
Detail legionáře 

Příjmení PACEK 

Jméno Alois 

Datum narození 25.6.1885 

Okres narození Tišnov 

Obec narození Hvozdec 

Domovský okres Brno 

Domovská obec Brno 

První rakousko-uherský útvar 8. p.pl. 

Poslední rakousko-uherský útvar 8. p.pl. 

Hodnost v rakousko-uherské armádě vojín 

Datum zajetí 17.6.1916 

Místo zajetí Mt. Magarino 

Byl zajat ANO 

Místo připojení k legiím Padula 

Datum zařazení do legií 4.4.1918 

Armády, u které sloužil LI 

První útvar v legiích, u kterého sloužil 31.p.pl. 

První hodnost v legiích vojín 

Konec v legiích 2.8.1919 

Poslední útvar v legiích, u kterého sloužil 39.p.pl. 

Poslední hodnost v legiích desátník 

Další informace DM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příjmení PACEK 

Jméno Robert 

Datum narození 11.7.1890 

Okres narození Tišnov 

Obec narození Hvozdec 

Domovský okres Brno 

Domovská obec Brno 

První rakousko-uherský útvar 8. p.pl. 

Poslední rakousko-uherský útvar 8. p.pl. 

Hodnost v rakousko-uherské armádě vojín 

Datum zajetí 17.6.1916 

Místo zajetí Kolky 

Byl zajat ANO 

Datum přihlášení do legií 1.3.1918 

Místo připojení k legiím Kyjev 

Datum zařazení do legií 2.3.1918 

Armády, u které sloužil LR 

První útvar v legiích, u kterého sloužil 5. stř.pl. 

První hodnost v legiích vojín 

Konec v legiích 2.10.1920 

Poslední útvar v legiích, u kterého sloužil 5. stř.pl. 

Poslední hodnost v legiích vojín 

Další informace DM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příjmení ZOUNEK 

Jméno Josef 

Datum narození 5.9.1893 

Okres narození Tišnov 

Obec narození Hvozdec 

Domovský okres Tišnov 

Domovská obec Hvozdec 

První rakousko-uherský útvar 14.zem.pl. 

Hodnost v rakousko-uherské armádě vojín 

Datum zajetí 17.9.1915 

Místo zajetí Rovno 

Byl zajat ANO 

Datum zařazení do legií 25.11.1917 

Armády, u které sloužil LR 

První útvar v legiích, u kterého sloužil 7.stř.pl. 

První hodnost v legiích vojín 

Konec v legiích 23.7.1920 

Poslední útvar v legiích, u kterého sloužil 7.stř.pl. 

Poslední hodnost v legiích vojín 

Další informace V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příjmení MAREŠ 

Jméno Antonín 

Datum narození 8.6.1889 

Okres narození Tišnov 

Obec narození Hvozdec 

Domovský okres Tišnov 

Domovská obec Hvozdec 

První rakousko-uherský útvar 8.p.pl. 

Poslední rakousko-uherský útvar 8.p.pl. 

Hodnost v rakousko-uherské armádě vojín 

Datum zajetí 6.10.1915 

Místo zajetí Malinovo Rovno 

Byl zajat ANO 

Místo připojení k legiím Darnice 

Datum zařazení do legií 8.6.1916 

Armády, u které sloužil LR 

První útvar v legiích, u kterého sloužil 1.stř.pl. 

První hodnost v legiích vojín 

Konec v legiích 13.8.1921 

Poslední útvar v legiích, u kterého sloužil 1.stř.pl. 

Poslední hodnost v legiích svobodník 

Další informace DM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdroj: Vojenský ústřední archiv 

Prameny využité k tvorbě databáze: 

� osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války). 

� legionářský poslužný spis (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové 

války). 

Legenda 

Použité zkratky armád 

A - australská armáda 
B - britská armáda 
D - domobrana v Itálii 
DK - Děnikinova armáda 
F - francouzská armáda 
I - italská armáda 
K - kanadská armáda 
KO - Kolčakova armáda 
KR - Kornilovova armáda 
LC - cizinecká legie 
LF - čs. legie ve Francii 
LI - čs. legie v Itálii 
LR - čs.legie v Rusku 
P - polská legie 
R - ruská armáda 
RM - rumunská armáda 
S - srbská legie 
US - americká armáda 

Použité kódy pro další informace 

B - padl v boji 
ČSA - sloužil v čs. armádě po r. 1918 
D – dezertoval 
DM – demobilizován 
N – nezvěstný 
NS – neschopen služby 
P – popraven 
S – zemřel 
V – vrátil se do vlasti 
X – viz poznámka 
Z – zemřel na následky zranění 

 


