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SEZNAM POHŘBENÝCH VOJENSKÝCH OSOB  

REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ 

 

 1918*-1938 (1945) 

(* od 1.11.1918, kdy došlo k definitivnímu rozpuštění rakousko-uherské branné moci) 

 

BAKOČ, Jiří, *?, +?, pohřben 17.10.1925, jednotka neuvedena, hrob č. 

409 

BÁRTÍK, František, *?, +?, pohřben 1.4.1919, těžký zál.děl.pl.č.57, hrob 

č. 363 

BÍCA, František, *?, +?, pohřben 18.2.1938, jednotka neuvedena, číslo 

hrobu neuvedeno 

BLAŽEK, František, *?, +?,  pohřben 12.5.1921, jednotka neuvedena, 

hrob č. 401 

BOHATÝ, Karel, *?, +?, pohřben 18.8.1927, jednotka neuvedena, hrob 

č. 409  

BUZICKÝ, Antonín, *?, +?, pohřben 10.4.1919, čs. pěší pluk č. 11, hrob 

č. 367 
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ČAPEK, Jan, *?, +?, pohřben 12.3. 1919, čs. pěší pluk č. 11, hrob č. 359 

ČERMÁK, František, *1896, +13.5.1919, Vojenská invalidovna Praha, 

hrob č. 369 

ČERNÝ, Josef, *?, +?, pohřben 3.2.1921, jednotka neuvedena, hrob č. 

398  

ČERVENKA, Václav, desátník, *1897, +7.6.1919, čs. střel. pluk č. 28, 

hrob č. 370 

DVOŘÁK, Josef, *?, +?, jednotka neuvedena, hrob č. 353 

DVOŘÁK, Josef, *1883,+ 26.1.1919,  zeměbran.pluk č. 28, hrob č. 191 

FIALA, Karel , *?, +?, pohřben 31.11.1921, jednotka neuvedena, hrob č. 

404 

FILIP, Jan,  *?, +?, pohřben 17.12.1929, jednotka neuvedena, hrob č. 413 

FIŠER, František, *1896, +13.10.1919, čs. náhr. prapor č. 75, hrob č. 379 

FIXLER Josef, *?, +?, pohřben 4.4.1932, jednotka neuvedena, hrob č. 

417, 

FONTA, Petr, *?, +?, pohřben 28.2.1930, jednotka neuvedena, hrob č. 

414 

FUCKERIDER, František,  desátník, *1897, +13.11.1918, střel.pluk č. 28, 

hrob č. 341 

GÖTZ, Leopold, *?, +?,  pohřben 17.2.1921, jednotka neuvedena,  hrob 

č. 400 

HÄNSEL, Leopold, *?, +?, pohřben 9.5.(?) 1922, jednotka neuvedena, 

hrob č. 406 
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HAVEL, Josef, *?, +?,  pohřben 9.2.1921, jednotka neuvedena, hrob č. 

399 

HESOUN, František, *?, +?,  pohřben 15.12.1936, jednotka neuvedena, 

číslo hrobu neuvedeno 

HOLUB, Václav, *1897, +24.2.1919, Vojenská invalidovna Praha, hrob 

č. 354 

HOZMAN, Václav, *1886, +9.3.1919, Vojenská invalidovna Praha, hrob 

č. 358 

HRIVIK (HRIVÍK), Viktor, praporčík, *18.12.1897, +20.7.1928,  pohřben 

23.7.1928, Letecký pluk 3 Generála letce M.R. Štefánika, číslo 

hrobu neuvedeno 

CHLANDA, Bartoloměj, *?, +?, pohřben 16.11.1920, jednotka 

neuvedena, hrob č. 396 

CHRASTIL, František, *1900,  +23.3.1919, čs. jezdec. pluk č. 2 Dobřany, 

hrob č. 361 

CHOCHOL, František, *?, +?,  pohřben 1936, jednotka neuvedena, číslo 

hrobu neuvedeno 

JANEK, Josef, *?, +?,  pohřben 1.5.1920, jednotka neuvedena, hrob č. 

386 

JANEČEK, Josef, *1898, +28.2.1919, čs. střel. pluk č. 28, hrob č. 355 

JANOUŠEK, Karel, *1894, +8.1.1919, čs. pěší pluk č. 11, hrob č. 351 

JEŘÁBEK, Hynek, *1898, +11.7.1919, čs. střel. pluk č. 28, hrob č. 375 

JÍCHA Antonín, *?, +?,  vrchní zbrojíř, pohřben 18.5.1933, jednotka 

neuvedena, číslo hrobu neuvedeno 
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JŮZEK /JUZEK/, Karel, *?, +?, pohřben 27.11.1931, jednotka 

neuvedena, hrob č. 415 

KARLÍK, Václav, *1882, +7.4.1919, čs. střel. pluk č. 28, hrob č. 366 

KARVÁNEK, Mikuláš, *?,  +?,  pohřben 5.6.1922, jednotka neuvedena, 

hrob č. 408 

KLEMENT, František, *1872,  +7.12.1918, čs. střel. pluk č. 28, hrob č. 

348 

KLOKAN, Josef, *1882, +13.3.1919, čs. náhrad. prapor č. 11 – čs. pěší 

pluk č. 11, hrob č. 360 

KLOSTERMANN, Leo,  *?, +?,  pohřben 5.8.1920, jednotka neuvedena,  

hrob č. 392 

KNÍŽEK, Štěpán, *?, +?,  pohřben 3.1.1920, jednotka neuvedena,  hrob 

č. 383 

KOHL, Mac, *?, +?,  pohřben 2.8.1937, jednotka neuvedena, číslo hrobu 

neuvedeno 

KOPECKÝ, Ladislav, *?, +?,   pohřben 2.5.1938, jednotka neuvedena, 

číslo hrobu neuvedeno 

KOTAŠKA, Josef, *1887, +31.3.1919, čs. střel. pluk č. 28, hrob č. 364 

KREMPL, Bedřich, *1883, +25.11.1919, Vojenská invalidovna Praha, 

hrob č. 381 

KYSELKA Josef,  *?, +?,  pohřben 18.5.1920, jednotka neuvedena, hrob 

č. 335 

MACHÁČEK, Alois,  *1899, +19.11.1918, čs. střel. pluk č. 28, hrob č. 344 
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MAŇÁSKA, František,  *?, +?,  pohřben 4.6.1920, jednotka neuvedena, 

hrob č. 389 

MATUŠKA, Jakub, *?, +?,  pohřben 20.2.1929, jednotka neuvedena, 

číslo hrobu neuvedeno 

    MAYA, Alfons,  kapitán v.v., * 1876, + 19.10.1945, pohřben 23.10.1945,  

hrob č.55 (II.odděl.) 

MĚCHURA, Josef,  *1884, +12.7. 1919, čs. ženij. prapor č. 4, hrob č. 376 

MĚCHURA, Jaroslav,  *?, +?,  pohřben  22.5.1920, jednotka neuvedena, 

hrob č. 388 

MIČKA, Václav,  *1881, +30.11.1918, Vojenská invalidovna Praha, hrob 

č. 347 

MICHÁLEK, Jan,  *?, +?,  pohřben 8.3.1921, jednotka neuvedena,  hrob 

č. 402 

MODL, Karel,  *?, +?,  pohřben 28.12.1920, jednotka neuvedena, hrob č. 

397 

MRÁZ, Vojtěch, *1895, +28.3.1919, pěší pluk č. 11, hrob č. 362 

MUSIL, Jan, *1889, +1.10.1919, čs. náhradní prapor č. 11, hrob č. 378 

NOVÁK, Jan, *1873, +12.11.1918, průchod. odd. domobranec. doplň. 

velitel. č. 28, hrob č. 339 

NOVOTNÝ, Alois, *?, +?, pohřben 29.1.1929, jednotka neuvedena, hrob 

č. 412 

OLŠÁK, Josef,  *1900, +11.6.1919, čs. náhradní prapor č. 11, hrob č. 371 

PALETÁŘ, Josef,  *?, +?, pohřben 28.6.1922, jednotka neuvedena, hrob 

č. 405 
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PANUŠKA, Jakub, *?, +?, pohřben 12.8.1920, jednotka neuvedena,  

hrob č. 393 

PĚTNICE, Václav,  *?, +?, pohřben 6.6.1920, jednotka neuvedena, hrob 

č. 390 

PIROUTEK, Josef, *1874, +30.10.1919, čs. pěší pluk č. 36, hrob č. 380 

PITELKA, Antonín, *1896, +13.11.1918, přechodní odd. doplň. okres. 

velitel. č. 28, hrob č. 340 

PITHARD, Tomáš,  *1899, +8.3.1919, čs. náhradní prapor č. 11, hrob č. 

357 

PLETICHA, František,  *1892, +21.11.1918,  pěší pluk č. 11, hrob č. 345 

POLANKA, Václav,  *1894,  +4.7.1919, čs. střel. pluk č. 28, hrob č. 373 

POŠTA, Karel, *?, +?,  pohřben 2.4.1920, jednotka neuvedena,  hrob č. 

385 

PREGLER, Wolfgang, *1895, +5.3.1919, strážní prapor při domobran. 

velitelství v Písku, hrob č. 356 

ROTHBAUER, Jan, *?, +?, datum pohřbu neuvedeno, jednotka 

neuvedena,  hrob č. 407 

SICHA, Antonín, *?, +?,  pohřben 18.5.1933, jednotka neuvedena, číslo 

hrobu neuvedeno 

SKALICKÝ, Rudolf,  *?, +?,   pohřben 10.10.1928, jednotka neuvedena, 

hrob č. 411 

SLABÝ, Jan, *?, +?,  pohřben 5.2.1927, jednotka neuvedena, hrob č. 408 
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SLANEC František, *?, +?,  pohřben 24.8.1933, jednotka neuvedena,  

hrob č. 416 (exhum. 15.9.1945 - v  dokumentu o exhumaci 

uveden hrob č.134!) 

SUCHÁNEK, Václav,  svobod.,  *1896, +15.11.1918,   střel. pluk č. 28, 

hrob č. 342 

SVÁTEK, František, desát., *1886,  +9.11.1918, stálá koňská nemocnice 

v Písku, hrob č. 338 

SÝKORA, Jindřich, *?, +?,  pohřben 22.5.1920, jednotka neuvedena, 

hrob č. 387 

ŠEBELÍK, Emanuel, *1896, +24.7.1919, čs. střel. pluk č. 28, hrob č. 377 

ŠELEVER, Michal, *?, +?, pohřben 16.2.1926, jednotka neuvedena, hrob 

č. 410 

ŠÍP, Josef, *1882, +1.7.1919, domobran. pluk č. 28, hrob č. 372  

ŠPIČKA, Šimon, *1871, +6.7.1919, čs. střel. pluk č.28 – Vojenská 

invalidovna Praha, hrob č. 374 

ŠÍDLO, František, *?, +?,  pohřben 22.1.1920, jednotka neuvedena, hrob 

č. 384 

ŠÍREK, Josef, *1898,+12.12.1919, čs. střel. pluk č. 28, 3.pol.setn. ve 

Strakonicích, hrob č. 382 

TARABA, Bohumil, *1896, +22.1.1919, střel. pluk č. 28, hrob č. 352 

TATOUŠEK, Alois, *?, +?,  pohřben 18.8.1920, jednotka neuvedena, 

hrob č. 394 

TUBEHL (?), František, *?, +?,  pohřben 25.9.1938, jednotka neuvedena, 

číslo hrobu neuvedeno 
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VACHOUŠEK, Matěj, *?, +?,  pohřben 16.8.1921, jednotka neuvedena,  

hrob č. 403 

VACHUDA /VACHUTA/, Josef, *1974, +4.1.1919, čs. pěší pluk č. 11, 

hrob č. 350 

VÁLEK, Jaroslav, *1900, +21.12.1918, pěší pluk č. 11, hrob č. 349 

VALENTA, Karel, *?, +?,  pohřben 22.6.1920, jednotka neuvedena,  

hrob č. 391 

VANOUŠEK, Václav, *?, +?,  pohřben 14.10.1937, jednotka neuvedena,  

číslo hrobu neuvedeno (exhum.26.3.1940) 

VESELÝ, František, *?, +?,  pohřben 16.10.1938, jednotka neuvedena, 

číslo hrobu neuvedeno 

ZEMAN, Josef, šikov., +29.4.1919, zákop.prapor č. 8, hrob č. 368 

ZELINKA, Josef, *?, +?,  pohřben 26.9.1920, jednotka neuvedena,  hrob 

č. 395 

 

 

 

 

Pozn. 

1. V ležatých závorkách opět uvedeny odchylky podoby jmen vyplývající z jednotlivých 

seznamů 

2. Bez hodnosti = vojín(či adekvátní označení dané zbrani) 

 

 

 


