
24.8.2015 - Z Velké války se po dědovi dochovaly tři fotografie, sloužící jako pohlednice. Na první 
je napsáno Fotografováno Léta Páně 1917 ve vesnici Studňance v Polsku. (Podle deníku vznikla 
fotografie v březnu 1917 – v deníku je napsáno: „29. (března) nám přines fotograf podobenky, 
každýmu 3 po 22 Kr“). Děda stojící uprostřed. Na hrudi má jednu medaili, pravděpodobně 
bronzovou (viz dále) zatímco ostatní mají „jen“ stužky.

Druhá fotografie byla poslána jako pohlednice a razítko pošty je 7.10.1917.  Ke druhé fotografii se 
váže text v dědově deníku:

„4. října 1917 jsem dostal malou stříbrnou medaili a hned medailculák 7  
korun 50 haléřů u 8. Šicn. Regimentu IV. Komp (8. střelecký pluk, IV. rota) v  
Tomaji v Krajině (Slovinsko). Feldpost 439 za 11. ofenzivu italskou na Soči u  
vesnice Vrchu [Vrh] a Humárie (Humarji) dne 20. srpna 1917“

Na pohlednici je kromě razítka s datumem 7.X.1917 a číslem polní pošty 439 také adresa a v textu 
samotném jsou jen pozdravy rodině, protože se nesmělo sdělovat nic o stavu a umístění jednotky. 
Na konci pozdravů je uvedeno "To jsme na řbitově (hřbitově)" Na značně vybledlé a částečně i 
poškozené fotografii je skupina saniťáků, kde děda sloužil. Mají pásky s červeným křížem na 
rukávech a je s nimi jeden- zugsfíra (četař).Děda (stojící vlevo) má na této fotografii dvě medaile 
stejné velikosti. Jedna by měla být ona malá stříbrná a druhá snad možná bronzová – má trochu 
jinou barvu. Tuto medaily má děda i na první fotografii z března 1917



Třetí fotografie, kterou jsem objevil teprve v srpnu 2015 byla také odeslána jako pohlednice, 
bohužel nyní je bez známky a s pečlivě vygumovaným textem (prevděpodobně moje dílo z časných 
klukovských let). Z které doby foto pochází lze jen dedukovat. Z čeho vyjít? Na třetí fotografii je 
děda (stojící třetí zleva) se třemi stejnými medailemi,ve skupině jsou důstojníci a poddůstojníci, 
místo fotografování připomínů nějakou dílnu (kladiva, kovadlina,...), kolem jsou břízky a podle 
oblečení vojáků je teplo.



Trochu přemýšlení. V říjnu 1917 dostal děda druhou medaili za účast v 11. bitvě na Soči. V deníku 
ji nazývá malou stříbrnou. Podle deníku byl pak 8. střelecký pluk přesunut do Alp k Asiagu, kde 
dědovy zápisky končí. Plukovní kronika však mluví o dalších těžkých bojích u Monte Sisemol a 
hlavně o přesunu do Haliče v dubnu 1918, kde už bylo poválce (sovětské Rusko uzavřelo s 
Rakouskem a Německem v březnu 1918 mír) a teprve v srpnu 1918byl pluk opět přesunut do Itálie. 
Můj závěr. Fotografie pochází jara či časného léta v Haliči a třetí medaili dostal děda za účast v 
bojích v tyrolských Alpách. 

Prosím všechny, kdo mají jakékoli připomínky, doplňky k výše uvedenému či snad někoho na 
fotografiích poznají, dejte mi vědět. Děkuji.


