a chronogram (ve zdejším 

kostele již třetí). Původně navrhovanou jednoduchou technickou talířovou korunu nahradila 

půvabnější historická koruna šestiramenná.  

Práce na výrobě hliněných zvonových forem byly zahájeny začátkem února 2016. 9. února bylo 

hotovo jádro, po prohlídce „falešného zvonu“ s voskovou výzdobou 20. února a vyjasnění 

posledních detailů byla následně výzdoba odsouhlasena. Dne 1. března krátce před půl druhou 

odpoledne proběhlo v brodecké dílně za účasti zvoníků a zastupitelů obce odlití zvonu. 

Roztavený kov natékal do formy 95 vteřin, poté 3 dny chladl. Bezprostředně po odlití si všichni 

přítomní cinkli kalíškem pravé moravské slivovice na zdar díla: „Ať zvoní!“ Nutno dodat, že dílo 

se podařilo a nový zvon má skvělý zvuk. Kromě poctivé práce slavné zvonařky za to vděčí 

optimálnímu složení zvonoviny s garancí čistoty použitého kovu 99,99%. 

V sobotu 5. března večer dorazil hotový zvon do Čisté. Hned dalšího dne byl vystaven  

při pravidelné nedělní bohoslužbě. Spolu s potřebnými informacemi byl vystaven ještě 12. 

března ve vestibulu kulturního domu při příležitosti tradičního obecního plesu. Slavnostní 

vysvěcení nového zvonu proběhlo při nedělní bohoslužbě v kostele sv. Mikuláše 13. března. 

Světil P. František Beneš, který se lvím podílem zasloužil o záchranu a celkovou opravu kostela. 

Zazpíval místní příležitostný chrámový sboreček pod taktovkou Jiřího Skalického. Svěcení 

zvonu v Čisté (tehdy ještě Litrbaších) se uskutečnilo naposledy v létě 1947, kdy byl znovu 

vysvěcen starý zvon sv. Jana a Pavla mučedníků po navrácení z Německa, dva nové menší 

zvony na malou věžičku se světily po 1. světové válce v roce 1922 a předtím – až předchůdce 

našeho nového zvonu v roce 1753. 

V pátek 18. března po 17. hodině se kostel a část hřbitova zaplnily místními i přespolními. 

Přítomné pozdravil starosta Bohumil Pavliš a přivítal vzácného hosta - zvonařku Leticii 

Vránovou-Dytrychovou. Zvoník Pavel Kuře pohovořil o ztrátách a obnově zvonů kostela  

sv. Mikuláše, přiblížil ideovou stránku výzdoby nového zvonu a popřál mu dlouhé a šťastné 
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žití. Slavnostní slova pronesla také paní zvonařka Dytrychová a jako osoba nejpovolanější sama 

nový zvon rozezvučela. A pak za majestátného vyzvánění velkého zvonu vynesli oba naši 

zvoníci nový zvon z kostela ven k velké věži, aby po chvíli za zpěvu Svatováclavského chorálu 

vystoupal až do severní okenice. Zodpovědný úkol vazače lana připadl Petru Dřínovskému, za 

lano táhli Štěpán Maiwald, Oldřich Vašina ml. a Pavel Kuře. Do okenice pomohl Ladislav Pavliš, 

zespoda jistili Petr Dřínovský a Bohumil Pavliš. A zatímco na věži se pilně montovalo, paní 

zvonařka v kostele prezentovala zrození nového zvonu. Na závěr o půl sedmé večer 

na nejvýchodnějším postu velké věže opět udeřilo kované srdce do bronzového kovu - po 

dlouhých 74 letech... 

Zvon byl zavěšen na pozici svého předchůdce, použita byla původní barokní dubová hlava  

a veškeré dochované kování. Kluzné uložení čepů zvonové hlavy v okovaných prohlubních 

trámů bylo z důvodu zamýšlené pozdější instalace lineárního motoru nahrazeno naklápěcími 

ložisky. Repasi hlavy, čepů, původní páky, části kování, osazení ložisky a výrobu spon ke 

třmenům provedl zvoník Pavel Kuře, chybějící třmeny (cca ½) podle původních vyrobil 

umělecký kovář Miloš Fait z Dolního Újezda, kované srdce se závěsem dodala brodecká firma 

Boroko - Rostislav Bouchal. Repasi bicího mechanismu odbíjení čtvrthodin provedl zvoník 

Pavel Kuře, speciální listovou pružinu darem ukoval umělecký kovář Karel Píša – Kovárna 

Karloss Osík. Úprava původní dubové zvonové hlavy (napasování na korunu nového zvonu) a 

vyvážení zvonu provedl zvoník. Pozdější instalaci bicího motoru k odbíjení čtvrthodin a 

lineárního motoru realizovala firma Zvonotec – Jan Tralich z Karviné (též dodavatel věžních 

hodin). Na financování čtvrťového odbíjení byly dočerpány prostředky z veřejné sbírky, zbytek 

byl uhrazen z daru našich odsunutých německých krajanů a představitelů společenství 

původních litrbašských - Anny a Alberta Lebedových. Lineární motor, umožňující každodenní 

automatické zvonění, zaplatila zdejší Římskokatolická farnost – Proboštství Litomyšl. Kromě 

péče o zvony tak přibyla zvoníkovi starost o hodiny, především o jejich oživené bicí 

mechanismy. Pro dobré vyvážení zvonu, poměrně těžkou barokní hlavu (její hmotnost ještě 

vzrostla namontováním pohyblivé části lineárního motoru netradičně nad osu hlavy) a celkově 

relativně malou hmotnost zvonu je zvonění na nový zvon fyzicky zcela nenáročné, vyžaduje 

však cit a zkušenost. Rytmus zvonění je cca 74 úderů za minutu. Laickou i odbornou veřejností 

je ceněn jeho čistý jiskrný hlas. 
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Základní škola a Mateřská škola Čistá 

Základní škola ve školním roce 2015/2016 

Počet žáků:  41 

Personální obsazení:   Mgr. Miloslava Siglová, ředitelka  

Mgr. Martina Zahálková, učitelka  

       Iva Šarounová, učitelka  

        Věra Kladivová, vychovatelka  

        Tereza Slavíková, DiS., asistent pedagoga  

        Hana Benešová, školnice  

 

Při škole je zřízena školní družina. 

Nepovinné předměty a zájmové kroužky:  Angličtina pro 1. až 5. ročník (skupiny dělené)  

       Keramika pro 1. až 4. ročník (skupiny dělené) 

       Tvořivé ruce 

      Přírodovědný kroužek zaměřený na myslivost 

      Taneční kroužek    

Z akcí školy:  

- návštěva divadelního představení „Sindibád mořeplavec“ ve Smetanově domě 

- projekt „Hrátky skřítka Podzimníčka“ 

- dvoudenní projekt „Vítáme advent“ spojený s kulturním vystoupením pro rodiče, 

adventním průvodem světýlek obcí, plesem v pyžamech, přenocováním ve škole  

a adventními dílnami 

- vystoupení žáků s kulturním programem na obecní akci „Rozsvěcení vánočního 

stromu“ 

- vánoční výstava prací žáků v budově základní školy 

- den otevřených dveří – prezentace práce školy a školních prostor 

- vánoční výlet do Olomouce – výlet rodičů s dětmi do předvánoční Olomouce, návštěva 

interaktivní výstavy Pevnost poznání, vánočních trhů v centru města 

- zimní pobyt na horách „Snowprťata“ – Stará Ves u Rýmařova (chata Orientka) – 

čtyřdenní pobyt s lyžováním a jinými aktivitami 

- návštěva rodilého mluvčího ve třídách žáků učících se anglický jazyk 

- návštěva předškolních dětí MŠ ve škole „Škola nanečisto“ – účast ve výuce 1. ročníku 

- plavecký výcvik v Městském bazénu Litomyšl 

- karneval v kulturním domě na téma „Ten dělá to a ten zas tohle“ 
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- vývoj hudby od pravěku do současnosti - beseda s ukázkou hudebních nástrojů a hry 

na ně 

- celodenní projekt „Čarodějnická škola“ spojená s vystoupením kouzelníka Jiřího 

Krejčího 

- odpolední tvořivé dílny pro rodiče s dětmi 

- divadelní představení ve Smetanově domě „Sůl nad zlato“ 

- Den matek v kulturním domě – kulturní pásmo písní, básniček a tanců dětí MŠ a ZŠ 

- slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně v Litomyšli 

- pohádkový muzikál ve Smetanově domě „Čertův švagr“ 

- školní výlet - Antropologické muzeum a ZOO Brno 

- „Bambini cup“ – účast na 2. ročníku fotbalového turnaje pro děti prvního stupně  

v Dolním Újezdě 

- hasičský den – pozvání na program dobrovolných hasičů v Čisté 

- exkurze na Zemědělskou farmu do Trstěnice 

- návštěva kostela spojená s odbornou přednáškou o historii kostela pro žáky 5. ročníku 

Škola vydávala svůj zpravodaj a informovala prostřednictvím vlastních webových stránek.  

 

Mateřská škola ve školním roce 2015/2016 

Počet dětí: 40 

Personální obsazení:  Mgr. Kateřina Kalusová, zást. ředitelky pro předškolní vzdělávání  

       Jitka Marešová, učitelka  

   Barbora Hladíková, učitelka 

       Petra Hanusová, školnice  

 

Z akcí mateřské školy: 

V průběhu školního roku se děti zúčastnily celkem deseti divadelních představení, z nichž 

některá probíhala v budově MŠ, kam byly většinou přizvány i děti z MŠ Trstěnice, dále  

ve Smetanově domě v Litomyšli, jedenkrát také v Benátkách, kde děti navštívily nové obecní 

hřiště. 

 

Výjimečné dny v MŠ: 

„Strašidýlkové odpoledne“ 

„Možná přijde i Mikuláš“ 

„Putování za čarodějnicí Bertou“ 

„Přijde k nám Ježíšek?“ 
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Jedenkrát za měsíc tzv. „Hračkový den“ 

 

Z dalších akcí mateřské školy: 

- ozdravné pobyty v Savitaru Litomyšl – návštěvy sauny, páry, salionária, otužování 

(celkem 10 lekcí) 

- divadlo „Zlatovláska“ 

- zpívání dětí v kostele při příležitosti Rozsvěcení vánočního stromu 

- vánoční pásmo písniček s příběhem p. Novozámské „Hvězdička betlémská“ 

- vánoční besídka v kulturním domě 

- exkurze v kadeřnictví a truhlářství 

- předplavecká výuka dětí v Městském bazénu v Litomyšli (celkem 10 lekcí) 

- dětský karneval v kulturním domě „Ten dělá to a ten zas tohle“ 

- vystoupení dětí v kulturním domě k oslavě Dne matek 

- výlet do Bludova, návštěva „Pradědova dětského muzea“ 

- slavnostní rozloučení s předškoláky a jejich „pasování“ na školáky 

 

Zájmové kroužky v mateřské škole: Angličtina hrou 

     Veselé pískání na zobcovou flétnu 

 

Zaměstnanci školní jídelny a školní jídelny – výdejny: 

Marcela Binková, vedoucí stravování, kuchařka  

Pavla Bačovská, kuchařka 

Petra Hanusová, pomocná kuchařka 

Jana Moučková, dovoz a výdej obědů 
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Počasí v roce 2016 

Leden 

Na Nový rok teploty klesly k téměř minus 4 stupňům Celsia. Přes den se pohybovaly kolem 

nuly, sněžilo. Také v následujících dnech se udržel zimní ráz počasí. V noci teploty klesaly až 

k minus osmi stupňům, přes den se pohybovaly mezi -5 a -1˚C. Sněžilo však jen 4. a mírně též 

5. ledna. V dalších dnech se oteplilo, ale už v sobotu 9. ledna klesla teplota opět až k minus 

devíti stupňům. Následovalo oteplení doprovázené náledím. V druhé polovině ledna se 

teploty pohybovaly v noci od -5 stupňů do nuly, přes den pak kolem nuly. Vyskytly se občasné 

sněhové přeháňky, sníh se však většinou dlouho neudržel. V pátek 22. ledna se vyjasnilo, 

teplota klesla k téměř -15˚C. Následující den sněžilo, napadlo kolem 10 cm sněhu, který však 

v dalších dnech roztál. Teploty totiž stoupaly, 27. ledna jsme naměřili 14 stupňů nad nulou. 

V samotném závěru měsíce se sice ochladilo, pod nulu však teploty klesaly jen v noci. V neděli 

31. ledna nás opět trápilo náledí. 

 

Únor 

Únor byl velmi teplým měsícem. Až na výjimky se totiž teploty nedostaly pod bod mrazu, a to 

ani v noci. Přes den se pak pohybovaly zejména kolem 10 až 11 stupni. Ochladilo  

se až v samotném závěru měsíce. Převažovalo oblačné, případně zatažené a deštivé počasí 

s občasným silným větrem (velmi silně foukalo 7. února). V neděli 21. února celý den vydatně 

pršelo. Sníh se v únoru objevil bohužel jen sporadicky – a pokud ano, okamžitě roztál. 

 

Březen 

Začátek března byl chladnější. Hned první březnový den se teploty pohybovaly jen kolem nuly 

a sněžilo. V následujících dnech se oteplilo. V pátek 4. března se při jasném počasí teploty 

vyšplhaly až k deseti stupňům. Až do poloviny měsíce se však v noci pohybovaly kolem nuly 

nebo mírně pod nulou, přes den pak většinou kolem pěti stupňů. 15. března napadlo  

asi 10 cm sněhu. V následujících třech dnech díky jasnému počasí klesaly teploty v noci  

až k minus 6 stupňům, přes den však postupně šplhaly až k +10. Druhá polovina března byla 

převážně polojasná až oblačná, s teplotami v noci mezi +6 až +3 stupni, přes den se pohybovaly 

většinou do 10 stupňů. 20. března nás potrápil velmi silný vítr. 

 

Duben 

Duben začal jasným a teplým počasím. V pondělí 4. dubna jsme naměřili kolem 20 stupňů, 

v úterý 5. dubna dokonce skoro 24. V následujících dnech však přišlo ochlazení a přidal se déšť 

či občasné přeháňky. Ve středu 13. dubna bylo při polojasném počasí téměř 19 stupňů, 

v sobotu 16. dubna 17 stupňů. Následující týden se nesl v jasném až polojasném počasí 

s teplotami kolem 15 stupňů. Na Jiřího se ochladilo, v noci klesla teplota ke dvěma stupňům a 

přes den nestoupla výše než na osm. V závěru měsíce se objevily dokonce mrazíky. 25. dubna 
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bylo v noci kolem -3˚C a objevovaly se sněhové přeháňky. Velmi větrný byl 28. duben. Teplota 

už však vystoupala přes deset stupňů. 

 

Květen 

Začátek května byl jasný a teplý, přes den bylo kolem 20 stupňů. Výjimku tvořila středa  

4. května, kdy celý den pršelo, a teplota nepřesáhla deset stupňů. Následně se vyjasnilo  

a teploty se vrátily k téměř 20˚C. V noci však klesaly ke třem, případně jen dvěma stupňům. 

Druhá polovina měsíce byla zpočátku oblačná až zatažená s občasným deštěm nebo 

přeháňkami. Teploty v noci klesaly k 8 – 6 stupňům, přes den se držely mezi 11 - 13˚C, 

postupně se však oteplovalo. O víkendu 21. a 22. bylo jasné a teplé počasí, s teplotami kolem 

25 stupňů. V závěru května se teploty přiblížily tropické třicítce, kterou však nepřesáhly.  

 

Červen 

Na začátku června bylo polojasno až oblačno s občasným deštěm a teplotami mezi  

18 a 25 stupni. Až do 13. června pak převažovalo jasné až polojasné počasí, teploty v noci 

klesaly k 10 až 7 stupňům, přes den se přibližovaly k 25. V polovině června přišlo oblačné  

až zatažené počasí s přeháňkami, 19. června s bouřkou. Teploty však zůstávaly příjemné, 

většinou od 20 do 25 stupňů. Po dvacátém červnu jsme se dočkaly také prvních tropických 

dnů, již 23. června se teplota šplhala přes 28 stupňů, v následujících dvou dnech pak až k 32. 

Následovalo mírné ochlazení s bouřkami či občasným deštěm, poslední školní den jsme však 

opět naměřili 30 stupňů. 

 

Červenec 

Začátek prázdnin se nesl ve znamení polojasného až oblačného počasí s teplotami ráno kolem 

13 až 15 stupňů, přes den pak mezi 22 a 25 stupni. 6. července bylo chladné a velmi větrné 

počasí. Ráno jsme sice naměřili skoro patnáct stupňů, přes den ovšem jen o tři více. Až do  

12. července se pak oteplovalo. 11. července bylo 35 stupňů. Ještě 12. července teploty 

atakovaly třicítku, přidaly se však bouřky. V následujících dnech přišlo ochlazení,  

14. července jsme zaznamenali vytrvalý déšť, k němuž se přidal silný vítr s teplotami jen kolem 

13 stupňů. V druhé polovině měsíce se opět počasí vylepšilo, v závěru pak teploty opět sahaly 

ke třiceti a více stupňům. Jen občas se objevila přeháňka či bouřka. 

 

Srpen 

První srpnová dekáda se nesla v typicky letním počasí s teplotami mezi 21 a 25, postupně  

až 30 stupni. Výjimku tvořil 5. srpen, který celý propršel, a teplota nepřesáhla 20 stupňů. 

Následoval chladnější ráz počasí. V noci teploty klesaly ke 12, přes den šplhaly jen k 16 až 18 

stupňům. Až v druhé polovině měsíce se vyjasnilo i oteplilo, ale pouze k 27 stupňům, které 
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jsme naměřili 20. srpna. Pouze 27. a 28. srpna se teplota opět přehoupla přes tropickou 

třicítku.  

 

Září 

Zatímco srpen příliš letní počasí nepřinesl, začátek září byl skutečně krásný. Převládalo jasné 

až polojasné počasí s teplotami mezi 25 a 27 stupni, mezi desátým a patnáctým zářím se 

teplota šplhala až ke třicítce. Jen výjimečně byl tento ráz počasí narušen chladným dnem, jako 

tomu bylo například 5. září, kde se teplota nedostala výš než nad 16 stupňů, k nimž se přidaly 

dešťové přeháňky. V druhé polovině září se ochladilo a začalo pršet. Teploty sice spadly, ale až 

do konce měsíce se pohybovaly kolem 20 stupňů, poslední zářijový den jsme naměřili dokonce 

přes dvacet pět. V noci však bylo již chladněji. Teploty klesaly k 10, někdy jen k 5 stupňům. 

 

Říjen 

Ještě prvního října bylo nezvykle teplo – 25 stupňů, pak ale přišlo ochlazení. 5. října byly ráno 

přibližně 4 stupně, přes den jen o stupeň více. Celý den navíc propršel. V pátek jsme se pak 

dočkali prvního přízemního mrazíku. V polovině měsíce se opět oteplilo, v noci se teploty 

pohybovaly mezi 10 až 7 stupni, přes den kolem 14 až 15. V druhé polovině října bylo převážně 

oblačno, větrno, deštivo a mlhavo s teplotami ráno mezi 9 až 6 stupni, přes den většinou kolem 

deseti, výjimečně ještě až 14 stupni. 30. října foukal silný vítr. 

 

Listopad 

Listopad odstartoval typicky podzimním počasím – deštěm, na dušičky pak také silným větrem. 

Ve středu 3. listopadu přišlo velké ochlazení – teplota spadla z přibližně +6 stupňů přes den,  

a pod bod mrazu ve večerních hodinách. V následujících dnech se teploty v noci pohybovaly 

kolem 4 stupňů, přes den jen mezi 5 až 7 stupni. Ve středu 10. listopadu přišel první sníh, který 

ale hned roztál. V neděli 13. listopadu klesla teplota v noci k minus šesti stupňům, přes den se 

pohybovala jen kolem nuly. Také v dalších dnech bylo mrazivo. V úterý 15. listopadu klesla 

teplota v noci pod -8 stupňů, přes den se pak pohybovala jen mírně nad nulou. Také státní 

svátek byl chladný, i když ne tolik jako předchozí dny – v noci bylo kolem 4 stupňů, přes den 

mezi 6 až 8 stupni. Následující dny se přidal vítr a déšť, který se na konci měsíce proměnil  

ve sněžení. V úterý 29. listopadu klesla teplota v noci opět pod -6 stupňů, přes den se 

pohybovala jen kolem nuly. Následující den pak napadlo asi pět centimetrů sněhu. 

 

Prosinec 

Prvního prosince bylo sice ještě kolem 3 až 4 stupňů nad nulou, ale v následujících dnech došlo 

k postupnému ochlazování. V neděli 4. prosince klesla v noci teplota pod minus 3 stupně, přes 

den se pohybovala jen kolem nuly. V noci na pondělí klesla teplota k minus 8 až k minus  

9 stupňům, přes den se pohybovala mezi minus 2 stupni až nulou. Bylo polojasno, přes den 
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pak spíše oblačno. Kolem 10. prosince se oteplilo, v noci se teplota pohybovala kolem  

5 stupňů, přes den mezi 6 až 10 stupni. Přidal se občasný déšť, 9. prosince navíc také silný vítr. 

V následujících dnech přišlo opětné ochlazování. V noci na 13. prosince klesla teplota znovu 

k téměř 9 stupňům pod nulou, přes den se pohybovala jen kolem nuly. 18 prosince konečně 

trochu nasněžilo, odhadem však jen 5 až 7 centimetrů. Sníh vydržel skoro až do Vánoc, protože 

přes den se teploty stále držely kolem bodu mrazu. 23. prosince však přišlo oteplení a s ní také 

velká ledovka, která zasáhla prakticky celé území republiky. Na konci roku se znovu ochladilo. 

V noci na 30. prosince klesla teplota k minus deseti stupňům, přes den pak s výjimkou 

slunečných míst nepřesáhla nulu. Podobný ráz počasí zůstal i na Silvestra.  
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Demografický vývoj v roce 2016 

Počet obyvatel k 31. prosinci: 979 

Z toho žen: 495 

Z toho mužů: 487 

 

Počet narozených dětí: 12 

Počet úmrtí: 7 

Počet přistěhovaných občanů: 10 

Počet odstěhovaných občanů: 19 

 

Události v ČR 

6. února zaútočily desítky maskovaných útočníků zápalnými lahvemi na Autonomní sociální 

centrum Klinika v Praze na Žižkově. K události došlo v době stále vypjatější celospolečenské 

situace zaviněné loňskou migrační krizí.  

28. června zrušil Ústavní soud ustanovení zákona o registrovaném partnerství, které jedincům 

žijícím ve stejnopohlavním páru zapovídalo právo adoptovat dítě. Také toto téma stále 

rozděluje českou společnost, byť se situace v některých ohledech zlepšuje. Protože je kronikář 

učitelem, ví, že dospívající lidé jsou v tomto ohledu mnohem tolerantnější a dospělí by se  

od nich mohli v řadě věcí učit. 

7. – 8. října se ve třetině senátních obvodů (s čísly o jedno větší než násobky tří) konaly volby 

do Senátu Parlamentu České republiky a současně v celé republice kromě Prahy volby do 

zastupitelstev krajů. Volby především potvrdily malý zájem občanů o Senát jako takový.  

Ve volbách do zastupitelstev krajů si prvenství připsalo hnutí ANO Andreje Babiše. 

1. prosince zahájila Finanční správa ČR dlouho diskutovaný a opozicí napadaný provoz 

elektronické evidence tržeb. Mnozí z malých podnikatelů a obchodníků si stěžovali, že je tento 

systém zničí. Zřejmě nejvíce se zavedení EET dotklo malých hospod a restaurací. Jen během 

prosince jich více než 700 ukončilo svoji činnost (zejména kvůli údajně vysokým nákladům  

při přechodu na EET). 

Ve stejný den bylo české a slovenské loutkařství zapsáno na seznam děl ústního a nehmotného 

dědictví lidstva UNESCO. 

 

Události ve světě 

Rok 2016 přinesl pokračování migrační krize, kterou se podařilo až na jaře alespoň částečně 

vyřešit dohodou mezi Evropskou unií a Tureckem. Turecko se zavázalo, že bude přijímat zpět 

ty uprchlíky, kteří se pokusí dostat na evropskou pevninu právě přes Turecko. Balkánská cesta, 
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přes kterou od poloviny roku 2015 proudily do Evropy desetitisíce lidí, se tak prakticky 

uzavřela. Turecko sice EU vyhrožovalo, že uprchlíky do Evropy pustí, když tato nepřistoupí na 

bezvízový styk a další požadavky, ale do konce roku se tak nestalo. Problematickou se však 

nadále jevila migrační cesta přes Středozemní moře, kudy do Evropy přišly statisíce lidí z Afriky. 

Zatímco balkánskou cestou mířili do Evropy zejména lidé prchající před válkou v Sýrii (a spolu 

s nimi bohužel i radikalizovaní muslimové), z Afriky přicházeli do Evropy zejména ekonomičtí 

migranti. Cesta přes Středozemí se stala rájem překupníků s těmito lidmi, stejně jako svědkem 

nesčetných lidských tragédií. Lidé se pokoušeli přeplavit přes moře v chatrných bárkách, 

z nichž mnohé do cíle nedopluly.  

I nadále rovněž probíhala občanská válka v Sýrii spojená s válkou proti teroristické organizaci 

zvané Islámský stát. Koalice vedená USA sice dosáhla jistých úspěchů, Islámský stát se však 

zničit nepodařilo. Bojů s islamisty se na straně syrského prezidenta Asada účastnilo také 

Rusko. Jeho aktivity byly však mnohými odborníky vnímány jako kontroverzní. Válka 

s Islámským státem se prostřednictvím teroristických útoků přenesla také do Evropy. Vedla 

rovněž k vzestupu populistických a radikálních tendencí v řadě evropských zemích, ČR 

nevyjímaje. 

V polovině roku pak Evropu čekalo velké překvapení. Ve Velké Británii se uskutečnilo 

referendum o vystoupení z EU. Ačkoliv většina prognóz odhadovala, že Velká Británie 

v evropském společenství setrvá, většina obyvatel se nakonec vyslovila pro Brexit.  

Další překvapení přišlo v listopadu a týkalo se voleb amerického prezidenta. Většina prognóz 

sice tvrdila, že vítězkou bude Hillary Clintonová, prezidentem byl však zvolen miliardář  

a populista Donald Trump.  

 

Vybrané události: 

22. března zahynulo při teroristických útocích v Bruselu 32 osob a kolem 340 jich bylo zraněno. 

K útoku se přihlásil tzv. Islámský stát. 

24. června se konalo britské referendum o odchodu Spojeného království z EU. 51,9% 

hlasujících se vyslovilo pro odchod Velké Británie z evropského společenství. 

14. července zahynulo při teroristickém útoku v Nice 84 lidí a přes 100 dalších bylo zraněno. 

Ve Francii se právě konaly oslovy Dne pádu Bastily. 

24. září byl blahořečen katolický řeholník a sudetský Němec Engelmar Hubert Unzeitig známý 

též jako Anděl z Dachau. 

8. listopadu se v USA uskutečnily prezidentské volby, které vyhrál miliardář Donald Trump.  

19. prosince došlo k dalšímu teroristickému útoku, tentokrát v Německu. Islámský radikál 

tuniského původu vjel s ukradeným polským kamionem na vánoční trh v Berlíně. Jeho šílená 

jízda si vyžádala 12 obětí. Mezi oběťmi byla i jedna Češka. Stala se tak první obětí teroristických 

útoků v Evropě. 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/22._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teroristick%C3%A9_%C3%BAtoky_v_Bruselu_v_b%C5%99eznu_2016
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teroristick%C3%BD_%C3%BAtok_v_Nice_2016
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobyt%C3%AD_Bastily
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sudet%C5%A1t%C3%AD_N%C4%9Bmci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Engelmar_Hubert_Unzeitig
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor_Dachau
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
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Přílohy kroniky (text o Augustinu Kmoškovi stylisticky drobně upraven kronikářem;  

autor textu: Mgr. Lukáš Víšek) 

  

  

Augustin Kmošek: Život a smrt legionáře popraveného  
za zradu císaře pána 

 

  

  

  

  

Příslušník České družiny v Rusku  

1889 - 1916  
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Rodina Kmoškova 

Augustin Kmošek se narodil na hlavní svátek vánoční 24. prosince 1889 v obci Litrbachy 

u Litomyšle do skromných poměrů rodiny mlynáře Mikuláše a Heleny Kmoškových.1 Dle 

tehdejší křesťanské praxe reflektující tradiční zvyky, životní podmínky, stav lékařské péče a 

vysokou úmrtnost novorozených dětí, byl Augustin pokřtěn hned druhý den ve zdejším kostele 

v obci Litrbachy z rukou faráře Sigismunda Štěpána.2 Rodiče Mikuláš a Helena byli katolického 

vyznání, dobrých mravů a vzornými rodiči svého početného potomstva. Otec Mikuláš se 

narodil 26. listopadu 1853 v domě čp. 139 v Trstěnici3, v mládí nastoupil do učení na mlynáře, 

a ještě před dovršením zletilého věku se seznámil se svojí budoucí manželkou Helenou, 

rozenou Drimlovou 12. května 1853 v domě č. 126, taktéž v Trstěnici.4  Osud rodiče zavál ještě 

v mladém věku do obce Litrbachy, kde strávili celý svůj život v domě čp. 149.5 Do malého 

stavení nacházející se na rozhraní obcí se přestěhovali po návratu Mikuláše z povinné vojenské 

služby, neboť se jim zde 11. října 1876 narodil první potomek, dcera Helena.6 Po návratu do 

civilního života musel otec Mikuláš obstarávat veškeré živobytí rodiny, kromě profese mlynáře 

se také musel starat o malé domácí hospodářství, nicméně i přes zjevnou fyzickou zdatnost 

musel během svého života strávit mnohá příkoří v podobě smrti dvouletého syna Johana, 

popravy Augustina během války a nakonec také smrti manželky v roce 1921, která si způsobila 

těžký úraz, na jehož následky také zemřela.7 Po její smrti se k čerstvému vdovci a vyčerpanému 

otci přistěhoval jeho syn Jan, který také jako jediný z potomků zůstal po válce v obci a staral 

se o otce, který požíval ročního výměnku 2 q žita, 1 q pšenice, 2 q ovsa, ½ q ječmene, 5 q 

brambor a 1 l mléka denně.8 Matka Helena byla celý život oddanou manželkou, a i přes velký 

počet dětí se starala o chod domácnosti, s čímž jí později kromě otce pomáhali také synové.  

                                                           
1Státní oblastní archiv v Zámrsku (dále jen SOA Zámrsk), fond (dále f.) sbírka matrik Východočeského kraje 1587-

1949 (dále SMVK 1587-1949), Farní úřad římskokatolické církve Čistá, sign. 5435, kniha narozených 1876-1891, 

s. 181. 
2 Tamtéž. 
3 SOA Zámrsk, f. SMVK 1587-1949, Farní úřad římskokatolické církve Trstěnice, sign. 1371, kniha narozených 

1840-1861, s. 125. 
4 SOA Zámrsk, f. SMVK 1587-1949, Farní úřad římskokatolické církve Čistá, sign. 7483, kniha narozených 1862-

1903, s. 181. 
5 SOA Zámrsk, f. SMVK 1587-1949, Farní úřad římskokatolické církve Trstěnice, sign. 7483, kniha sňatků 1862-

1903, s. 50. 
6 SOA Zámrsk, f. SMVK 1587-1949, Farní úřad římskokatolické církve Trstěnice, sign. 5428, kniha narozených 

1861-1883, s. 152. 
7 SOA Zámrsk, f. SMVK 1587-1949, Farní úřad římskokatolické církve Čistá, sign. 7634, kniha zemřelých 1901-

1922, s. 153. 
8 Vojenský ústřední archiv-vojenský historický archiv v Praze (dále VÚA-VHA Praha), Legionářský poslužný spis 

Augustina Kmoška (dále AK) – Zpráva četnické stanice Janov okresní správě politické v Litomyšli. 
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O její profesi máme jen jednu zmínku, a to ve zprávě Hugo Kona o přelíčení s Augustinem 

Kmoškem v roce 1916: „Matka jeho, sluha Helena, roz. Drimlová“. 9   

Z početného potomstva byla nejstarší dříve zmíněná dcera Helena, jejíž osudy jsou 

celkem neznámé. Z dostupných pramenů víme, že se jí 13. června 1899 narodilo mrtvé dítě, 

jehož jméno ani pohlaví není v příslušné matrice uvedeno. Další tragédie Helenu postihla  

o dva roky později, kdy umřel v brzkém věku i její druhý potomek, dcera Bertha.10 

Druhorozeným potomkem v rodině Kmoškových byl nejstarší syn František. Narodil se  

19. prosince 1878 a po dosažení dospělosti se odstěhoval do jihomoravského Hodonína, kde 

také v roce 1953 zemřel.11 Následoval bratr Johan, narozený 11. července 1881, který ale po 

dvou letech života zemřel.12 Třetím synem byl Josef, narozený 21. června 1883.13  

Po absolvování základní školní docházky se vyučil pekařem a odstěhoval se do Kutné hory, kde 

ho v roce 1914 zastihl sarajevský atentát a červencová částečná mobilizace. Během bojů ve 

východní Haliči byl 28. listopadu 1914 zajat a na sklonku války se přihlásil do československých 

legií v Rusku, s nimiž se v roce 1920 vrátil do Československa.14 Obdobné osudy měl za Velké 

války další z potomků, syn Mikuláš, narozený rodičům Kmoškovým 10. prosince 1887.15 Po 

svém zajetí v lednu 1915 u Ruské Ropice strávil většinu času v zajateckém táboře nebo na 

sezonních pracích v Rusku a v roce 1918 vstoupil do československých legií.16 Nejprve byl přijat 

do 2. omského pochodového praporu, odkud se následně dostal k 3. střeleckému pluku „Jana 

Žižky z Trocnova“.17 Nejmladší dcera Kateřina přišla na svět 16. dubna 1892.18 Většinu svého 

života prožila v Brně, v důchodovém věku se ale vrátila do rodné obce, kde také 5. září 1966 

                                                           
9 Tamtéž. 
10 SOA Zámrsk, f. SMVK 1587-1949, Farní úřad římskokatolické církve Čistá, sign. 7634, kniha zemřelých 1901-

1922, s. 16. 
11 SOA Zámrsk, f. SMVK 1587-1949, Farní úřad římskokatolické církve Čistá, sign. 5435, kniha narozených 1876-

1891, s. 34. 
12 Tamtéž, s. 66. 
13 Tamtéž, s. 89. 
14 Josef Kmošek – Databáze legionářů a padlých ve 2. světové válce. [online databáze]. Praha: VHA [cit. 2016-

12-20]. Dostupné z: http://vuapraha.cz/fallensoldierdatabase. 
15 SOA Zámrsk, f. SMVK 1587-1949, Farní úřad římskokatolické církve Čistá, sign. 5435, kniha narozených 1876-

1891, s. 154. 
16 Mikuláš Kmošek – Databáze legionářů a padlých ve 2. světové válce. [online databáze]. Praha: VHA [cit. 2016-

12-20]. Dostupné z: http://vuapraha.cz/fallensoldierdatabase. 
17 Tamtéž. Pluk vznikl 15. března 1917 rozšířením III. praporu 1. střeleckého pluku. 2. července téhož roku se 

zúčastnil památné bitvy u Zborova a v dalších letech celé sibiřské anabáze. Po válce byl v rámci unifikace jednotek 

československé armády sloučen s domácím 3. pěším plukem. Velitelství pluku sídlilo v meziválečném období 

v Kroměříži. Srov. J. FIDLER-V. SLUKA, Encyklopedie branné moci republiky československé 1918-1938, Praha 

2006, s. 485. 
18 SOA Zámrsk, f. SMVK 1587-1949, Farní úřad římskokatolické církve Čistá, sign. 7479, kniha narozených 1892-

1902, s. 8. 
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zemřela.19 Po Kateřině se ještě narodil 26. března 1896 nejmladší z bratrů, Adolf, o jehož životě 

ale nejsou bližší podrobnosti.20  

 

Život mladého mlynáře 

Dětství Augustina Kmoška se nijak nelišilo od jeho vrstevníků vyrůstajících v podobných 

sociálních poměrech. V obci Litrbachy vychodil nejprve čtyřletou obecnou školu a poté byl 

předurčen k mlynářské profesi, které se učil u svého otce, vedle toho také musel pomáhat 

v domácnosti a na malém rodinném hospodářství. Bohužel se i na jeho dětství podepsaly 

neduhy tehdejšího způsobu života a stavu lékařské péče. Prodělal mnoho nemocí, byl ale velmi 

fyzicky odolný a všechny ve zdraví překonal, nicméně v deseti letech se nakazil tyfem, nemocí, 

která měla na konci 19. století velmi vysoký podíl na mortalitě obyvatelstva. Mladý Augustin 

se ze zákeřné nemoci vyléčil, její následky se ale projevily během světové války a velmi 

znepříjemňovaly Kmoškovi život na frontě a později i v zajetí.21  

V roce 1910 byl Kmošek pozván k odvodní komisi na okresní doplňovací velitelství ve 

Vysokém Mýtě k vykonání zdravotní prohlídky pro absolvování prezenční vojenské služby.22 

Augustin Kmošek byl i přes dřívější onemocnění zdravý člověk, charismatický blonďák 

s modrýma očima a se zdatnou postavou o výšce 160 cm23, splňující tak tělesné i duševní 

požadavky nutné k odvodu. Blíže jeho osobní popis z pera Hugo Kona z roku 1916: „Jmenovaný 

byl postavy střední, vlasů světlých, šedých očí, obočí světlého, nosu a úst souměrných, obličeje 

oválového a vousu rezavěsvětlého“24. Prezenční vojenskou službu nastoupil u pěšího pluku  

č. 9825 (k. u k. Infanterie Regiment Nr. 98, dále jen IR 98) c. a k. armády ve Vysokém Mýtě.26 

                                                           
19 Archiv obce Čistá u Litomyšle, Přihlašovací lístek pro trvalý pobyt – Kateřina Kmošková. 
20 SOA Zámrsk, f. SMVK 1587-1949, Farní úřad římskokatolické církve Čistá, sign. 7479, kniha narozených 1892-

1902, s. 84. 
21VÚA-VHA Praha, Legionářský poslužný spis AK – Zpráva obhájce Hugo Kona, s. 2. 
22VÚA-VHA Praha, Legionářský poslužný spis AK – Opis kmenového listu Augustina Kmoška, s. 1. 
23 Tamtéž. 
24 VÚA-VHA Praha, Legionářský poslužný spis AK – osobní karta legionáře. 
25 Vývoji a struktuře pěšího pluku 98 se blíže věnuje V. MUCHA, Kujebáci-válečné děje pěšího pluku č. 98, 

Nymburk 2011. 
26 Doplňovací obvody společné armády kopírovaly politické okresy. V případě IR 98 přicházeli do Vysokého Mýta 

i mobilizovaní muži z Pardubického a Ústeckého okresu. Vojáci specialisté, byli rekrutováni a mobilizováni 

v nezávislosti na svém odvodním obvodu. Obvody tzv. Landwehru (ve Vysokém Mýtě měl kromě toho také 

posádku 30. zeměbranecký pluk) přesahovaly hranice politických okresů. Srov. Systém doplňování. Signum belli 

1914 [online]. [cit. 2016-12-11]. Dostupné z: http://www.velkavalka.info/wiki/doku.php?id=odvody.  

http://www.velkavalka.info/wiki/doku.php?id=odvody
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V roce 1912 byl po absolvování služby propuštěn do aktivní zálohy pluku a vrátil se ke své 

původní profesi mlynáře v obci Litrbachy.27  

Po atentátu na Františka Ferdinanda d'Este byl jako ostatní mobilizován během tzv. 

částečné mobilizace, vyhlášené 25. července 1914.28 Nastoupil ke svému pluku do Vysokého 

Mýta, k 9. rotě IV. praporu,29 s nímž odešel během srpna do pole na haličské frontě. Současně 

s ním také narukovali bratři František, Josef, Jan a Mikuláš. Bratr Josef byl zařazen u 5. roty,30 

zatímco mladší Mikuláš nastoupil k 11. pochodové rotě.31 Nejstarší syn František byl ve svých 

36 letech mobilizován k 30. zeměbraneckému pluku, dislokovanému taktéž ve Vysokém Mýtě. 

Jeho nejmladšímu bratrovi Adolfovi bylo teprve 18 let. Dle branného zákona měl nastoupit 

vojenskou službu až v roce 1917, nicméně je pravděpodobné, že byl ke službě povolán  

už v roce 1915, kdy nastupovali muži ve věku 18-20 let k tzv. Landsturmu. 

 

Počáteční boje v Haliči 

Rakouská armáda se k budoucímu střetu s východním sousedem začala připravovat 

ihned po 6. srpnu, kdy Rakousko-Uhersko vyhlásilo carskému Rusku, v návaznosti na jeho 

proklamace podpory srbskému spojenci, válku. I přes všeobecnou mobilizaci vyhlášenou na 

sklonku července nebyla ani na konci srpna rakouská armáda zdaleka připravena na budoucí 

rozsah bojů32, jejichž rozměr a krutost prokázaly už první střety mezi německými jednotkami 

a carskou armádou, které vyvrcholily na konci srpna známou bitvou u Tannenbergu. I přes 

zdánlivý pocit připravenosti zahájili Rakušané 21. srpna své tažení proti Rusům v nástupním 

prostoru východně od města Krasnik, s cílem odlehčit německým spojencům a přenést těžiště 

bojů na ruské území.33 Do operačního prostoru 4. armády generála Moritze von Auffenberga 

se ke svému křtu přesunul také IV. prapor IR 98 s rotou Augustina Kmoška. Kasárna opustili  

                                                           
27 Po vykonání prezenční služby byli vojáci zařazeni do aktivní zálohy mateřského pluku. Po dosažení 32 let byli 

přemístění k zeměbraneckým plukům. Srov. I. ŠEDIVÝ, Češi, české země a Velká válka, Praha 2014, s. 62. 
28 I. ŠEDIVÝ, Češi…, s. 29. 
29 VÚA-VHA Praha, Legionářský poslužný spis AK – Opis kmenového listu. 
30 K. u. k. Kriegsministerium. Alphabetisches Verzeichnis der in den Verlustlisten, Wien: K. k. Hof- und 

Staatsdruckerei, 1914-1919, výtisk ze 14. 1. 1916, č. 357, s. 24. 
31 K. u. k. Kriegsministerium. Alphabetisches Verzeichnis der in den Verlustlisten. Wien: K. k. Hof – und 

Staatsdruckerei 1914-1919, výtisk ze 7. 12. 1916, č. 499, s. 28. 
32 Rakouský předválečný plán počítající s válkou proti Rusku – Fall R, kalkuloval s nasazením tzv. sledu A, neboli 

3/5 celkových sil rakousko-uherské branné moci, sestavené na základě všeobecné mobilizace, nicméně nejprve 

vypukla válka se Srbskem, s čímž počítal tzv. Fall B a tzv. sled MGB (Minimalgruppe Balkan), který měl být 

sestaven částečnou mobilizací. Vypovězením války Rusku tak došlo k neočekávané změně, mnoho jednotek 

určených pro boj s Ruskem byl na cestě na jih dle plánu, který pozbyl vypuknutím války s Ruskem platnosti. I. 

ŠEDIVÝ, Češi…, s. 29. 
33 Bitva vešla do dějin jako „vítězství u Krasniku“. Srov. I. ŠEDIVÝ, Češi…, s. 72.  
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8. srpna34 a před spuštěním ofenzivy byli rozmístění jižně od města Krasnik, ve směru postupu 

Tomaszów-Komarów. Na bojový křest jižně od Krasniku navázaly 26. srpna boje u Komarówa, 

jejichž celkový výsledek byl z rakouské strany v závislosti na úhlu pohledu méně či více 

úspěšný. Postup 4. armády se zpočátku rozvíjel na obou křídlech úspěšně, nicméně Rusům se 

podařilo zasadit litoměřickému sboru ve středu sestavy drtivé údery, které pouze zázrakem 

nepřešly v celkové ruské vítězství.35 Z pohledu rakouské armády byly bitvy u Krasniku a 

Komarowa tvrdou lekcí bojové taktiky začínající války, protože k překvapení všech rakouských 

taktiků od poddůstojníků až po generály, byl způsob boje zcela odlišný a dosavadní rakouská 

praxe přinášela obrovské ztráty a utrpení. Z pozice obyčejného pěšáka byl stávající způsob 

boje, vedený v rojnicích a stále ještě na bodáky, dramatickým divadlem, během kterého bylo 

jen otázkou času, kdy dotyčného skolí rána nebo šrapnel vypálený nepřítelem. Bez osobních 

vzpomínek nelze popsat, jaké pocity u Kmoška vyvolal bojový křest, pro přibližnou představu 

o rozsahu bojů uvedu vzpomínku příslušníka IR18 z Hradce Králové, který bojoval na stejném 

úseku jako pluk Augustina Kmoška: „Z ruských zákopů počíná rychlá palba z ručnic a pravé 

naše křídlo počíná ustupovati. Oddíl za oddílem utíká vpřed, aby vyrovnán byl polokruh, který 

sevříti měl nepřítele. Mnohdy kamarád klesá k zemi smrtelně zasažen koulí, druzí opět ranění 

vlečou se po zemi zpět na obvaziště. Již i mezi nás začínají padati ocelové kroupy a často slyšeti 

výkřik zraněného“.36 Při tehdejší povaze bojů je až s podivem, že nebyl žádný z bratrů 

Kmoškových těžce zraněn. Rakouské oficiální záznamy v jejich případě mlčí, lze tedy 

předpokládat, že prošli celým obdobím podzimních bojů bez úhony, případně utrpěli lehké 

zranění, která nebyla v tehdejších seznamech ztrát, dosahujících enormních čísel, vedena.37  

 

Podzimní boje 

Pro rakouské velení bohužel neskončila bitva u Komarówa rozhodujícím vítězstvím, na 

jižním křídle se dostala 3. rakouská armáda pod silný tlak nepřítele a ustoupila až na západ od 

Lvova. Na vzniklou situaci reagovala jak ruská strana, tak i rakouská 4. armáda, které se 

                                                           
34 Kmoškův pluk byl součástí 19. pěší brigády, 10. pěší divize a IX. litoměřického sboru, který byl jedním ze dvou 

českých sborů. I. ŠEDIVÝ, Češi…, s. 72. 
35 Tamtéž. 
36 L. ĎULÍČEK, Východočeši pod císařským praporem: C. a k. pěší pluk č. 18 v 1. světové válce, Praha 2015, s. 42. 
37 Bojové ztráty znásobila absence ochranných přileb v rakousko-uherské armádě. Ve výčtu zranění se tak lze 

nejčastěji setkat s různými typy zranění nebo poranění hlavy. Alarmující situaci vyřešilo rakouské velení až během 

roku 1916, kdy byly zaváděny jak kořistní, tak přilby vlastní výroby. K tématice zavádění ocelových přileb 

v rakousko-uherské armádě Srov. Z, ŠPITÁLNÍK, Ocelové přilby rakousko-uherských vojáků, In: Historie a 

vojenství, roč. 65, č. 12, 1998, s. 110-115. 
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ústupem 3. armády nebezpečně obnažil týl.38  Většina 4. rakouské armády se proto obrátila a 

zahájila postup na jih, čímž její velitel Moritz von Auffenberg zabránil celkové katastrofě.39 Pro 

Augustina Kmoška započaly boje 8. září, kdy byl IR 98 zasazen v sestavě litoměřického sboru u 

vesnice Wereszyce, kde také utrpěl velmi těžké ztráty. Z řad obyvatel obce Litrbachy na 

počátku září padl u obce Wyżnianka vojín Jan Lebeda40, z nedaleké Litomyšle například Karel 

Antonín Beba41, Alois Kohoutek42 a další. Celkové lze tuto bitvu hodnotit jako těžkou porážku 

rakouských vojsk, protože postup 4. rakouské armády na jih znamenal oslabení 1. rakouské 

armády na severu, čehož Rusové využili a udeřili vzniklou mezerou. Jediným východiskem pro 

rakouské velení se tak stal celkový ústup za řeku San.43  

Po katastrofě ve východní Haliči se rakouské velení rozhodlo připravit k budoucí 

protiofenzivě s cílem opětovně převzít dobyté území. Mnoho jednotek, které utrpěly citelné 

ztráty, byly sloučeny, Kmoškova rota byla silně prořídlá a sám Augustin byl 10. října přeložen 

k 13. rotě téhož praporu.44 Současně přešel litoměřický sbor do operačního prostoru  

3. armády, která se v následujících bojích stala hlavním aktérem říjnových bojů45, v jejichž 

samém centru bojoval i Augustin Kmošek, pro kterého byly další těžké boje nesmírně 

psychicky vyčerpávající. Bez pochyby se podepsaly na jeho celkovém vyčerpání a následném 

psychickém kolapsu. I když se podařilo začít ofenzivu četnými úspěchy, tak velmi brzo se 

změnila v další neopakovatelná muka, která pomalu ale jistě ničila samotného Kmoška.  

Na jeho psychice se pravděpodobně kromě těžkých porážek podepsalo také zhoršující se 

počasí, nedostačují vybavení a absence rotace rakouských jednotek mezi frontou a týlem. 

V závěru bojů ve východní Haliči se pak přidal i těžký ústup až k východoslovenskému 

Bardejovu a následné boje v Karpatech, během nichž upadl do zajetí 28. listopadu 1914 

Kmoškův bratr Josef.46  

Důvodem, proč se zde podrobněji věnuji letním a podzimním bojům na haličské frontě, 

je snaha vytvořit alespoň částečnou představu o povaze bojů, kterými si Augustin Kmošek 

                                                           
38 I. ŠEDIVÝ, Češi…, s. 72. 
39 Tamtéž. 
40 Jan Lebeda – Kartotéka padlých v 1. světové válce [online]. Praha: VÚA-VHA, [cit. 2016-12-29]. Dostupné z: 

<http://vuapraha.cz/node/69>. 
41 Karel Antonín Beba – Kartotéka padlých v 1. světové válce [online]. Praha: VÚA-VHA, [cit. 2016-12-29] 
42 Alois Kohoutek – Kartotéka padlých v 1. světové válce [online]. Praha: VÚA-VHA, [cit. 2016-12-29] 
43 I. ŠEDIVÝ, Češi…, s. 76. 
44 VÚA-VHA Praha, Legionářský poslužný spis AK – opis kmenového listu. 
45 I, ŠEDIVÝ, Češi…, s. 77. 
46 Josef Kmošek – Databáze legionářů a padlých ve 2. světové válce [online databáze]. Praha: VÚA-VHA, [cit. 

2016-11-28]. Dostupné z: http://vuapraha.cz/fallensoldierdatabase. 
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prošel, a které přetvořily mladého mlynáře z východních Čech v uzavřeného a citově 

nevyrovnaného člověka. Pro porovnání osobních prožitků a vykreslení situace, která měla za 

následek obrovské psychické vypětí, využiji pamětí Jaroslava Mladého, jehož pluk bojoval na 

stejných místech jako IR 98 s Augustinem Kmoškem. Oba viděli to samé, brutalitu války, 

strádání, hlad, nevlídné počasí, ale hlavně smrt, kterou sice znal Kmošek ze svého dětství, ale 

nyní se k němu vrátila s daleko větší razancí a otevřela jeho staré rány. „To přešla každého 

odvaha, když viděl tolik kamarádů zabitých, a ještě více raněných“, vzpomíná Jaroslav Mladý.47 

Stejně tak Kmošek, ať už znal výše zmíněného Jana Lebedu nebo ne, viděl zraněné vojáky, viděl 

umírat kamarády, muže, s nimiž ho pojilo pouto k rodnému kraji, nebo přímo k obci 

Litrbachy.48 Pohled na nepřítele Kmoškovýma očima pak mohl vypadat následovně: „Za půl 

dne nás Rusové rozehnali a co tam zůstalo mrtvých, to bylo u Ruské Rávi, ve dnech 5 - 9. září 

1914. My živí jsme se rozprchli a každý na svou pěst a jsme chodili za frontu bez jídla, no bez 

každého lidského opatření“, vzpomíná opět Jaroslav Mladý. Na válku existuje mnoho pohledů, 

ale všichni, kdo jí zažili, mají stejný zážitek, i když to někteří nepřiznají a tím byl strach: „no 

bylo to k zbláznění, vždyť aktivní důstojníci i mužstvo měli v kalhotách vlhko“.49 Se strachem se 

bezesporu pral i Augustin Kmošek, ale jak se dle jeho další kariéry zdá, dokázal s ním bojovat 

a jistým způsobem ho i ovládl, nicméně k hromadícímu se strachu se přidal i vztek a bezmoc, 

což přivodilo Kmoškovi vnitřní neklid a přesvědčení, že byl pověřen bojovat a zastávat ideály, 

o jejichž smysluplnosti později zapochyboval, načež se dobrovolně vydal na milost popravčí 

četě.  

Onou podstatou, proč se v roce 1916 odmítl jakýmkoliv způsobem Kmošek bránit u 

stanného soudu, je tak pravděpodobně těžké podzimní období, během kterého zažil 

neobyčejná muka, a navíc ztratil bratra, o jehož osudu neměl pravděpodobně bližší informace. 

Bezesporu se změnil Kmoškův náhled na svět, jehož později v roce 1916 zachytil obhájce Hugo 

                                                           
47 Rukopis vzpomínek Jaroslava Mladého, převzato z: Paměti prapradědečka Jaroslava Mladého z fronty 1. 
světové války. In: Příběhy 20. století [online]. 2014 [cit. 2017-06-05]. Dostupné z: 
https://www.pribehy20stoleti.cz/pribehy/2014217_pameti-prapradedecka-jaroslava-mladeho-z-fronty-1-
svetove-valky/ 
48 Každý rakouský pluk měl svůj mobilizační obvod, u jednotlivých rot se tak velmi často scházeli sousedé, přátelé, 

nebo lidi z okolí. Příslušníky pluku tak kromě občanství spojovala i regionální identita. V jazykové otázce pak 

byly pluky založeny na národnostním principu. Služební řeč v c. a k. armádě byla němčina. V případě, že některá 

národnost tvořila u pluku více jak 20 %, stala se její řeč tzv. plukovní řečí. Vše, kromě povelů, se tedy odehrávalo 

v řeči dané národnosti. Srov. L. NEDOROST, Češi…, s. 88. 
49 Rukopis vzpomínek Jaroslava Mladého, převzato z: Paměti prapradědečka Jaroslava Mladého z fronty 1. světové 

války. In: Příběhy 20. století [online]. 2014 [cit. 2017-06-05]. Dostupné z: 

https://www.pribehy20stoleti.cz/pribehy/2014217_pameti-prapradedecka-jaroslava-mladeho-z-fronty-1-svetove-

valky/ 
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Kon: „Augustin Kmošek činil na mne dojem člověka uzavřené povahy, jemuž se život 

znechutil“.50 Další katastrofou se Kmoška staly tvrdé mrazy, které uhodily na sklonku listopadu 

a s nimi současně Rusové, snažící se prorazit ve směru na Krakov. Poslední známou pozicí 

Augustina Kmoška se pak v prosinci stalo okolí polského města Tarnowa, ležící severně od 

Karpat.  

 

Zajetí 
Okolnosti, za jakých upadl Augustin Kmošek do ruského zajetí, jsou jen z části známé, 

v dochovaných pramenech se mnohdy rozchází místo a datum zajetí. Rozporuplné informace 

jsou ale spíše důsledkem ledabyle vedených zápisů v Kmoškových písemnostech než 

neznalostí skutečností jeho zajetí. Ve spisech Kmoškova legionářského poslužného spisu, 

uloženého ve Vojenském ústředním archivu v Praze se objevuje hned několik vzájemně se 

rozcházejících dat. Problém ale není v nepřesnostech, jakožto spíše v existenci dvou paralelně 

užívaných kalendářů. Písemnosti vzniklé činností československých legií obsahují data podle 

v Rusku užívaného juliánského kalendáře, písemnosti vzniklé před zajetím a po smrti Kmoška 

jsou dle gregoriánského. S přihlédnutím k těmto skutečnostem pak lze alespoň částečně 

zrekonstruovat okolnosti, za jakých Kmošek upadl do zajetí.  

Klíčovým vodítkem v pátrání po osudech Augustina Kmoška je poválečná výpověď jeho 

obhájce Hugo Kona, který ve své zprávě o procesu přišel s důležitou informací: „Ihned po 

předvedení, osloven byv českým jazykem, dal se pohnouti, že vstoupil do české legie“.51 

Augustin Kmošek mohl být po svém zajetí předveden na některé z vyšších ruských velitelství, 

kde se setkal s některým z příslušníků České družiny, pravděpodobnější ale je, že byl zajat 

přímo jejími příslušníky. Na sklonku roku 1914 operovali „starodružiníci“, konkrétně 2. a 

později i 4. rota, jižně od Tarnowa, u kterého se nacházelo město Ryglice, místo zajetí 

Augustina Kmoška, uvedené ve většině dostupných pramenů.52  

Dalším vodítkem je opět výpověď právníka Hugo Kona: „Dne 23. nebo 24. prosince 1914 

u Rieglic v Karpatech byl zajat od Rusů nezraněný.“53 Se stejným datem se setkáváme  

i v dalších pramenech, například v opisu kmenového listu Augustina Kmoška nebo ve formuláři 

vyplněného vedoucím okresního doplňovacího velitelství ve Vysokém Mýtě v odpovědi 

                                                           
50 VÚA-VHA Praha, Legionářský poslužný spis AK – opis výpovědi obhájce Hugo Kona, s. 3. 
51 VÚA-VHA Praha, Legionářský poslužný spis AK – opis výpovědi obhájce Hugo Kona, s. 2. 
52 O. EDMUND, Československá legie v Rusku 1914-1920, 1. díl, Praha 2014, s. 16. 
53 Tamtéž. 
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ministerstvu obrany, podané v souvislosti s pátráním po Kmoškových osudech. Je ale 

pravděpodobné, že veškeré dokumenty pracující s datem 24. prosince převzaly toto datum ze 

zprávy obhájce Kona. Jiné datum ale uvádí rozkaz České družiny č. 121, §4, vydaný 13. prosince 

1914, jehož výnosem byl pěšák Kmošek zařazen do stavu České družiny.54 V tomto případě jde 

ale o datum podle zmíněného juliánského kalendáře.  

Na základě těchto informací je pravděpodobné, že byl skutečně zajat příslušníky České 

družiny, mj. tuto hypotézu lze potvrdit výnosem velitele 3. ruské armády, který říká, že do řad 

ruské armády je povolen vstup těm bývalým rakousko-uherským vojákům slovanské 

národnosti, kteří byli zajati v prostoru 3. armády.55 Otázkou tedy zůstává, kde a kým z České 

družiny byl vzat do zajetí. Jak už bylo zmíněno, v prostoru Ryglice operovala 2. rota a nejbližší 

mise českých rozvědčíků byla vykonána 25. prosince 1914. Tehdy se vydal ppor. Čeček 

s dalšími 20 dobrovolníky do prostoru mezi Garbovem a Tuchovem, kde vzali do zajetí i několik 

rakousko-uherských vojáků.56 Zda se mezi nimi nacházel i Augustin Kmošek se už asi 

nedozvíme, nicméně pravděpodobnost je velmi vysoká, i přesto že nesouhlasí datum o jeden 

den. 

Zajetí Augustina Kmoška byla v pořadí druhá špatná zpráva pro rodinu během jednoho 

měsíce. Jako první upadl do zajetí starší bratr Josef, kterého zajali 28. listopadu během bojů 

v Karpatech. Oba bratři byli v oficiálních záznamech vedeni jako nezvěstní, což v praxi 

znamenalo buď mrtvý, nebo zajatý, každopádně to byla pro rodinu tragická zpráva, neboť byl 

osud vojáků vedených jako nezvěstní, nejistý. Částečná náprava přišla až v souvislosti 

s rozvojem vojenské administrativy schraňující informace o ztrátách či zajatých vojácích. 

Prostřednictvím Červeného kříže se z Ruska dostávaly seznamy zajatých vojáků, které byly 

následně distribuovány mezi společnost. Dne 14. ledna 1916 vyšel seznam ztrát č. 357, který 

obsahoval jméno Josef Kmošek: „Kmošek Josef ResInft.(Reserve Infanterist – reservní pěšák), 

IR. Nr. 98 (Infanterie Regiment Nr. 98 – pěší pluk č. 98), 5. Komp. (Kompagnie – rota), Böhmen, 

Leitomischl, Lauterbach, 1883; kriegsgef. (Kriegsgefangen – válečný zajatec), Petropawlosk, 

Gebist Akmolinsk, Russland.“57 Zpráva hovoří o zajetí jistého Josefa Kmoška, který se 

momentálně nachází v ruském zajetí na Dálném východě u města Petropavlosk. Josef Kmošek 

zde pravděpodobně setrval až do svého vstupu do československých legií. S odstupem téměř 

                                                           
54 VÚA-VHA Praha, Legionářský poslužný spis AK – rozkaz Č. D. čís. 121§4 ze dne 13. prosince 1914. 
55 O. EDMUND, Československá legie…, s. 16. 
56 O. EDMUND, Československá legie…, s. 16. 
57 K. u. k. Kriegsministerium. Alphabetisches Verzeichnis…, č. 357, s. 24.  
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dvou let se rodina Kmoškova dozvěděla také o zajetí třetího z bratrů, syna Mikuláše, který byl 

vzat do zajetí 24. ledna 1915 u Ruské Ropice nedaleko města Gorlice.58 I v jeho případě se 

mohlo jednat o akci České družiny, jejíž průzkumné hlídky v oblasti velmi často operovaly. O 

zajetí Mikuláše referoval rakouský seznam až 7. prosince 1916: „Kmoschek Nikolaus, Inst., IR. 

Nr. 98. 11. Komp., Böhmen, Leitomischl, Lauterbach; kriegsgef., Russland.“59 Bohužel se 

v žádném z dostupných seznamů nenachází zpráva o mladším z trojce zajatých synů, o 

Augustinovi. O jeho smrti popravou se tak rodina dozvěděla pravděpodobně až po jejím 

vykonání v roce 1916.  

 

Česká družina 

Carské Rusko se po sarajevském atentátu rezolutně postavilo za svého balkánského 

spojence a dosti výrazně demonstrovalo ochotu bránit tento balkánský stát proti jakékoliv 

agresi ze strany Rakousko-Uherska, případně jiné země Ústředních mocností. Ve svém vztahu 

k Srbsku vycházel ruský car především ze svých imperiálních ambicí, ale také z postavení 

ochránce a garanta bezpečnosti všech slovanských národů.60 Sympatie k Rusku lze nejlépe 

demonstrovat na samotných vojácích rakousko-uherské armády, jejichž nezanedbatelný počet 

úmyslně dezertoval, případně projevoval sympatie vůči ruskému nepříteli a také pak snahou 

českých spolků a hnutí na území Ruska vytvořit samostatné české jednotky v rámci ruské 

armády.61  

Během srpna se objevilo několik prvních iniciativ směřujících k vytvoření jednotek 

z českých usedlíků, případně českých občanů s rakouským občanstvím pracujících na území 

ruského impéria. První ryze česká jednotka byla ustanovena 12. srpna 1914 v ukrajinském 

Kyjevě pod názvem „Česká družina“.62 Do čela jednotky byl spolu s dalšími ruskými důstojníky 

na úrovních rot jmenován pplk. Lotocký, pod jehož velením byla družina zformována a 

                                                           
58 Mikuláš Kmošek – Databáze legionářů a padlých ve 2. světové válce [online databáze]. Praha: VÚA-VHA, [cit. 

2016-11-28]. Dostupné z: http://vuapraha.cz/fallensoldierdatabase. 
59 K. u. k. Kriegsministerium. Alphabetisches Verzeichnis…, č. 499, s. 28. 
60 Tento přístup vycházel z období utváření národů v průběhu 19. století. Mnoho slovanských národů vidělo 

v ruském carovi člověka, který se zastane podrobených slovanských národů, především těch v Rakousku a později 

i v Rakousko-Uhersku. V českých zemích se myšlenkou „panslavismu“ zabýval především Karel Havlíček 

Borovský, jehož ale od myšlenky sjednocení Slovanů odradila jeho návštěva carského Ruska v 40. letech 19. 

století.  
61 O. EDMUND, Československá legie…, s. 15.  
62 V družině bylo celkem 1 000 mužů, z nichž okolo 700 byli ruští Češi, mezi nimiž jsou jména budoucích 

legendárních velitelů, jako byl Jan Syrový, nebo hrdina od Zborova Karel Vašátko. Srov. O. EDMUND, 

Československá legie…, s. 15.  
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prodělala také podzimní cvičení, po nichž byla odeslána na frontu do úseku Lvov-Přemyšl.63 

Příslušníci družiny nebojovali jako kompaktní jednotka, nýbrž v malých skupinkách o velikosti 

čet a poločet při různých průzkumných misích, jejichž účelem bylo nejčastěji získat zajatce. 

Nelze opomenout také jejich propagační a jazykovou úlohu při výslechu slovanských zajatců 

na vyšších ruských velitelstvích.64  

Po přijetí do České družiny byl Augustin Kmošek odeslán do polského Tarnowa, kde ho 

čekal měsíční výcvik, zakončený 31. ledna 1915 slavnostní přísahou. Spolu s ním proneslo 

slavnostní slib před Hirschovou školou v Tarnově dalších 230 čerstvých příslušníků České 

družiny, pro které se vžil pojem „novodružiníci“.65 Čerstvý legionář Kmošek byl posléze zařazen 

rozkazem č. 174 jako střelec k 4. rotě, jejímž velitelem byl ruský důstojník, poručík Licinský.66 

Rota byla nasazena v úseku u města Gorlice ve východní Haliči, v operačním sektoru 48. ruské 

divize.  

Augustin Kmošek strávil v řadách 4. roty České družiny velmi krátké období čtyř měsíců, 

o kterém nemáme žádné podrobnější informace. Jeho službu předčasně ukončila jarní 

ofenziva Ústředních mocností.67 Po nepřesvědčivém podzimu 1914 naplánovali Němci 

rozhodující průlom, který měl být veden u města Gorlice, a jehož výsledkem mělo být 

definitivní vyřazení ruské armády z války. Den D německé operace nastal 2. května po 

mohutné, den trvající, dělostřelecké přípravě, o jejíž efektivitě hovoří jak samotný výsledek 

operace, tak i sami vojáci ve svých pamětech. Po utichnutí všech dělostřeleckých hlavní se ze 

zákopů zvedly rojnice německých vojáků z řad gardového XXXXI. sboru náležícího k německé 

11. armádě68, směřujících na paralyzované ruské jednotky, které se ještě tentýž den ocitly 

v naprostém rozkladu a pod těžkým tlakem byly nuceny zahájit ústup na východ až na linii 

Tarnopol-Dubno-Baranovichi.69 Následky dělostřelecké přípravy dolehly také na 4. rotu 

nasazenou v prostoru 10. ruského sboru u města Gorlice. Otřesení Rusové dostali svým 

ústupem příslušníky České družiny do smrtelného ohrožení obklíčení, ze kterého se podařilo 

                                                           
63 Přemyšl se ruská vojska pokoušela během podzimu 1914 dvakrát neúspěšně dobýt. Pevnost kapitulovala až 22. 

března 1915. Srov. L. NEDOROST, Češi v 1. světové válce, 2. díl: Na frontách velké války, Praha 2014, s. 185. 
64 O hrdinství a dosažených výkonech se hovořilo i na druhé straně fronty, kde byla za každého zajatého 
příslušníka Rakousko-Uherska vypsaná odměna 5 000 tehdejších korun. Srov. O. EDMUND, Československá 
legie…, s. 15. 
65 B. Tatarov, Novodobí husité, Praha 2010, s. 56. 
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68 Srov. I. ŠEDIVÝ, Češi…, 1. díl, s. 92. 
69 Tamtéž. 
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4. rotě dostat bez větších ztrát a probít se na severovýchod do města Kulna. Bohužel se ústup 

nepodařil Augustinu Kmoškovi, který byl zraněn do levé ruky a v důsledku rychlého ústupu 

ponechán na místě. Ještě tentýž den byl se zraněním způsobeným šrapnelem nebo kulkou 

zajat německými vojáky. 

 

V zajetí 

Střelec Kmošek byl po svém zajetí nejprve převezen do Budapešti, kde se vyléčil ze 

zranění ruky70 a poté do zajateckého tábora Dunaszerdahely (Dunajska Streda) nacházejícího 

se v jihozápadním Slovensku.71 Od počátku svého zajetí musel Augustin Kmošek jako rakouský 

občan, který přeběhl k nepříteli, skrývat svou pravou identitu, neboť by mu za jeho službu 

v ruské armádě hrozil trest nejvyšší – smrt.72 Vzhledem ke svým nedostatečným znalostem 

ruského jazyka se rozhodl využít slovanského původu a vytvořil si novou identitu. Více jak rok 

se úspěšně vydával za ruského státního občana, Poláka z Varšavy jménem Andrzej Boberow.73 

Po vyléčení svého zranění nejprve pracoval v továrně v maďarské Budapešti, odkud se vrátil 

po šesti týdnech, aby byl následně odeslán do hlavního města Srbska, Bělehradu,74 kde 

pracoval na opravách silniční komunikace mezi Bělehradem a městem Šabac.75 Nakonec 

skončil na velkostatku ve městě Orahovica v Chorvatsku, patřícímu baronu Edmundu 

Guttmanovi von Gelse und Belišće, pocházejícího z chorvatské průmyslové rodiny.  

O pobytu Augustina Kmoška na Balkáně jsou jen kusé zprávy, stejně tak nejsou známy 

skutečné okolnosti Kmoškova útěku z Orahovici, který se pravděpodobně rozhodl provést 

znenadání, bez náležitých příprav a seznámením s možnostmi úkrytu. Střípky o Kmoškově 

osudové chybě přináší jeho obhájce Hugo Kon: „Tam (na statku v Orhaovici - pozn. autora) se 

ho zmocnil jakýsi neklid, rozčílení, pro které nemohl najíti příčiny, prý jej pálilo svědomí a 

rozhodl se k útěku.“76 Ze svého působiště utekl s největší pravděpodobností na konci července 

1916. Jedinou možností, jak uniknout úřadům, byla cesta na východ, směrem k bývalým 

                                                           
70 VÚA-VHA Praha, Legionářský poslužný spis AK – opis výpovědi obhájce Hugo Kona, s. 2. 
71 Tamtéž.  
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srbským hranicím, kde patrně doufal v podporu místních obyvatel. Bohužel asi dvacet 

kilometrů před hranicemi, u města Osijeka, byl zastaven četnickou hlídkou, která ho vyzvala 

k předložení osobních dokumentů.77 Augustin Kmošek žádné dokumenty neměl, načež se 

rozhodl ke všemu přiznat. 

 

Soudní proces 

Po svém zatčení byl Augustin Kmošek alias Andrzej Boberow předán rakouským 

vojenským úřadům, jimž přiznal svou pravou identitu a svou službu v řadách České družiny. 

Jako dezertér a velezrádce byl proto převezen do Záhřebu, kde se měl ze svých činů zodpovídat 

před vojenským divizním soudem.78 Na rozdíl od pozdějších případů několika 

československých legionářů, kteří byli popraveni ihned po svém zajetí79, dostal Augustin 

Kmošek možnost mít obhájce, jímž byl 11. srpna 1916 jmenován záhřebský advokát Hugo Kon, 

pocházející z významné židovské rodiny.  Hugo Kona ve věci obhajoby u vojenského soudu 

požádal samotný předseda c. a k. divizního soudu v Záhřebu, dr. Emanuel Maršík80, národností 

Čech.81 Obhájce Kon se dle svých slov nechtěl toho soudu vůbec zúčastnit, nakonec ale kývl a 

hodlal případ dotáhnout k projednání před řádný soudní proces, který představoval pro 

Augustina Kmoška větší naděje na záchranu života: „Teprve když mě dotyčný soudce prosil, 

abych pro tíži tohoto případu převzal obhajobu a ježto mi dovolil, že mohu ihned 

s obžalovaným o samotě mluviti, nežli se sepíše protokol o jeho přiznání, rozhodl jsem se, že 

obhajobu převezmu.“82  

Ještě tentýž den se Hugo Kon setkal osobně s obžalovaným Kmoškem, který se i jemu 

ke všemu doznal a ve zkratce mu také popsal i jeho osobní život a dřívější poměry. Kon byl 

hned od počátku přesvědčen, že nezmění-li výpověď, tak zcela jistě dostane trest nejvyšší. 

Snažil se ho tedy přesvědčit: „Mysle, že jsem mu ponechal dosti času, aby si promyslil následky 

své upřímnosti, prohlásil jsem mu do očí, že je jeho román velmi krásně vymyšlen, ale že on 
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není Augustin Kmošek, že jsem já přesvědčen, že je on Andrej Boberov“.83 Bohužel, Augustin 

Kmošek z nepochopitelných důvodů vytrvale setrvával na své výpovědi a nehodlal ji v žádném 

případě měnit.  

Mimořádný soud zasedl druhý den v 8 hodin ráno 12. srpna 1916 v budově divizního 

soudu v chorvatském Záhřebu. Soud s Augustinem Kmoškem se těšil nebývalé pozornosti. 

V místnosti se nacházelo velké množství důstojníků a jiných přihlížejících osob, pro které byl 

soud s rakouským státním občanem sloužícím v nepřátelské armádě po právní stránce velmi 

zajímavým. V čele pětičlenného senátu stanul dr. Richard Sommer, „člověk velikých 

právnických schopností, velmi objektivní, jemný a člověk na svém místě“.84 Augustin Kmošek 

měl dle slov obhájce „spravedlivý soud, obžalovaný měl volnost projevu a obhajoby svého 

činu.“85 Na druhé straně reprezentoval žalobce neznámý důstojník, o jehož osobě Hugo Kon 

pouze píše, že byl původem ze Slavonie.86 Celé soudní přelíčení netrvalo ani den. Díky 

neoblomnému stanovisku Augustina Kmoška se celý soud velmi zkrátil. I přesto se Hugo Kon 

snažil postavit obhajobu nejprve na křivém přiznání viny a také na základě udání falešné 

identity. Bohužel kvůli Kmoškově zatvrzelosti musel Kon obhajobu podpořit také špatným 

psychickým stavem, za nímž viděl Kmoškovo neuvážlivé jednání. 

 I v tomto případě jeho plán ztroskotal na neústupném stanovisku obžalovaného.  

Během celého přelíčení se Kmošek choval klidně, nevykazoval žádné známky nervozity, 

strachu z následků ani lítosti. Na soudcovy otázky odpovídal v plných a souvislých větách zcela 

zřetelně a s rozvahou, bez jakékoliv snahy pozměnit původní výpověď. Žalobce neměl ve věci 

Kmošek větších problémů, de facto byl soud ukončen ještě před jeho začátkem a výslechy 

svědků, včetně obžalovaného pak už byly jen formalitou v marném zápasu Hugo Kona  

o záchranu neústupného Kmoška. I když se Konovi nepovedlo přimět Kmoška ke změně 

výpovědi, snažil se ho alespoň při kladení otázek nasměrovat k rozmyslu. „Když přišla řada na 

mne, abych kladl otázky, zařídil jsem ji tak, že mohl i laik rozpoznati, jaké odpovědi si přeji.“87 

Definitivní tečkou v obhajobě se stala agnoskace svědka: „Konfrontace mezi svědkem 

totožnosti a Kmoškem byla zničující,“88 popisuje Hugo Kon rozhodující moment líčení, při 

kterém neznámý „feldwébl“ spolehlivě určil totožnost Augustina Kmoška. Poslední možností, 

                                                           
83 Tamtéž, s. 2. 
84 VÚA-VHA Praha, Legionářský poslužný spis AK – opis výpovědi obhájce Hugo Kona, s. 5. 
85 Tamtéž. 
86 Tamtéž. 
87 Tamtéž, s. 4. 
88 Tamtéž, s. 7. 
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jak zachránit Kmoška, pak byl snaha jeho obhájce o napadení důvěryhodnosti svědka: „Pokusil 

jsem se sugerovati samému Kmoškovi, který mi ihned ukázal dotyčného vojína a prohlásil, že 

s ním skutečně v Dalmácii sloužil, že onoho člověka nikdy neviděl, že s ním nesloužil atd.“89  

I v tomto případě byla Konova snaha o změnu celé výpovědi neúspěšnou, neboť ani tváří v tvář 

smrti Kmošek neustoupil a stále trval na své identitě a na svém dřívějším přiznání. Po výslechu 

obžalovaného a dotyčného vojáka už nebylo žádné cesty, jakou by Kon mohl Kmoška 

zachránit. Všichni si zajisté všimli Kmoškových upřímných a v klidu vyřčených odpovědí, načež 

jim muselo být jasné, že tento člověk je se svým osudem smířen. Jak obhájce, tak i žalobce, si 

všimli Kmoškovy povahy, která byla spíše ovlivňována city než racionálním úsudkem.90 Nelze 

o Kmoškovi tvrdit, že tak konal ze své podstaty, ze své přirozenosti, sám o sobě býval silnou 

osobností, kterou zlomila válka. Je ale jisté, že právě jeho myšlení a chování přimělo soudce, 

který ač byl Kmoškovi nakloněn, nemohl konat jinak a vyřknout rozsudek dle platného zákona. 

Rozsudek nad Augustinem Kmoškem byl vynesen ještě tentýž den, v 5 hodin odpoledne. I přes 

závěrečnou řeč obhájce Kona byl přísedící porotou odsouzen k trestu smrti oběšením.91  

 

Poslední chvíle 

Augustin Kmošek byl před popravou klidný, smířený s osudem a nevykazoval známky 

strachu nebo lítosti nad svým unáhleným jednáním. Rozsudek, vynesený v 5 hodin odpoledne, 

se obhájce pokusil po domluvě se soudcem Sommerem zvrátit podáním milosti k velícímu 

generálovi do Záhřebu. V jeho kompetenci bohužel změna rozsudku nebyla, mohl změnit 

pouze způsob provedení exekuce z oběšení na usmrcení popravčí četou. Za pomoci soudce 

Sommera tak poslal Kon žádost o milost do Vídně: „Rozumí se samo sebou, že jsem se 

telegraficky obrátil na kabinetní kancelář i na hrad ve Vídni, kvůli udělení milosti.“ Bohužel, 

zpráva o milosti přišla pozdě, až po provedení popravy Augustina Kmoška.92 Poslední chvíle 

před popravou strávil Kmošek za přítomnosti svého obhájce. „Jedl a kouřil a sám zažádal  

o černou kávu, která mu byla ihned připravena,“ popisuje poslední chvíle Hugo Kon. „Nějakých 

zvláštních přání neměl. Nabídl jsem se mu, že vstoupím ve styk s jeho rodinou, rozumí se, že 

bych jim prozatím smutnou událost zamlčel, ale i to odepřel.“93 Pár minut po sedmé hodině 

                                                           
89 Tamtéž, s. 6. 
90 Tamtéž, s. 9. 
91 Tamtéž, s. 8. 
92 VÚA-VHA Praha, Legionářský poslužný spis AK – opis výpovědi obhájce Hugo Kona ze dne 26. 11 1926, s. 

8. 
93 Tamtéž. 
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večer byl střelec 4. roty České družiny předveden před soud, který mu opět přednesl rozsudek, 

načež byl odveden na popraviště, kde byl usmrcen výstřelem popravčí čety.94 Tělo Augustina 

Kmoška bylo uloženo na centrální hřbitov Mirogoj v Záhřebu, kde spočívá dodnes. 

Skutečný důvod, proč Augustin Kmošek nejprve zamlčel a po roce přiznal svou pravou 

totožnost a nijak se nesnažil pomoci svému obhájci, zůstane pravděpodobně už navždy 

neznámý. Za snad jediné rozumné vysvětlení lže považovat psychický kolaps Augustina 

Kmoška, pro kterého se stalo další bytí zbytečným, nebo snad celková únava ze soudobého 

světa, ze kterého během svého života viděl jen bídu, utrpení a smrt. Otázku nad chováním 

Augustina Kmoška si také položil i jeho obhájce, který se přikláněl k duševní depresi ze zajetí, 

nebo touze po domově. Rovněž také zvažoval, zda nebyl Kmošek zklamán ze svého boje o 

ideály, nebo zda během svého pobytu v Rusku nedošel k jiné víře. Své zamyšlení zakončil Hugo 

Kon takto: „I přišel jsem k závěru, že Kmošek chtěl sebe dáti za oběť smírnou, domnívaje se, že 

svým životem vykoupí zlo, které navštívilo svět. Neboť ve skutečnosti nezemřel jako člověk-

zločinec, nýbrž jako člověk-idealista, jako oběť ide. Jaké ideje, tj. tajemstvím jeho smrti.“95 

 

Poválečné vyšetřování 

Po ukončení 1. světové války se dostala osoba Augustina Kmoška do všeobecného 

zapomnění. Až v roce 1924 otevřeli zástupci československého konzulátu v Záhřebu Kmoškovu 

kauzu. Československý konzul Odon Pára96 vznesl 2. června 1924 písemný dotaz kanceláři 

československých legií při MNO v Praze, zda je Augustin Kmošek, pohřbený na záhřebském 

hřbitově, veden v evidenci ruských legií.97 Ústředí legií v Praze nemělo ve věci Augustina 

Kmoška žádných zpráv, zahájilo proto důsledné pátrání s cílem zjistit údaje o osobě 

popraveného legionáře, nutné k přiznání charakteru legionáře. Dne 25. června 1924 zaslala 

kancelář legií žádost Okresní správě politické v Litomyšli a Okresnímu doplňovacímu velitelství 

ve Vysokém Mýtě. Po Litomyšli požadovala kancelář legií vyšetření, co je známo o osudech 

Augustina Kmoška, včetně zaslání jeho domovského a křestního listu. Litomyšlská správa 

postoupila žádost příslušné obci Litrbachy, kde byly požadované dokumenty vyhotoveny a 

                                                           
94 Tamtéž. 
95 Tamtéž, s. 9. 
96 K osobě československého konzula v Záhřebu blíže: J. DEJMEK, Diplomacie Československa, Díl II. 

Biografický slovník československých diplomatů (1918-1992). Praha 2013, s. 186–187. 
97 VÚA-VHA, Legionářský poslužný spis AK – dotaz československého konzulátu v Záhřebu ze dne 2. 6. 1924. 
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poslány do Litomyšle, kam dorazily 16. července.98 Současně rozjeli úředníci litomyšlského 

úřadu vlastní pátrání, jehož výsledkem byla zpráva stržm. Trojana z místní četnické stanice 

Janov u Litomyšle, kterému se podařilo získat bližší údaje o popravě, ale především o 

majetkových poměrech rodiny Kmošků.99 Veškeré informace a dokumenty byly následně 

zaslány do Prahy, kde byla dle nich doplněna evidence. Vedle okresního úřadu v Litomyšli 

dodalo potřebné dokumenty Okresní doplňovací velitelství ve Vysokém Mýtě. V tomto 

případě šlo o vyhotovení opisu kmenového listu Augustina Kmoška. Na základě všeho byl 

Augustinu Kmoškovi přiznán charakter legionáře podle zákona č. 462/1919 Sb. Kmoškův 

případ byl definitivně uzavřen v roce 1928, doplněním posledních informací do jeho 

evidenčního listu.  

 

Závěr 

Augustin Kmošek byl nepochybně zajímavou osobou, s níž si osud velmi těžce zahrával, 

a nakonec předčasně ukončil jeho život. Bohužel ani po válce se jméno a činy Augustina 

Kmoška nedostaly do širšího povědomí, neboť jak zmiňuje četnický strážmistr Trojan z Janova, 

není Augustin Kmošek uveden na pamětní desce padlým vojínům z 1. světové války v obci 

Litrbachy.100 V obci si na popraveného legionáře vzpomněli až v nových poměrech osvobozené 

republiky, v roce 1947, kdy byla na budovu zdejší školy instalována pamětní deska, 

připomínající tragickou smrt legionáře Kmoška.101 Deska přežila období komunistické totality, 

ale v roce 1991 byla z technických důvodů z průčelí základní školy sejmuta a k jejímu 

opětovnému osazení došlo až v souvislosti s výročím 100 let od popravy Augustina Kmoška 

v listopadu 2016.102  

Úctyhodné vzpomínky se Augustinu Kmoškovi dostalo paradoxně v místě, kde byl 

v létě 1916 popraven, v chorvatském Záhřebu. Z impulsu československého vyslance byl na 

záhřebském hřbitově Kmoškův hrob doplněn o náhrobek se stručným popisem legionářova 

života a jeho popravou rakousko-uherskými vojenskými úřady. Hrob je v současnosti 

spravován nákladem ministerstva obrany České republiky a v roce 2016 se u Kmoškova hrobu 

konala slavnostní pieta, organizovaná Československou obcí legionářskou. 

                                                           
98 Tamtéž, dopisnice Okresní správě politické v Litomyšli. 
99 Tamtéž, zpráva četnické stanice Janov ze dne 3. července 1924. 
100VÚA-VHA, Legionářský poslužný spis AK – Zpráva četnické stanice Janov Okresní správě politické 

v Litomyšli. 
101 Legionář pocházející z naší obce. In: Obecní zpravodaj: Čistá u Litomyšle, roč. 9, č. 4, 2016, s. 2. 
102 Tamtéž. 
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Na závěr popisu životní cesty Augustina Kmoška dodám výstižný komentář z pera 

Kmoškova obhájce, dr. Hugo Kona, jímž zakončil svou zprávu sepsanou pro československý 

konzulát, a který naprosto vystihuje jak Augustina Kmoška, tak i jeho smutný osud: „I přišel 

jsem k závěru, že Kmošek chtěl sebe dáti za oběť smírnou, domnívaje se, že svým životem 

vykoupí zlo, které navštívilo svět. Neboť ve skutečnosti nezemřel jako člověk-zločinec, nýbrž 

jako člověk idealista, jako oběť ideje. Jaké ideje, tj. tajemstvím jeho smrti.“103 

  

                                                           
103 Legionářský poslužný spis AK – opis výpovědi obhájce Hugo Kona, s. 1. 
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