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ANOTACE 

 

Předmětem této bakalářské práce je vojenská kariéra rytíře Jana Jeníka z Bratřic, účast v 

bitvách habsburské monarchie vůči Prusku (1778), Turkům (1788–89) a revolučním 

francouzským vojskům (1793–1799), dále jeho životopis, literární a kronikářská činnost. 

Dalším cílem bylo vytvořit rozbor historického období, ve kterém žil a působil, jeho vojenské 

služby a života pomocí deníku a pamětí, které sám sepsal. 

Klíčová slova: Jan Jeník z Bratřic, 35. plzeňský pěší pluk, válečný deník, habsburská 

monarchie, rakouské vojsko, francouzské revoluční války, turecké války, pruské války 

 

ANNOTATION 

 

The subject of this thesis is the military career of Sir John Jeník Bratřic, his participation 

in the battles of the Habsburg Monarchy against Prussia (1778), Turks (1788–1789) and the 

French revolutionary troops (1793–1799), as well as his biography, literary and record 

activity .Another objective of the course was to develop an analysis of history in which he 

lived and worked, his military service and daily life with a memory that he himself wrote.  

Key words: Jan Jeník of Bratřic, 35 Infantry Regiment Plzeň, war diary, Habsburg 

Monarchy, the Austrian army, the French Revolutionary War, Turkish war, Prussian War 
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Úvod 

Téma mé bakalářské práce je Vojenská kariéra a život Jana Jeníka rytíře z Bratřic. 

Vybral jsem si ho ze dvou důvodů.  

Prvním důvodem je to, že mne zajímá vojenská stránka historie. Každé válečné 

období je vedle obětí na lidských životech, nesmírného strádání a materiálních ztrát i 

obdobím technického rozvoje a pokroku a společenských změn. Snažil jsem se ukázat 

to na období let 1776–1799, popřípadě i na letech následujících, kdy se Jan Jeník 

pohybuje v různých vojenských i civilních společnostech rakouské monarchie i po 

bojištích západní Evropy. Vojenská tažení popisuje ve svém autentickém deníku 

Tagebuch merkwürdiger Vorfälle meiner Dienstzeit1, ovšem čerpal jsem z jeho českého 

přepisu (německý originál se do dnešní doby nezachoval), který mi poskytnul řadu 

informací a bližších popisů událostí, jak je sám zažil a pamatoval. 

Druhým důvodem, který mne přiměl ke studiu a práci na tomto tématu, je 

skutečnost, že osoba Jana Jeníka z Bratřic je zajímavá i z hlediska regionálního. 

Pocházel z blízkého okolí, z kraje odkud pochází a kde žila i jedna větev mého rodu. 

Mladá Vožice, ves Radvanov a městys Borotín, který jsem často jako malý navštěvoval, 

i ves Střezimíř s dosud zachovalým zámkem a město Tábor jsou pro mne z dětství 

známá místa.  

K bližšímu poznání doby a armády rakouské monarchie jsem musel prostudovat 

řadu pramenů a literatury, které mi pomohly přiblížit a ucelit téma mé bakalářské práce. 

Nejprve bylo třeba zjistit charakter armády a kontext dějin, ve kterých žil. K tomu mi 

dopomohlo studium literatury zejména Pod císařským praporem: historie habsburské 

armády 1526–1918 od kolektivu autorů-vojenských historiků, zabývajících se 

habsburskou monarchií a historií její armády, kdy byly české země součástí habsburské 

říše.2 Politický kontext jsem dále doplnil především z literatury Osud Trůnu 

habsburského od Jana Galandauera a Miroslava Honzíka, kteří líčí jednotlivé 

Habsburky a jejich úlohu ve středoevropských dějinách, a pro mnou práci zejména 

těžiště dějinných událostí po roce 1740.3 Z Dějin Francie od kolektivu autorů, kde jsou 

                                                           
1 Německý originál byl sepsán kolem roku 1830, do dnešní doby se však nedochoval. Proto byl použit 

český přepis JENÍK Z BRATŘIC, J.: Z mých pamětí, Praha 1947; Dále jen Deník.  
2 PERNES, J. a kol.: Pod císařským praporem: historie habsburské armády 1526-1918, Praha 2003. 
3 GALANDAUER J. – HONZÍK M.: Osud trůnu habsburského, Praha 1983. 
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základní informace o francouzských dějinách od prehistorie až po moderní dobu a 

umožňují základní orientaci v nich.4  

K práci poskytly vylíčení dějů ke konci 18. a začátku 19. století. Pro vytvoření 

obrazu Jana Jeníka rytíře z Bratřic posloužily prameny zejména jeho Deník a Bohemika 

obsažená v literatuře Jan Jeník z Bratřic: Z mých pamětí editované od Josefa 

Polišenského a kniha Jan Jeník z Bratřic od Josefa Polišenského a Elly Illingerové5. 

Tyto práce jsou opisy pamětí Jana Jeníka z Bratřic, doplněné postřehy a studiem těchto 

dvou historiků.  

Svojí práci jsem tematicky rozdělil do pěti kapitol. V první kapitole se zabývám 

armádou rakouské monarchie, zejména její základní částí, do níž patří řadový pěší pluk, 

jeho organizace, velení, doplňování, výzbroj a výstroj, s větší pozorností na období 

v druhé polovině 18. století. Druhá kapitola je zaměřena na osobu Jana Jeníka rytíře 

z Bratřic, jeho mládí, studia a vstup do armády. V kapitole tři popisuji vojenskou službu 

Jana Jeníka v 35. c. k. řadovém pěším pluku, jeho historii. Další, doplňující podkapitoly 

jsou zaměřeny na Jana Jeníka ve válkách, polních taženích, budování obranných 

pevností a mírovou službu. Čtvrtá kapitola se věnuje postřehům z Deníku, především 

během vojenské služby. Krátkou poznámku na jeho kronikářskou, obrozeneckou 

literární činnost a jeho závěr jsem pak shrnul do páté kapitoly.   

                                                           
4 KUDRNA, J. a spol., Dějiny Francie, Praha 1988. 
5 POLIŠENSKÝ J. – ILLINGOVÁ E.: Jan Jeník z Bratřic, Praha 1989. 
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1 Armáda rakouské monarchie druhé poloviny 18. století  

1.1 Vznik stálé armády – účast českých a moravských zemí 

v armádě rakouské monarchie 

V 18. století silně narůstal vliv Pruska ve Svaté říši římské národa německého. Zde 

se rodí snahy habsburských panovníků o vytvoření protiváhy ve střední Evropě, která 

by obnovila silnou pozici habsburského soustátí. České země tvořily významné území 

monarchie a znamenaly pro ni nezbytnou hospodářskou součást. Pro jejich udržení bylo 

třeba vybudovat silnou centralizovanou státní správu a rozvíjet veřejný život. Při těchto 

snahách měla vedle ekonomiky jednu z nejdůležitějších úloh armáda. 

Základním impulsem pro vytvoření stálé armády habsburské říše bylo Obnovené 

zřízení zemské z roku 1627, kdy po porážce stavovského povstání, zahájil císař 

Ferdinand II. (1617–1637) proces konsolidace a stabilizace politických a vojenských 

poměrů v zemi. Jako nejvyšší velitel byl ustanoven generalissimus s pravomocí nad 

vojskem, s přesně vymezenými pravomocemi a povinnostmi, včetně hospodářské 

zodpovědnosti za svěřené finanční prostředky a materiál u subalterních velitelů. Tím 

byly položeny pevné základy existence pravidelného a stálého vojska.  

Důležitý přelom nastal roku 1649, kdy císař Ferdinand III. (1637–1657) ustanovil, 

že má určitá část žoldnéřů zůstat trvale ve zbrani, a to i v době míru. To byl reálný 

počátek stálé armády rakouské monarchie. Pravidelná armáda v tomto období 

nevznikala pouze v rakouské monarchii, ale vývoj měl charakter celoevropský. 

Rakousko však mělo svoje specifikum v tom, že respektovalo národnostní charakter 

pluků, později alespoň formálně, v jejich označení a názvech, a to až do roku 1918, kdy 

došlo k rozpadu Rakouska-Uherska. Stále existovaly pluky české a moravské vedle 

pluků uherských, haličských, z rakouských zemí atd. Taková armáda však měla všechny 

problémy, kterým musela rakouská říše po celou dobu své existence čelit. Jednalo se 

nejen o problematiku národnostní, ale i ekonomickou a sociální. Projevoval se i vliv 

změn politických poměrů evropských nebo světových. 

Těchto problémů-rozdílností si zajisté všimnul i takový generál Gideon Ernst von 

Laudon (v té době kapitán), který na počátku své kariéry v rakouské armádě byl 

přiřazen k velení setniny hraničářského pluku u městečka Bunič v Chorvatsku. Právě 

zdejší vojsko hlídalo vojenské hranice, zejména vůči Osmanům v době míru. Za tuto 

nesnadnou službu jim byla udělena privilegia, kdy mohli používat všech výhod 
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svobodného obyvatelstva. To vyvolávalo hned určité nesváry. Jednak zde byla tendence 

si udržet tyto výsady a na druhé straně stála žárlivost a nevůle ostatních obyvatel.6 

Země koruny české se významně podílely na budování habsburské armády, a to již 

od počátků vzniku habsburské monarchie, do které se včlenily během 16. století. 

Značný podíl byl na pokrytí nákladů obrany monarchie proti Turkům, proti pruskému 

vpádu i za válek proti revoluční Francii a válek napoleonských. Dále bylo odváděno 

více jak polovina kontribucí do státní pokladny. Významná část odvedenců pocházela z 

českých a moravských zemí. Jednalo se procentuálně o tolik mužstva, kolik činilo 

procento ostatních národů habsburské monarchie. V roce 1777 dle konskripčního 

systému byly země habsburského soustátí povinny vybudovat a udržovat celkem 55 

pluků. Země koruny české měly sestavit 23 pluků, což bylo zhruba 42%.7 

Od konce 17. století až do rozpadu monarchie dosáhla armáda řady vítězství, ale 

i porážek ve válkách, které měly evropský charakter. Byly to zejména úspěchy na 

Balkánu, kdy dlouho trvající boje s Turky byly ukončeny roku 1716 mírem v Požarevci 

a vedly k osvobození celých Uher. Dalším konfliktem evropského významu byly Války 

o dědictví španělské proti koalici Francie, Anglie a Holandska a válka o dědictví polské 

proti Francii, ve které byla císařská vojska poražena v Itálii a habsburská monarchie 

ztratila Neapolské království a Sicílii. Další ztráty monarchii postihly v rusko–turecké 

válce (1788–1789), kdy stála na straně Ruska. 

Po smrti Karla VI. (1711–1740) se ujala vlády Marie Terezie (1740–1780). Tím 

nastala situace, kterou benátský velvyslanec ve Vídni charakterizoval slovy: „Lze 

předvídat, že tato mohutná monarchie spěje ke svému rozkladu.“8 Anglie, Nizozemí, 

Sardinie, papežský stát a Benátky uznaly vládu Marie Terezie, Francie se vyjádřila 

vyhýbavě. Pouze bavorský kurfiřt odmítl právoplatnost nástupnictví Marie Terezie. 

Pruský král Fridrich II. (1740–1786) však za svoji podporu požadoval část průmyslově 

rozvinutého Slezska. Ještě v průběhu jednání s Marií Terezií v prosinci 1740 vojensky 

vpadl do Slezska a počátkem ledna obsadil až na výjimky celé území. Je to začátek 

období nazývaného „války o dědictví habsburské“.    

Období válek o dědictví habsburské je velice zajímavé jak z hlediska politického, 

tak z hlediska vojenského. Není však předmětem mé bakalářské práce, a proto se o něm 

                                                           
6 BĚLINA P.: Generál Laudon, Praha 1993, s. 36-37. 
7 PERNES, J. a kol.: c. d., Praha 2003, s. 184; 55 pluků z toho 14 v Čechách, 9 Morava, Slezsko a 

Těšínsko, 14 alpské země, 11 Uhry, 5 Habsburky ovládané Nizozemí a 2 italské státy. 
8 GALANDAUER J. – HONZÍK M.: c. d., Praha 1983, s 56.  
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zmiňuji jen okrajově, tak aby byl vytvořen celkový pohled na události 18. století a účast 

armády rakouské monarchie v nich.9 

1.2 Rakouská armáda v letech 1776 až 1799 

Koncem 18. století, mezi roky 1776 až 1799 (vojenské období Jana Jeníka) se 

rakouská monarchie nacházela ve velmi svízelné ekonomické i politické situaci. 

Sedmiletá válka (1756–1763) byla ukončena mírem hubertusburským 15. února 1763. 

Nezdálo se však, že by se poměry ve střední Evropě a rakouské monarchii výrazně 

zlepšily. 

Císařovna Marie Terezie a od roku 1765 i její syn a spoluvladař Josef II. (1780–

1790) se snažili o obnovu velmocenského postavení dlouhými válkami poničeného 

habsburského soustátí. Proto se daly očekávat další válečné konflikty. Mírovou 

přestávku (1766–1777) proto oba využili k reformě a modernizaci armády, která nesla 

hlavní odpovědnost za osudy státu. Prusko s králem Fridrichem II. zůstalo dále hlavním 

nepřítelem habsburského soustátí. 

Vyvstávaly však i další problémy, jako byla anexe Haliče po prvním dělení Polska 

v roce 1772, získání Bukoviny po rusko-turecké válce v roce 1775, válka s Pruskem 

(„bramborová“) v roce 1778, válka o bavorské dědictví 1778–1779, kdy byla 

k Rakousku připojena tzv. Innská čtvrť.  

Po smrti Marie Terezie zahájil Josef II. v roce 1780 připravovanou reformní 

politiku v habsburských dědičných zemích. V následujících letech však došlo k dalším 

válečným konfliktům. V letech 1788–1789 vypukla nová válka s Tureckem a v roce 

1792 započaly koaliční války s Francií, které byly ukončeny až porážkou císaře 

Napoleona.10 

  

                                                           
9 PERNES, J. a kol.: c. d., s. 7, 521-524; Další a podrobnější chronologii událostí podává Tab.: I. 

v přílohách. 
10 PERNES, J. a kol.: c. d., s. 185. 
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1.3 Dvorská válečná rada 

Ústředním vojenským úřadem habsburské říše v letech 1556–1848 byla Dvorská 

válečná rada (Hof-Kriegs-Rath), založená Ferdinandem I. (1526–1564). Ta řešila 

veškeré vojenské záležitosti od najímání vojska až po operační plánování vojenských 

tažení. 

Do vojenské historie rakouské monarchie té doby se zapsali zejména polní maršál 

František Mořic Lacy11 jako reformátor a reorganizátor císařské armády, generálmajor 

František Josef hrabě Kinský12 jako ředitel Válečné akademie, vojenský pedagog, 

reformátor a reorganizátor a polní maršál Gideon Ernst hrabě Laudon13 jako úspěšný 

polní velitel císařské armády.  

V šedesátých a sedmdesátých letech 18. století se stal prezidentem Dvorské válečné 

rady polní maršál František Mořic Lacy, který zaváděl i teoreticky pracoval na všech 

tehdejších reformách armády. Jednotky dostaly pevné verbovací obvody, začaly cvičit 

podle nových cvičebních řádů, došlo k inovaci vojenských trestních nařízení a zákonů, 

majitelé pluků ztratili svoje dřívější výsady (byli majiteli jenom podle názvu pluku) 

a byly zavedeny egalizační barvy pluků.14 

1.4 Služba v armádě rakouské monarchie 

Vojenská služba nebyla pro prostého vojáka lehká v žádné době. Koncem 18. 

století to však platilo nejméně dvojnásob.  Služba byla stále doživotní, voják mohl být 

propuštěn jen ve výjimečných případech - například jako válečný invalida či v případě 

těžkého onemocnění (tuberkulóza apod.).15 Pro službu ve vojsku byli mladí lidé 

získáváni většinou nedobrovolně. Do vojska byly kromě toho dále zařazovány i osoby, 

které se provinily proti normám tehdejší společnosti, tj. z trestu. Přicházeli však i ti, 

kteří vojnu zvolili z furiantství, nešťastné lásky, z touhy po dobrodružství apod.  

Území monarchie bylo rozděleno na doplňovací okresy, ke každému takovému 

doplňovacímu obvodu byl přidělen pěší pluk a zpracovány seznamy osob povinných 

odvodem. Starý způsob verbování byl tak nahrazen odvody (Abgabe unter das Militaire  

či Recrouten Auhebung). Systém odvodů však nařizoval, že k armádě budou odváděni 

                                                           
11 Viz příloha [1]. 
12 Viz příloha [2]. 
13 Viz příloha [3]. 
14 PERNES, J. a kol.: c. d., s. 189. 
15 Jan Jeník z Bratřic byl zproštěn služby na vlastní žádost s ohledem na jeho častá onemocnění a zranění, 

též vzhledem k jeho postavení. 
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pouze ti, bez nichž se mohla obejít selská a šlechtická hospodářství, řemeslnické dílny 

a manufaktury, doly a hutě. Od vojenské povinnosti byla osvobozena pouze šlechta, 

duchovní osoby, úředníci, osoby s vyšším vzděláním a jejich děti. Mužstvo a 

poddůstojníci pocházeli z nižších vrstev obyvatelstva (městských řemeslníků, 

obchodníků). Největší podíl však spočíval na venkovském lidu.16 

1.5 Odvod rekrutů a doplňování důstojnických sborů 

1.5.1 Konskripční systém (Conscriptions Werbbeziks Systeme)  

Tento systém navazoval na administrativní a správní reformy Marie Terezie, které 

měly zajistit dokonalejší zdanění a později zabezpečit odvod rekrutů. Centralizovaná 

státní správa byla proto nezbytnou podmínkou pro úspěšnost tohoto systému. Tím se 

vytvářely předpoklady pro zavedení všeobecné branné povinnosti. 

Od roku 1781 byl prováděn pravidelný soupis obyvatelstva v Čechách, na Moravě, 

Slezsku, rakouských zemích a také v Haliči. Doplňování novými rekruty se řídilo 

nařízením Dvorské válečné rady. Ta určovala, jakých početních stavů mají jednotlivé 

pluky dosáhnout a k tomu navíc mohla vypsat i mimořádný odvod (asent). 

Soupis sloužil nejen pro přímý odvod, ale také byl využíván jako seznam 

odvedenců na dovolence pro zálohu pluku. Konskripční povinnosti podléhal každý 

občan soustátí bez ohledu na vyznání nebo společenské postavení. Štáby pluků rozvrhly 

kontingenty rekrutů na doplňovací okresy. Příslušné vrchnostenské správní orgány poté 

nahlásily velitelům setnin jména a bydliště odvedenců. Odvodní povinnosti podléhala 

mužská populace ve věku mezi 17 až 40 lety. Pro vozatajstvo byl maximální věk 50 let. 

Konskripční okresy byly většinou totožné s okresy politickými. České země měly 

povinnost povolávat rekruty do 23 pěších pluků. Z toho Čechy do 14, Morava, Slezsko 

a Těšínsko do 9 pluků. 

Odvedenci se shromaždovali v místě odvodu (Übernahms und Assent–Platz) 

a odtud byli odvedeni, většinou v noci, ozbrojenou eskortou za asistence rychtářů 

k lékařské prohlídce. Hlavním a jediným požadavkem byla fyzická zdatnost (výška 

minimálně 5 stop a 2 palce rovnající se 168 cm) a museli být dostatečně silní. Potom 

byli zařazeni do seznamu rekrutů na neurčité dovolené.  Z té byli podle potřeby pluku 

odvoláváni. Znovu se podrobili lékařské prohlídce a pak složili přísahu. Obdrželi peníze 

                                                           
16 PERNES, J. a kol.: c. d., s. 183; KOUDELKA, M. – NĚMEC, K.: Rakouská řadová pěchota 1792-

1798, in Historia Militaris, roč. 1 č. 1, s. 12-16. 
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(3 zlatky) na vystrojení a přípravu pro zařazení do formace pluku, kde absolvovali 

základní výcvik (Abrichtunk). 

Důstojnický sbor a vyšší vojenské kádry se doplňovaly starým způsobem, tedy 

pomocí důstojnických čekatelů – kadetů. Kadeti byli zavedeni všeobecně u pěchoty 

v roce 1763 a byla pro ně stanovena systemizovaná místa, která byla v roce 1777 

upravena vydanou kadetní normou. Kadeti obvykle pocházeli z důstojnických rodin.17 

Výchova a vzdělávání důstojnických čekatelů – kadetů, spočívala na těch 

formacích (plucích atd.), v nichž byli zařazeni. Výcvik byl tvrdý a prováděl se „od 

píky“ podle služebních předpisů z roku 1765, ale např. už v roce 1768 reorganizátor a 

reformátor plukovník František Josef Kinský zřídil u pěšího pluku č. 42 kadetní školu a 

vyučoval v ní krom jiného i matematiku a geometrii.  

Kadeti se dělili do tří kategorií: praporní kadeti, c. k. řadoví kadeti, soukromí 

kadeti. 

1.5.2 Praporní kadeti  

Tuto hodnost praporního kadeta (Fahnen-Cadeten) získávali studenti Vojenské 

akademie s lepším prospěchem nebo Inženýrské akademie, pokud absolventi byli syny 

důstojníků. Do této hodnosti mohli být povyšováni též císařští kadeti.  Podle 

systemizačních tabulek byli dva praporní kadeti ve štábu pluku. Hodnostně byli 

zařazeni jako nejmladší praporčíci. 

1.5.3 C. k. řadoví kadeti  

C. k. řadoví kadeti (K. k. ordinari Cadeten, Kaiser-Cadeten). Tato kategorie kadetů 

představovala absolventy Vojenské akademie se slabším prospěchem a dále pak syny 

aktivně sloužících důstojníků. Císařští kadeti si museli sami hradit náklady na výstroj. 

Bylo systemizováno 6 těchto kadetů a byli rovněž vedeni ve stavu plukovního štábu, ale 

služebně se přidělovali k setninám. Povyšováni mohli být do poddůstojnických 

hodností.  

  

                                                           
17 U Jeníka pravděpodobně stačilo, že se prokázal tím, že nejméně 3 bratři jeho švagra Josefa Wratislava z 

Mitrovic byli důstojníky. 
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1.5.4 Soukromí kadeti  

Uchazeč o funkci kadeta sloužil u pluku, kdy všechna systemizovaná místa pro 

kadety byla již obsazena.  Soukromí kadeti (Privat-Cadeten, též ex-propriis Cadeten) 

mohli být přijímáni se souhlasem velení pluku na vlastní útraty. Než byli přijati, museli 

složit „monturgeld,“ tj. určitou částku peněz na výstroj a výzbroj a kromě toho museli 

mít zabezpečenou měsíční finanční částku od svých rodin. Mohli dosahovat 

poddůstojnických hodností. Protože na to neměli nárok jako císařští kadeti, záleželo 

povýšení na různých okolnostech, zejména na přímluvách a zpravidla to trvalo dost 

dlouho, než k němu došlo. U pluku bývalo 10 i více soukromých kadetů.18 

1.6 C. k. řadový pěší pluk (Linien Infanterie Regiment) 

Tento termín byl použit v nomenklatuře rakouské armády poprvé v roce 1718. 

Nejpočetnější a nejdůležitější částí císařské armády byla pěchota. Označení řadová 

pěchota vycházelo z toho, že pěchota v boji užívala tzv. lineární taktiku, tzn. řadovou, 

byla to tedy „řadová pěchota“ (Linien Infanterie). Oficiálně se toto označení používalo 

až do roku 1873 a pluk byl v tomto období označován jako „řadový pěší pluk“ (Linien 

Infanterie Regiment [LIR]). Tím se také odlišovala tato část armády od ostatních složek 

pěchoty. 

Pluk (Regiment) jako základní prvek pěchoty se dělil na menší celky, tj. prapory 

(Bataillon), divisiony, roty, též setniny (Kompanie), čety (Zug) a družstva 

(Genossenschaft, Mannschaft). Celý pluk měl podle systemizačních tabulek 1440 mužů.  

Střeleckou setninu tvořily 4 čety a četu 4 družstva (později družstva 3). Po roce 

1779 se stavy střelecké setniny zvýšily na 160 mužů se stálou rezervou 40 mužů na 

každou setninu v doplňovacím obvodu. Hlavní velící složkou řadového pěšího pluku 

byl štáb, tvořený z důstojníků a úředníků, kteří pluku veleli a zajišťovali jeho chod.  

Ke konci 18. století struktura v pluku vypadala následovně. Velením pluku po 

většinu času byl pověřen plukovník. Dále se vyšší velení rozdělovalo na prapory. 

Granátnický prapor byl pod vedením 1. majora. 1. polní prapor náležel podplukovníkovi 

a 2. praporu velel 2. major. 3. a 4. prapor vedli nejstarší setníci, ti byli ve válečném 

období povýšeni do hodnosti 3. a 4. majora.  

                                                           
18FRANKENBERGER, O.: Václav Radecký z Radče, in: Slovo k historii, roč. 1990, č. 22, str. 4; 

PERNES, J. a kol.: c. d., s. 190; UHLÍŘ, L.: Rakouské vojenské školství [online], 2007, [vid. 12. 9. 2013], 

dostupné z: http://www.primaplana.net/; KLÁTIL, K.: Řadová pěchota 1797-1801 (1-3. část), in Historia 

Militaris 1792-1815, roč. I., č. 1-3. 

http://www.primaplana.net/
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Štáb dále doplňovalo mnoho dalších důležitých osob. Důstojníci zastávající funkci 

jako pobočnici vyšších důstojníků. Sloužili zde poddůstojníci starající se o plukovní 

poštu, muniční a proviantní povozy. Řemeslníci jako zbrojíři, tesaři, ševci a krejčí, kteří 

se starali o údržbu plukovních uniforem, výzbroje a výstroje a mnoho dalších 

potřebných úkonů. Tak mohl štáb pluku čítat i přes 100 lidí. 

Krom řadových vojáků byli u pluku ještě 2 praporní kadeti, 6 císařských řádných 

kadetů a 10 i více soukromých kadetů.19 

Rakouská pěchota se dělila na tzv. německou a uherskou (deutsche, ungarische 

Infanterie). Pluky německé pěchoty se doplňovaly ve Svaté říši římské a dědičných 

zemí (tj. ze zemí rakouských a zemí Koruny české). Uherská pěchota se doplňovala z 

Uherského království. Navzájem se od sebe odlišovaly uniformou, organizační 

strukturou pluků a i tabulkovými početními stavy.  

Pluky byly označovány jako c. k. (k. k.) císařsko-královský 

(kaiserlichekönigiliche), jako řadový pěší pluk (Linien Infanterie Regiment, zkratka IR 

případně LIR), dále podle jméno či titulu majitele a jednak číslem pluku č. X (Nr. X 

nebo No. X). 

Například označení pluku, v němž Jeník sloužil tj. 35. pluku vypadalo následovně: 

c. k. řadový pěší pluk Wallis č. 35 (k. k. Linien Infanterie Regiment Wallis Nr. 35).20 

1.6.1 Majitel pluku 

Označení „majitel pluku“ se udrželo z období žoldnéřských armád, kdy byly pěší 

i jízdní pluky najímány soukromými osobami, které měly císařský patent. Plukovník-

majitel byl nejvyšším velitelem pluku, osobně však pluku velel jen ve výjimečných 

případech. Tuto funkci za něj zastával plukovník. 

Byl však nejvyšším správcem a soudcem pluku a mohl podávat i návrhy na 

obsazení míst vyšších důstojníků a měl řadu čestných práv, které byly reformami Josefa 

II. omezeny a roku1868 se funkce majitele pluku stala pouze čestnou.  

                                                           
19 Organizaci řadového pěšího pluku znázorňuje Tab. III., sestava a početní stavy střelecké setniny jsou 

uvedeny v příloze Tab. IV. a Tab. VI.; 35. řadový pěší pluk se odlišoval ve struktuře. Pluk měl 3 

fyzilírské prapory a jednu divizi (dvě setniny po 100 mužích). Prapory byly po 6 setninách, třetí prapor 

„podplukovníkův“ měl 4 setniny. Pluk vedl majitel spíše administrativně a skutečným jeho velitelem byl 

pověřený plukovník či podplukovník. Dále u pluku byli dva majoři (plukovní strážmistři) a nepočetný 

štáb složený z ranhojičů, auditořů a profesovů, plukovních tamborů, furýřů, 8 hobojistů a plukovní 

zvláštnost – jeden dudák. 
20 UHLÍŘ, L. – SÁČEK, K.: Označování pěších pluků v letech 1792-1815, in Historia Militaris, roč. II., č. 

1, s. 20-22.; PERNES, J. a kol.: c. d., s. 190. 
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Mezi jedno z privilegií patřilo i to, že jméno nebo titul majitele bylo součástí názvu 

pluku a to až do roku 1769, kdy bylo zavedeno číslování pluků. 

„Pluky byly označovány podle majitelů pokud možno v co nejkratší formě, většinou 

pouze jejich jmény. Tak byly rodovým jménem majitele označeny např. pluky: Wallis 

(IR35) atd.“21 

1.6.2 Číslování pluků 

Číslování pluků bylo zavedeno 15. srpna 1769. Byla to jedna z mnoha reforem 

Josefa II., který se snažil zlepšit stav a organizaci armády. Do této doby se pluky 

označovaly pouze jmény majitelů, což občas vyvolávalo zmatek, především když 

docházelo u majitelů ke střídání pluků. Po zavedení číslování však zůstalo v platnosti i 

dosavadní označení pluků jménem majitele. Pěší pluky byly číslovány vzestupně podle 

hodností majitele. Příslušnost k plukům se rozeznala z kombinace barvy vyložení a 

barvy knoflíků, tj. egalizační barvy.22 

1.6.3 Garnizónní pěší pluky 

Garnizónní pluky vznikly v období sedmileté války. Již před ní ale existovaly 

oddíly garnizóny, avšak zřizovaly se v síle setniny a nebyly řazeny k žádnému pěšímu 

pluku. Mužstvo tvořili polo-invalidé, výjimečně i invalidé. Byly určeny k posádkové 

službě a pro obranu pevností, do pole se s nimi nepočítalo. To se v praxi často 

nedodržovalo. Pluk tvořily tři prapory. Mužstvo pluků doplňovali částeční invalidé z 

armády a muži, kteří plně neprošli lékařskou prohlídkou.23 

  

                                                           
21 UHLÍŘ, L. – SÁČEK, K.: Označování pěších pluků v letech 1792-1815, in Historia Militaris, roč. II., č. 

1, s. 22. 
22 UHLÍŘ, L. – SÁČEK, K.: Označování pěších pluků v letech 1792-1815, in Historia Militaris, roč. II č. 

2, s. 18-19. 
23 UHLÍŘ, L.: Rakouské garnisonní, štábní a protidezertérské jednotky za koaličních válek, odborná 

studie [online], 2007, [vid. 12. 9. 2013], dostupné z: http://www.primaplana.net/. 

http://www.primaplana.net/
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1.6.4 Kombinované granátnické prapory (Combiniertes Grenadier-Bataillon) 

První návrh na zřízení granátnických útvarů, pochází z roku 1663. Tento návrh 

však byl realizován 1670. Do jejich výzbroje patřily ruční granáty odlité z litiny nebo ze 

skla a odpalované doutnákem. V 18. století pěší pluk měl 2 až 3 granátnické diviziony. 

Jeden divizion měl pak 2 setniny. Jednotlivé diviziony byly pod správou svého 

kmenového pluku a byly od něj zásobovány výstrojí a proviantem. Velitele praporu 

jmenovala Dvorní válečná rada. Byl jím podplukovník a nemusel pocházet ze žádného z 

pluků, z nichž byl divizion zformován. Ve válečné době bývaly granátnické setniny 

slučovány do granátnických praporů. Prapory byly označovány jmény svých velitelů, to 

však činilo značné potíže a vyvolávalo značné nepřesnosti, proto se začalo používat 

další označování, v němž figurovalo i číslo pluku, z něhož divizion pocházel. Tyto 

granátnické prapory existovaly od roku 1769 jako elitní složka armády. Granátníci měli 

stejnou výzbroj jako fyzilíři a nebezpečný nevhodný typ ručních granátů (výše 

zmíněných) byl z armády odstraněn koncem sedmileté války, přičemž granátníci 

působili v armádě i nadále jako elitní vojáci. Fyzilíři zastávali úlohu řadového pěšáka. 

Mezi výzbroj obou těchto jednotek patřila komisní křesadlová puška pro řadovou 

pěchotu vzor 1754 s hladkou hlavní ráže 18,3 mm s trojhranným tulejovým bodákem. 

Granátníci nosili navíc krátkou pěchotní šavli. Během první koaliční války byly z 

kombinovaných granátnických praporů vytvářeny i vyšší celky.  

Uniforma granátníků se nijak výrazně nelišila od příslušníků řadové pěchoty. 

Hlavním poznávacím znakem granátníků byla jejich vysoká kožešinové čepice (tzv. 

medvědice) s dýnkem. Na medvědici byl mosazný štítek se znakem monarchie. Dále 

byli odlišeni mosazným znakem granátu na sumce a znakem granátu na mosazné 

schránce na doutnák (Luntenberger) na bandalíru.24 

 

  

                                                           
24 Další charakteristické znaky pěchoty v armádě rakouské monarchie, jako byly vojenské hodnosti, 

uniformy, výstroj a výzbroj, vojenské řády a vyznamenání pro jejich rozsáhlost problematiky jsou 

uvedeny do tabulek v příloze jako Tab. VII. až XI; Štáb pěšího pluku, hierarchické zařazení, počty a 

funkce jednotlivých členů štábů pluku jsou shrnuty do Tab. V přílohách; Zasvěcený pohled na vojenský 

život mezi granátníky popisuje právě Jan Jeník rytíř z Bratřic, který v roce 1793 sloužil jako nadporučík u 

granátnické setniny pluku č. 35, začleněné do Ullrichova kombinovaného granátnického praporu. 

PERNES, J. a kol.: c. d., s. 390-391; KUTÍLKOVÁ, D.: Vojenské odívání, Od třicetileté války do počátku 

20. století, Praha 2008; UHLÍŘ, L. – SÁČEK, K.: Granátnické prapory v letech 1792-1797, in Historia 

Militaris, roč. I č. 2, s. 14-15;  
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1.6.5 Využití koní a vozatajstva ve formacích řadové pěchoty 

Kůň až do druhé poloviny 20. století byl ve všech armádách nezbytný transportní 

prostředek. Obecně se v armádě využívalo koní k jízdě, tahu, na přepravu a dopravu, ale 

i jako nouzová rezerva potravy. Ve válce koně trpí stejně jako vojáci. Z dostupných 

pramenů víme, že za krátkou dobu 2 měsíců při tažení do Ruska v roce 1812 Napoleon 

ztratil 18 000 koní v bojích a při ústupu od Moskvy jich zahynulo 30 000. Nákupní cena 

hříbat pro vojsko za Josefa II. byla pro kyrysníky 120 zlatých25 a pro dragouny 105 zl. 

Pochodové útvary řadové pěchoty byly vždy doprovázeny vojenským 

vozatajstvem, vezoucím zásoby, tedy proviant všeho druhu na čtyři až sedm dnů, 

munici, polní lazarety a zdravotní materiál a podobné. Každému pěšímu praporu byl 

přidělen určitý počet povozů a potahů. Pro představu uvádím dobový předpisový počet 

koní a povozů pěšího pluku francouzské armády.26  

Předpokládám, že řadový pěší pluk rakouské monarchie byl podobné struktury, měl 

i obdobné složení vozatajstva. 

Situace vozatajstva v habsburské armádě se změnila ke konci 18. století, což 

dokazuje záznam v Jeníkově Deníku: 

„Dnem 24. prosince 1798 Reskriptem dvorní vojenské rady bylo pánům 

důstojníkům od hejtmana dolů zakázáno brát s sebou v novém tažení vozy, a bylo 

nařízeno, že si důstojníci mají co nejspěšněji opatřit nezbytné věci, jež mohou být vezeny 

pouze nákladními koňmi. 

Doposud si vozil svůj vůz každý praporčík, jenž ho nepotřeboval, a nyní jej nemá 

hejtman, který vozu nejvýš potřebuje. Vždyť musí s sebou vozit záložní staré boty, 

množství nakrájených podrážek a konečně starší kusy výstroje. Zejména při táboření 

pod širým nebem se ničí rychle oděv a otrhaní „hajduci trůnu“ si je musí často dát 

zalátat. Toto výstřední nařízení mne velmi rozhořčilo, neboť z pěti mých krásných, 

mladých koní se ani jeden nehodí, aby nosil břemena.“27  

 

  

                                                           
25 Dále jen zl. 
26 Přehledný soupis koní a vozů je sepsán v příloze Tab.: XIII. 
27 KOVAŘÍK, J.:  1812 - Napoleonovo ruské tažení, Praha 2001, s. 76; SAMEK, J.: Řadová pěchota II. – 

Polní tažení a taktika: Cesta na bitevní pole, in Historia Militaris 1792 – 1815, roč. II, čís. 1, s. 6-9; 

JENÍK Z BRATŘIC, J.: Z mých pamětí, Praha 1947, s. 175-176. 
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1.6.6 Ekonomické zabezpečení rakouského císařského vojska v období 

Jeníkovy vojenské služby  

Ekonomická situace vojáků, poddůstojníků i důstojníků nebyla příliš dobrá. Platy 

vojáků byly určovány podle ceny potravin v místě jejich pobytu. Celkově byly 

ekonomické poměry vojáků ovlivňovány řadou okolností, jako byla například služba, 

kterou vykonávali (pěchota, dělostřelectvo, jezdectvo), dovolená, mírové nebo válečné 

nasazení a další vojenské činnosti.  

Po předchozích válkách hospodářství státu značně utrpělo. Vedle odvodů rekrutů 

byly předepisovány dodávky obilí i hospodářského dobytka. V letech 1771 – 1773 byla 

navíc v českých zemích silná neúroda, panoval hlad a v krajích byla epidemie moru. 

 Přicházely i další pohromy, jako byl úhyn dobytka v roce 1773 nebo krupobití 

1774, po němž na polích „ani klásek nezůstal“. Městské záznamy uvádějí z městečka 

Borotín na Táborsku, nedaleko Mladé Vožice, i osady Střezimíř, že v roce 1790 muselo 

pro vojsko odvést 123 míry žita a 237 měr ovsa jako proviant pro rakouské vojsko. 

Zásobovat samozřejmě museli i příchozí francouzské vojsko během Napoleonova tažení 

roku 1805. Francouzi se dostali až do Čech a rozprostřeli se po celém okolí Tábora. Po 

něm přišlo vojsko pruské, které „všechno vyjedlo“. Poté nastalo nadměrné zvýšení cen 

obilí, kdy míra žita byla za 27 zl., pšenice za 34 zl., ječmene za 24 zl., ovsa za 14 zl. 

a hrachu za 35 zl.28  

  

                                                           
28 Viz příloha [5]; Ceny v předchozím období v Čechách např. v letech 1756 a 1781 jsou zřejmé z Tab. 

XII. příloh CIKHARDT, R. E.: Historický místopis Borotína, Spolek rodáků a přátel Borotína v Praze, 

Praha 1946, s. 15; SCHARNHORST, G.: O platech a výstroji rakouského vojska 1785 [online], 2007, 

[vid. 17. 10. 2013], dostupné z: http://www.primaplana.net/; JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 184, 202. 

http://www.primaplana.net/
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2 Jan Jeník rytíř z Bratřic 

2.1 Historie rodu Jeníků z Bratřic  

Rodina Jana Jeníka lze vypátrat již v 16. století. Život rodu v průběhu staletí se 

rozkládal mezi břehy Sázavy a Lužnice. Především můžeme hovořit o Benešovsku, 

Táborsku, okolí Želivy a Pacovsku. Právě v Pacově na Pelhřimovsku se dochovala 

zpráva o svobodníku29 Janu Jeníkovi, s pravděpodobným původem z Bratřic pod 

Stražištěm.  

Usídlil se roku 1544 ve vsi Mezilesí v jižních Čechách, ta patřila rodu až do konce 

17. století. Svatoš Jeník ze vsi Mezilesí, nástupce Jana Jeníka, byl Rudolfem II. 10. 

dubna 1590 povýšen do stavu vladyckého s právem užívat přídomek z Bratřic právě 

podle vsi Bratřice u Pacova na Táborsku.  

Erbovním listem Jeníkové získali znak, který byl tvořen srncem se zlatými rohy na 

modrém poli, jehož přední nohy byly v běhu pozdvižené. Hrdlo měl srnec probodnuté 

nožem. Nad štítem se nacházela kolčí helma s modrými a žlutými přikrývadly a s 

korunou, nad níž vyniká polovice téhož srnce.30  

Mezi bližší příbuzné Jana Jeníka již můžeme počítat jeho pradědečka Jiřího Jeníka 

z Bratřic a prababičku Alžbětu Mazanou ze Slavětína. Jejich syn, Jeníkův děd, Bědřich 

Vavřinec Jeník z Bratřic s chotí Ludmilou Lhotkovou ze Smyslova již sídlili na 

Radvánově, pravděpodobně od roku 1698. Jejich syn, otec Jana Jeníka, se narodil 23. 

června 1703. Jeho budoucí manželka Karolinou Appolonie Malovcovou z Malovic se 

narodila 17. května 1730 ve Stojslavicích. Z přiloženého rodokmenu u Deníku je zřejmý 

příbuzenský vztah s rodem Radeckých z Radče, Vratislavů z Mitrovic a s rodinou 

Misroni z Lisonu. Josef Jiří Vavřinec Jeník z Bratřic se v roce 1748, tehdy již 45letý 

budoucí otec Jana Jeníka, oženil s 18tiletou Karolinou Appolonie Malovcovou 

z Malovic, jejíž rodina měla značný majetek i postavení. To přineslo společenský 

vzestup pro Jeníky, neboť Malovci na Blanicku patřili k nejvýše postaveným rodinám 

nad ostatní nižší šlechtu. Díky tomuto spojení Jan Jeník se stal příbuzným 

pozdějšího polního maršála Josefa Václava Radeckého z Radče, poněvadž měli 

společnou babičku. 

                                                           
29 Neprivilegovaný člen stavovské společnosti. 
30 JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 9-10. 
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Rodičům Jana Jeníka se narodilo celkem pět dětí31, starší synové Josef Rudolf, 

František Jan N. a jejich sestra Marie A. T. zemřeli v dětství. Pouze Jan Jeník a jeho 

sestra Kateřina Antonie Amálie32 přežili a vyrůstali na Radvanově.  

Sídlo tří generací rodu Jeníků na zámečku Radvanov se nachází 4 km jižně od 

Mladé Vožice. Dokumentace o vsi Radvanov a jejich majitelích není mnoho.  

Z roku 1430 pochází první zmínky o majiteli Litvínu z Radvanova. Další zápis 

z roku 1552 je o bratrech Janu a Adamu z Radvanova, který zmiňuje, že dvůr Radvanov 

převzal mladší z bratrů Adam. Dále již se písemnosti zmiňují o prodeji z roku 1698, kdy 

Jiří Lhotský ze Smyslova na Radvanově tento dvůr předal, svému zeti Bedřichu 

Vavřinci Jeníkovi z Bratřic, dědu našeho Jana Jeníka. Poté Bedřichův syn Josef Jiří zde 

nechal vystavět v pozdně barokním slohu zámček. Sňatkem s Kateřinou, sestrou Jana 

Jeníka, získal dvůr František Josef Vratislav z Mitrovic.33 

2.2 Mládí 

Jan Jeník z Bratřic, pokřtěný celým jménem Jan Nepomuk Vojtěch Baltazar Ignác 

z Bratřic, se narodil na zámku Radvanov 6. ledna roku 1756. Byl synem Josefa Jiřího 

z Bratřic, na Radvanově a Dolních Hrachovicích a jeho manželky Karolíny Malovcové 

z Malovic. 

Podblanicko, ve kterém se zde zdržoval od svého dětství do roku 1764, bylo 

v ekonomickém smyslu chudé a obyvatelé byli mnohdy nuceni k odchodu za lepším 

životem do jiných krajů. 

Když bylo Jeníkovi osm let, otec jej zapsal na jezuitské gymnázium. Po jeho 

absolutoriu pokračoval dále na filosofické fakultě. Poté zkoušel vystudovat i práva, ale 

je velice pravděpodobné, že je nedokončil. Svůj život a kariéru tedy nakonec hledal ve 

vojenské službě. 

2.3 Studia u jezuitů 

Řád Tovaryšstva Ježíšova byl do Čech povolán roku 1556 císařem Ferdinandem I. 

a přispíval především svou edukativní činností. Při jezuitských kolejích byla zakládána 

                                                           
31 U některých, nebylo uvedeno celé znění jména. 
32 Narozená na Radvanově 1752 a zemřela 1823 v Táboře. 
33 JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 9-10; POLIŠENSKÝ J. – ILLINGOVÁ E.: Jan Jeník z Bratřic, Praha 

1989, s. 15-24, 289; TŘÍSKA, K. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V, 

Jižní Čechy, Praha 1986, s. 163-164. 
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gymnázia, ve kterých řád vzdělával aristokracii a vyvolené, kteří si taková studia mohli 

dovolit. Vybraným chudým studentům mohla být nabídnuta finanční pomoc.  

Do bran jezuity řízeného semináře svatého Václava v Dominikánské ulici (dnes 

Husova v Praze na Starém Městě) vstoupil Jan Jeník v létě roku 1764. Aby zde mohl žít 

jako privilegovaný šlechtic, byla mu k pobírání přiznána Ferdinandova nadace. Ta 

pomáhala chudším studentům navštěvovat toto učení, neboť kníže Karel z Lichtensteinu 

na přikázání císaře Ferdinanda II. založil roku 1629 tzv. „Collegium Nobile“ pro mladé 

šlechtice, kterou mohli zmínění méně majetní studenti užívat. Díky nadaci byl Jeník 

přijat do společnosti synků z vyšší společnosti, mezi ferdinandské fundatisty. Dle jeho 

pamětí užívalo zařízení každý rok kolem 150 chovanců, kteří byli rozděleni do tří 

skupin. 

Ke konci života vzpomínal na svůj pobyt v jezuitském zařízení a vzpomínky se 

mísí s opovrhováním vůči řádu. Ale zároveň lze postřehnout jistou chloubu, že je 

jedním z mála34, jenž pamatoval a zažil výchovu v jezuitském duchu. 

Po studiích na gymnasiu nastoupil Jeník na filosofii. Tu však nedokončil a seminář 

opustil v roce 1772 z neznámého důvodu. Finanční důvody jsou nepravděpodobné, 

neboť jeho rodina byla dobře ekonomicky situována, to lze odvodit z toho, že jeho otec 

ještě za doby Jeníkových studií koupil v Praze dům. 

Jako možnost ukončení studii se jeví v souvislosti s jezuitským řádem, který byl 

krátce poté zrušen (21. července 1773). O vztahu k tomuto řádu také vypovídá zápis 

v Jeníkově Deníku: “Když se léta 1773 ruka spravedlivosti téhož jezuvitského 

zlořečeného tovaryšstva pro jeho mnohonásobné nešlechetnosti a kriminální provinění 

tak ostře dotknula, že tento jezuitský řád, lépeji by se mělo říci neřád (svinstvo), jedním 

rázem v celém křesťanstvu cassirován neb vyzdvižen jest, byl.“35  

Zpráv o Jeníkově činnosti z let 1773 až 1776 je velmi málo. V této době se zapsal 

jako posluchač matematiky a práv. O tom existují záznamy, ve kterých je zapsán jako 

„auditor juris“. Také se dochoval zápis ze zkoušek z civilního práva, ve kterém by měl 

být Jeník mezi posluchači, kteří zkoušku úspěšně složili. Z neznámých důvodů však 

znovu studií zanechal.36   

                                                           
34 Kolem roku 1838, kdy sepisoval vzpomínky do svých Bohemik; JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 19. 
35 JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 27. 
36 Tamtéž, s. 19-30; POLIŠENSKÝ J. – ILLINGOVÁ E.: c. d., s. 25-32. 
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3 Jan Jeník v armádě 

3.1 Vstup do řad armády rakouské monarchie 

Vojenská kariéra Jana Jeníka pravděpodobně započala 13. září 1776. Toto datum 

uvádějí seznamy 35. pěšího pluku sídlícího v Plzni. Důvody, proč zvolil vojenskou 

kariéru, nejsou známé. Existují o tom jen různé domněnky, že bude vojákem, ve svých 

pamětech o tom však nikde nepíše. Stipendium na studia skončilo, zaopatření neměl 

a rodina jej přestala zřejmě na studiích v Praze vydržovat. O tom všem však lze pouze 

spekulovat. 

 Nastoupit do armády bylo pro jeho rod neobvyklé, neboť vojenská povinnost se na 

něho nevztahovala a proto narukovat nemusel. Zřejmě je však nepravděpodobné, že 

vstup do armády byl ovlivněn jeho ekonomickou situací, neboť k 35. pěšímu pluku 

nastoupil jako soukromý kadet, z čehož můžeme usoudit, že i o jeho finanční 

zabezpečení bylo s velkou pravděpodobností postaráno.37 Je možné, že v této službě 

viděl po neúspěšných studiích i životní cestu, vhodnou pro šlechtice jeho postavení. Se 

zkušenostmi s právem a jako nedostudovaný právník se zřejmě zamýšlel uplatnit 

v právním sektoru v armádě. To se také stalo, neboť jistou dobu v pluku byl pověřen 

funkcí auditora38. 

3.2 C. k. pěší pluk č. 35 – plzeňský 

3.2.1 Založení pluku a jeho válečná historie 

Koncem 17. století v době ohrožování Evropy Turky, vzniklo v rakouské monarchii 

mnoho nových vojenských jednotek.  Tak byl 8. ledna 1683 českým a uherským králem 

a římským císařem Leopoldem I. (1640–1705), založen legendární plzeňský 35. pěší 

pluk, který působil ve válkách habsburské monarchie a později Rakouska-Uherska 

téměř 270 let.  

Najmutím a vytvořením pěšího pluku o 10 setninách po 240 mužích byl pověřen 

polní strážmistr Jiří Bedřich Karel vévoda Württembersko-Stuttgartský. Jednalo se již 

o dvanáctý stálý pluk v pořadí zřizování těchto pluků.  

                                                           
37 Je pravděpodobné, že Jan Jeník byl finančně podporován sestrou Kateřinou v době, kdy byl kadetem, 

možná je i podpora jeho studií. 
38 Osoba, ve vojenské službě, určená k vykonávání spravedlnosti ve stálém vojsku a v námořnictvu, dále 

k podávání právnických rad vojenským velitelům; POLIŠENSKÝ J. – ILLINGOVÁ E.: c. d., s. 19, 32-

39. 
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V době, kdy do něho Jan Jeník vstupoval, nesl označení „c. k. řadový pěší pluk 

Wallis č. 35“, sídlem pluku s doplňovacím obvodem byla Plzeň a okolí. Místo pro jeho 

kasárna vybral později, a to při návštěvě Plzně, osobně císař Josef II. A tak se toto 

město stalo jeho stálou posádkou.39 

3.2.2 Válečná historie pluku 

Polovina pluku již v roce jeho založení bojovala ve Vídní obležené Turky a druhá 

polovina se zúčastnila bitvy u Vídně a jako první jednotka prolomila obležení města. 

Pluk byl nasazen v bojích s Turky, ve válkách s Francií a Bavorskem o španělské 

dědictví, ve válce s Francií o dědictví polské, válkách s Pruskem, ve válkách o dědictví 

bavorské, v koaličních válkách s Francií, ve válkách proti Napoleonovi a v dalších 

válečních střetnutí až do roku 1918.  

V roce, ve kterém se Jan Jeník z Bratřic narodil, vypukl nový konflikt s Pruskem, 

známý jako Sedmiletá válka (samozřejmě měla širší význam jak v Evropě, tak i jako 

světový konflikt v koloniálních válkách Francie a Velké Británie)40. Před touto válkou 

se Prusko spojilo s Velkou Británií. Na to reagovala císařovna Marie Terezie pověřením 

vedení diplomacie Václavem hrabětem Kounicem, který byl toho názoru, že je třeba 

vybudovat silnou protipruskou koalici. V roce 1750 tak hrabě Kounic uzavřel 

spojeneckou smlouvu s Francií. Postupem času francouzského krále Ludvíka XV. 

(1715–1774) následovala i ruská carevna Alžběta I. Petrovna (1741–1762) nebo kurfiřt 

August III. Saský41 (1733–1763). Při následném vývoji situace se přidali i Polsko, 

Švédsko a Dánsko.  

Pruský král Fridrich II. se obával Saska, ačkoli ho August III. ujišťoval o 

dodržování neutrality, a proto Fridrich II. Sasko obléhal a posléze obsadil, aby snížil 

rizika při napadení habsburské monarchie. Rakousko na útok proti Sasku reagovalo 

obsazením hranic na severu Čech, čemuž velel polní maršál Maximilian Ulysses von 

Brown. První významnější bitva pro 35. pěší pluk tak proběhla 1. října 1756 u Lovosic, 

která dopadla sporně a nepřinesla ani jedné straně jasné vítězství. Sasko po tomto 

konfliktu kapitulovalo a armády se stáhly do svých zimovišť.  

                                                           
39 DRNEK, J.: 35. Infantery regiment [online], 2008, [vid. 24. 5. 2013], dostupné z: http://www.kc-

plzen.cz/Historie pluku.pdf. 
40 OPATRNÝ, J.: Válka Mohykánů: sedmiletá válka v Americe, Praha 2000; WANNER, M.: Sedmiletá 

válka v Orientu, Praha 2001; DUFFY, CH.: (ed.), Sieben Jahre Krieg: 1756 - 1763: die Armee Maria 

Theresias, Wien 2003. 
41 August III. Saský je také uváděn v literatuře jako August III. Polský či téže saský kurfiřt Fridrich 

August II. 
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Ve dnech 18. – 22. dubna 1757 Fridrich II. opět překvapil rakouskou armádu. Vtrhl 

na habsburské území monarchie v pěti proudech, čímž donutil rakouskou armádu 

k ústupu. Pouze sbor u Liberce dovedl klást větší odpor, ale i tyto jednotky se nakonec 

musely stáhnout ku Praze, kde se 6. května odehrála bitva u Štěrbohol. I k vývoji této 

bitvy přispěl 35. pluk. Císařská armáda pod velením vévody Karla Lotrinského se však 

po dlouhých manévrech kolem Prahy nechala porazit a nakonec za pražskými hradbami 

obléhat. Rozhodující bitva se tedy udála u Kolína 18. června 1757. Rakouská armáda 

porazila zaskočenou pruskou armádu, která byla nucena se stáhnout až za hranice Čech. 

Na počest tohoto slavného vítězství byl založen čestný Vojenský řád Marie Terezie.42  

3.2.3 Účast pluku na obranné strategii a budování pevnosti Terezín v 18. 

století. 

Za vlády císařovny Marie Terezie a Josefa II. se stalo úhlavním nepřítelem 

rakouské monarchie Prusko. Válečné střety s ním vyplnily s krátkými přestávkami celé 

období od roku 1740 až do roku 1792, kdy byla v Berlíně mezi rakouskou monarchií 

a Pruskem uzavřena spojenecká smlouva proti revoluční Francii. Válečné střety se 

odehrávaly v zemích Koruny české, a proto musela být vytvořena nová obranná 

strategie pro obranu českého území jako celku. V této souvislosti stratégové císařské 

armády (maršálové Browne, Daun, Laudon i anglický generál Henry Lloyd, který 

sloužil jako generální ubytovatel u Lacyho armádního sboru) upozorňovali císaře Josefa 

II. na strategický význam Labe, zejména v oblasti jeho horního toku.  Pokusil jsem se o 

shrnutí několika hlavních zásad této strategie. 

Bylo zapotřebí roztříštit soustředění nepřátelských vojsk, které se vpádu do země 

zúčastní, zamezit jejich postupu do vnitrozemí Čech a zabezpečit živé i materiální 

zdroje pro monarchii a akceschopnost armády. Měly být vybudovány silné opěrné body 

ve směru předpokládaného vpádu a postupu nepřátelských vojsk. Obranná linie neměla 

zabránit vpádu nepřítele, ale narušit jeho postup a soustředění. 

První návrhy na nový obranný systém, který zahrnoval jak terénní znalosti, tak 

i analýzu zkušeností z předchozích válečných konfliktů, předložil generál Lloyd již před 

rokem 1760. Můžeme je ve stručnosti shrnout do následujících doporučení pro území 

Moravy, východních i severních Čech. 

                                                           
42 PERNES, J. a kol.: c. d., s. 133-173; DRNEK, J.: 35. Infantery regiment [online], 2008, [vid. 24. 5. 

2013], dostupné z: http://www.kc-plzen.cz/Historie pluku.pdf. 
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Posílením obrany na Moravě se mělo docílit doplněním pevnosti Olomouc novými 

předsunutými pevnostmi u Mohelnice a v prostoru u Starého Města pod Sněžníkem, 

které by umožňovaly vedle obrany i výpady do Kladska a Slezska. Ve východních 

Čechách se zas měla vybudovat nová pevnost mezi Hradcem Králové a Dvorem 

Králové nad Labem, která měla bránit postupu nepřátelských vojsk a tvořit oporu 

císařskému vojsku, a aby rozdělila armádu útočníka a vázala jeho značné síly. Další 

pevnost u Frýdlantu byla myšlena jako základna pro vlastní válečné operace ve směru 

do Lužice. Pro ochranu Prahy a celého centrálního prostoru Čech se naplánovalo 

vybudovat pevnost mezi Nymburkem a Brandýsem nad Labem. K posílení obrany Čech 

bylo dle plánů nutné přehradit komunikaci z Drážďan do Prahy v prostoru mezi 

Lovosicemi a Ústím nad Labem. 

Tento plán však přesahoval finanční možnosti říše. Josefem II. a Dvorskou 

vojenskou radou byl upraven tak, že na Moravě zachovával jako pevnosti pouze 

Olomouc a Brno. Pevnost Uherské Hradiště Josef II. v roce 1782 zrušil, neboť její 

význam pro slábnoucí vojenské nebezpečí z turecké strany byl zanedbatelný. V roce 

1765 začala výstavba pevnosti Hradec Králové (Königgrätz) a v roce 1780 bylo 

rozhodnuto o výstavbě pevnosti v Josefově (Josephstadt) a s konečnou platností bylo 

rozhodnuto o obraně severních Čech uzavřením vpádové cesty z Drážďan do Prahy. 

Předpokládalo se, že tento pevnostní systém bude dostatečný z hlediska strategických 

požadavků. 

Vycházelo se z toho, že útočník při pronikání do země nemohl nechat takové 

pevnosti za sebou nebo po stranách postupu a bude tedy muset přednostně zneškodnit 

tyto opěrné body, které mu stály v cestě, než se rozhodne o dalším postupu do 

vnitrozemí. Pevnosti měly nabýt takového významu, že s jejich obléháním a dobýváním 

se mohlo počítat jako nejdůležitější úkol nepřátelské válečné výpravy. Počítalo se také, 

že pevnost při obraně nebude odkázána jen na vlastní posádku, ale že na pomoc 

obleženému vojsku se přisunou další polní armádní sbory. Ze strategického hlediska by 

pevnost hrála ještě další roli, a to jako arzenál munice, zbraní a proviantu nejen pro 

vlastní posádku, ale i pro vojska provádějící bojovou činnost v širokém okolí opěrného 

bodu. 
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3.2.4 Pevnost Terezín (Theresiestadt) 

Strategicky důležitou pozemní i vodní komunikaci ze Saska směrem na Prahu měla 

zabezpečit nová pevnost v prostoru vesnic Nové Kopisty a Travčice, nedaleko soutoku 

Labe s Ohří u Litoměřic. Toto konečné rozhodnutí císaře Josefa II. vyhlásil 10. ledna 

1780 polní zbrojmistr Karel Clemens Pellergrini a 10. října 1780 Josef II. položil 

základní kámen ke stavbě. Stavební práce byly zahájeny v roce 1781 a jejich hlavní 

objem skončil v roce 1790. 

Komplex pevnostních zařízení měl 3 části. Jednak Hlavní pevnost s půdorysem 

protáhlého osmiúhelníku na levém břehu Nové Ohře. Dále Malou pevnost s půdorysem 

nepravidelného obdélníku na pravém břehu Staré Ohře. Třetí část tvořily Horní a Dolní 

retranchement43, pouze jako zemní šance mezi Novou a Starou Ohří. 

Velikost a tvar pevnosti byly dány výhradně vojenskými taktickými potřebami 

a úkoly, které měla pevnostní zařízení plnit. Důležitým činitelem při obraně byla voda, 

kterou bylo možno systémem stavidel napouštět do pevnostních příkopů. 

S výstavbou pevnostních zařízení byla budována i infrastruktura velitelství 

pevnosti, a tak celkový objekt zahrnoval dům inženýrů, kasárna, vojenskou nemocnici, 

zbrojnici, jízdárny, dále skladiště potravin a hospodářské budovy potřebné pro život 

posádky. 

V okamžiku, kdy byla obrana českých zemí proti Prusku podstatně zvýšena novými 

pevnostmi, uzavřelo Rakousko s Pruskem spojeneckou smlouvu namířenou proti 

revoluční a posléze bonapartské Francii. Vyvinula se nová politická situace, při níž 

pevnosti ztratily svoji úlohu. V českých zemích tak nedošlo u žádné z pevností k obraně 

proti nepřátelskému obléhání.44  

  

  

                                                           
43 Pevnostní prvek, většinou využíván jako skladovací a ubytovací prostory.  
44 KUPKA, V. a kol.: Pevnosti a opevnění v Čechách na Moravě a ve Slezsku, Praha 2002, s. 164 - 224; 

ROMAŇÁK, A.: Pevnost Terezín a její místo v dějinách fortifikačního stavitelství, Ústí nad Labem 1972, 

s. 8, 55, 154. 
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3.3 Jan Jeník z Bratřic v řadách 35. pluku a jeho válečný Deník 

Svědectví o válečných letech Jana Jeníka rytíře z Bratřic podává jeho německy 

psaný deník („Tagebuch merkwürdiger Vorfälle meiner Dienstzeit“), v němž popisuje 

vše, co se mladému důstojníkovi císařské armády zdálo být vhodné k zaznamenání. Je 

autentickým svědectvím doby, kdy čeští vojáci bojovali proti Turkům, ve válkách 

o habsburské dědictví i ve válkách francouzských. 

V Deníku jsou popsány nejen vojenské roky Jana Jeníka a jeho příhody u Wallisova 

35. plzeňského pěšího pluku, ale je i zdrojem cenných detailů k vojenské historii té 

doby. Obsahuje 63 dokumentů týkajících se vojenského působení, plukovní rozkazy, 

korespondenci, obrázky apod. Jeník jej psal německy, ale protokoly a výslechy jsou 

psány česky. Originál Deníku se nedochoval, ale vědělo se o něm v 90. letech, kdy byl 

Jeník požádán velením pluku o jeho zapůjčení.  

Kopie Deníku vznikla roku 1830. Je uložena v archivu moravského zámku 

v Buchlovicích, neboť Jeník jej odkázal své praneteři Ludmile hraběnce Berchtoldové, 

rozené Wratislavové z Mitrovic. Tam byl v roce 1902 v čalounění pohovky nalezen 

a informace z jeho doby byly tak zachráněny. Válečné paměti z Deníku Jana Jeníka 

z Bratřic podle studovaných pramenů obsahuje vybrané události, které ve stručnosti 

uvádím.45 

3.3.1 Deník z pruského polního tažení v roce 1778 

Dne 30. prosince 1777 vymřela kurfiřtem Maxmiliánem Josefem v Bavorsku 

panující větev Wittelsbachů. Na dědictví si činila nárok jak císařovna Marie Terezie, tak 

pruský král Fridrich II. Tak vypukla roku 1778 válka o bavorské dědictví, která byla 

ukončena roku 1779 uzavřením míru v Těšíně. V Bavorsku se ujala vlády vedlejší větev 

Wittelsbachů z Falce a císařovna a česká královna v ní přišla o svá bavorská léna.  

O konci polního tažení Jan Jeník z Bratřic zapsal: „tak tedy skončila válka, která 

začala hrozivě, v níž však pluk ani jednou nevystřelil a proto také ani jediného muže 

neztratil.46  

 

 

                                                           
45 JENÍK Z BRATŘIC, J., c. d., s. 31-182. 
46 PERNES, J. a kol.: c. d., s. 189; JENÍK Z BRATŘIC, J., c. d., s. 34. 
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3.3.2 Deník v mírové době 

Zde popisuje výkon funkce auditora, kterou byl velitelem pluku pověřen a 

vyšetřování různých kázeňských přestupků dovolenců, žalob na ně a vyměřováním 

trestů a trestáním provinilců. Zmiňuje výstavbu pevnosti Terezín a podíl 35. pluku na 

ní.  Dále je popsán život v mírové posádce v Chebu, soužití s místní honorací a přípravy 

na první válečné tažení proti revoluční Francii. 

3.3.3 Deník, týkající se válečných příhod v turecké válce 1788  

Roku 1787 Turecko vypovědělo Rusku válku. Habsburská monarchie se do 

konfliktu v roce 1788 připojila a naposledy stanula ve válce proti Osmanské říši, aby 

podpořila Rusko jako spojenec. Původně Habsburská monarchie mezi oběma 

mocnostmi působila jako prostředník, ale po neúspěšném jednání se nechala carskou 

diplomacií, a to na základě smlouvy z roku 1781, vtáhnout do konfliktu jako ruský 

spojenec. Habsburkové vypravili do války téměř 250 000 vojáků, doplňovalo je 

jezdectvo s vozatajstvem o 36 000 koní a 898 děl.  

Vrchním velením byl pověřen František Mořic Lacy. Počátek války však nezahájil 

zdatně. Lacy Turkům nechtěně napomáhal zdlouhavým útokem na Dubici (Doboj).  

Ovšem zásadním provedeným nedostatkem bylo, že armádu rozptýlil do šesti celků 

po rozsáhlém teritoriu mezi Bělehradem a Bukovinou a promarnil moment překvapení, 

neboť Turci měli svoje hlavní síly postaveny proti Rusku a disponovali na frontě proti 

habsburské monarchii pouze slabšími oddíly. Rozprostření sil také způsobilo nezávislé 

jednání jednotlivých celků rakouských sil, kdy operovaly značně vzdáleně od sebe. Tím 

se přišlo o efektivní tažení vůči nepříteli bez vzájemné pomoci mezi jednotlivými celky 

císařské armády. Po nezdařilých výpadech se brzy habsburské vojsko rozhodlo k další 

značné chybě a utábořilo v bažinaté krajině u Zemunu (Zemlin). To se stalo mnohým 

z armády osudným, neboť nevhodné přírodní podmínky kraje podpořily propuknutí 

epidemie, v jejichž důsledku zahynuly tisíce vojáků.  

To povzbudilo turecké síly, aby přešly do protiútoku. 47 O těchto bojích Jan Jeník 

ve svém válečném Deníku mimo jiné zapsal:  

„Na tomto ústupu vstoupil nepřítel s jednou částí mužstva do čajek48, které se hnuly 

k bělehradskému předměstí Ráckému, nejinak než jako by nepřítel ustupoval se všemi 

                                                           
47 PERNES, J. a kol.: c. d., s. 196-197; JENÍK Z BRATŘIC, J., c. d., s. 47-58. 
48 Rychlé lodice o dvou kormidlech, délky až 19 metrů, šířky 3-4 metry a pohonu na 10 vesel. 
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oddíly. Zatím se však druhá část, složená ponejvíce ze spahiů49, stáhla za vysoké a husté 

křoví, takže naši věřili, že i tato část vstoupila za sávským ostrohem na lodi a ustupuje. 

Tato nepřítelova lest se bohužel povedla, neboť naši věřili, že tento nepřátelský oddíl již 

odplul a naší straně bylo poručeno jezdectvu i pěchotě, aby se vrátili do tábora. Sotva 

však tam došli, vrátily se náhle nepřátelské čajky k sávskému ostrohu a spahiové a 

janičáři50 skrytí v houští, vyrazili na stráže, které ten den stavěl pluk Bellegriniho, a 

poněvadž levé křídlo bylo nekryto, v okamžiku obklíčili naši hlídku. Veliteli hlídky, panu 

poručíkovi Christianimu, dvěma poddůstojníkům a 43 vojákům uřezali Turci hlavy.“51 

3.3.4 Druhé turecké polní tažení v roce 1789 

V oblasti Chorvatska a Bosny v květnu 1789 se začala měnit situace, kde polní 

maršálek Gideon Laudon nahradil knížete Karla z Lichtenštejna a dobyl 26. srpna 

Dubici a brzy i severní hranice Bosny. Kvůli neúspěšnému vedení války a především 

onemocnění přimělo vrchní velení k odstoupení a následné léčbě. Císař Josef II. než 

odjel v listopadu na léčení do Vídně, pověřil Andrease Hadika vedením vojenských 

operací.  

Následně však Lacy i Hadik onemocněli a svou příležitost v kritické době dostal 

maršál Laudon. Spolu s Laudonem nastoupil do nejvyššího velení Josiáš Bedřich princ 

Sasko-Koburský, hlavní iniciativu však vyvíjel Laudon. 

Po sérii porážek ustoupili Turci za Dunaj a poskytli Laudonovým vojákům prostor 

k obléhání pevnosti Bělehrad. Od 14. září 1789 císařská vojska se držela v blízkosti 

pevnosti. Útok na město proběhl 30. září, do bojů o srbskou část města se přidal i 

plzeňský 35. pěší pluk. Po mohutné dělostřelbě na pevnost, byl vyzván velitel turecké 

posádky ke kapitulaci. Tak byl Bělehrad obsazen habsburskou armádou 7. října 1789.  

Rozhodného vítězství tohoto konfliktu byla bitva u Martinešti vyhrána 22. listopadu 

1789 císařskou armádou. 

Ukončení této války však nemělo tolik společného s Turky. Mezi nové problémy 

rakouského trůnu se přidalo otevření starého válečného konfliktu s Pruskem, propuknutí 

nespokojenosti v Rakouském Nizozemí a nově se rodícího revolučního problému 

ve Francii. Habsburskou monarchií také otřásla smrt císaře Josefa II. 20. února 1790.  

                                                           
49 Jízda původně složena z Turků pocházejících z lenních rytířských rodin. 
50 Pěší sbor tureckého vojska používán od 14. století do roku 1826. 
51 JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 49. 
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To vše urychlilo konec této války a císař Leopold II. (1790–1792), který nastoupil 

na trůn místo svého zemřelého bratra Josefa II., podepsal 2. srpna 1790 v Sistově mír 

s Tureckem a to následovalo předválečné dodržení hranic.52 Voják Jan Jeník z Bratřic 

na adresu poslední turecké války s hořkostí poznamenal:  

„Tak skončila turecká válka, při níž jenom málo mužů zahynulo v několika 

svedených bitvách, při níž však ve dvou taženích pomřelo ve špitálech více než sto tisíc 

mužů. Ukázalo se až příliš často, že Češi a Němci nemohou dobře snášet zvláštní 

povětří zemí, v nichž se válčilo. Toto povětří má v sobě něco zvláštního; proto nosí 

tamější obyvatelé v zimě v létě dlouhé, široké kožichy, jimž říkají, bunda, které vypadají 

a nosí se podobně jako u nás tak zvané vlčky, aby se mohli chránit proti chladu i v noci, 

kdy jsou dny nejteplejší. 

Dále jsme tam ani nevěděli, jakou životosprávu máme zachovávat. Když jsme něco 

snědli bez chuti, dostali jsme horečku, a když jsme něco zhltli s velkou chutí, přivodili 

jsme si zase tak zvaný čemer. Čemer kurýrují pouze staré zkušené ženy, jež tlačí 

pacientovi palcem, navlhčeným slinami po žilách a šlachách od ruky až k ramenům tak 

silně, že to až trochu bolí, a dávají mu pít svařené zeliny. Já sám jsem měl takový čemer 

a musel jsem si dát líbit takové léčení.“53 

3.3.5 Deník z prvního francouzského tažení v roce 1793 

Francouzské království po červenci 1789 se začalo přetvářet na konstituční 

monarchii. Země byla zprvu vedena Zákonodárným národním shromážděním, které 

v průběhu několika let své vlády nedokázalo zvrátit neustále se prohlubující 

hospodářskou krizi. Jediné možné východisko nalezlo ve válečné expanzi. Výhodným 

krokem se revolučním politikům zdála Belgie a německá knížectví nalevo podél řeky 

Rýn. Belgie, čili v této době Rakouské Nizozemí, však bylo pod nadvládou habsburské 

koruny.  

Francouzi tak tedy museli přimět svého krále Ludvíka XVI. (1774-1792) 

k vypovězení války Františku II.54 (1792–1835). Zákonodárné národní shromáždění 

svému odpůrci Františku II. nejprve zaslalo ultimátum, které však ignoroval a tak 20. 

dubna 1792 mu Ludvík XVI. se Zákonodárným národním shromážděním vyhlásil 

                                                           
52 PERNES, J. a kol.: c. d., s. 197-198; JENÍK Z BRATŘIC, J., c. d., s. 58-65; GALANDAUER J. – 

HONZÍK M.: Osud trůnu habsburského, Praha 1983, s. 106-116. 
53 JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 65. 
54 Císařem římským zvolen 1792 - 1806, dále jako František I. dědičným císařem rakouským 1804 – 

1835. 
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válku. Na základě již vypracované pilnické deklarace z 25. srpna 1791, podepsaná 

bývalým rakouským císařem Leopoldem II. a pruským králem Fridrichem Vilémem 

III.(1797-1840)55, vznikla první kontrarevoluční koalice, kdy se na stranu Habsburků 

přidalo Prusko a Sardinie.56 Jeník na konflikt vzpomíná:  

„Jako turecká válka byla zahájena v domnění, že postačí pár pluků, aby byla Porta 

zcela přemožena, tak také nynější válka byla započata v témže domnění. Proti Francii 

bylo vysláno jen něco málo oddílů, jež měly ujařmit celý francouzský národ. 

Celá operace dopadla ovšem zcela jinak, neboť tyto oddíly byly pobity téměř do 

posledního muže. Pak se dalo na pochod několik pluků, jež měly napravit, co tak špatně 

dopadlo. Když ani ty nestačily a jejich velitel hrabě Clerfait57 byl důkladně poražen, 

musel vydat nepříteli celé rakouské Nizozemí a ustoupit až za řeku Roer, byl náš pochod 

připraven trochu pečlivěji a vážněji.“58 

18. března 1793 byla svedena bitva u městečka Neerwinden v dnešní Belgii 

v provincii Lutych. Císařská vojska Josiáše Sasko-Koburského byla napadena 

francouzskou armádou, která se pod velením generála Dumourieze vracela z Holandska. 

Bitva se ze začátku vyvíjela ve prospěch Francouzů, ale obratný manévr císařského 

generála Clerfayta, který přeskupil císařská vojska, vedl k porážce francouzského 

vojska. V boji se obzvláště vyznamenali granátníci naverbovaní v českých zemích. 

Generál Dumouriez upadl do zajetí císařských vojsk.59 

I této bitvy se zúčastnil 35. pluk společně s Janem Jeníkem, který o tom napsal: 

„Naše postavení se stalo kritickým, všechny naše zásobní vozy se octly v nebezpečí. 

Bylo to už, jako bychom měli být obklíčeni; jedním slovem: vypadalo to s námi smutně. 

Brzy se však naše věc přece opět změnila dík znamenitému zásahu naší generality. 

Rychle byly ze třetího šiku utvořeny prapory a tak byla prodloužena bitevní linie. 

Tyto prapory hned v šiku postupovaly vpřed a zhurta se postavily proti nepřátelskému 

levému křídlu. Ihned dobyly silnice do St. Throndu, po níž už spěšně ustupovalo všechno 

armádní vozatajstvo. 

Zatím útočilo několik praporů s lví odvahou proti nepřátelskému středu, a to tak, že 

v řadě postupovalo za zvuků hudby jako na cvičišti proti vesnici, která byla dobře 

obsazena nepřítelem a která byla dobře obsazena četným dělostřelectvem. Linie tak 

                                                           
55 Literatura popisuje podepsání Bedřichem Vilémem III., ten však nastoupil do vlády roku 1797. 
56 KUDRNA, J. a spol., c. d., Praha 1988, s. 297-328; PERNES, J. a kol.: c. d., s. 207. 
57 V Deníku je jméno uváděno jako Clerfait. 
58 JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 71. 
59 PERNES, J. a kol.: c. d., s. 202. 
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byla prolomena, naši se dostali nepříteli do zad a se stejnou odvahou napadli jízdu, jež, 

jata panickým strachem, se ihned rozptýlila. Tím bylo nyní donuceno nepřátelské levé 

křídlo k brzkému ústupu, a proto také pravé křídlo, jež až dosud vedl vítězně Dumouriez 

musilo ustoupit. Pak teprve bylo naše vítězství, nazývané bitvou u Neerwinden, 

dokonalé.“60 

3.3.6 Deník z druhého francouzského tažení v roce 1794 

Změna ve velení nastala v roce 1794, kdy do čela vojenského uskupení 

v Lucembursku vstoupil Jan Petr svobodný pán Beaulieu de Marconnay. Během 16. 

dubna 1794 udržel v Nizozemsku a na Rýně pozice proti útočícímu generálu Jourdanovi 

s 30 000 francouzskými vojáky. Francouzský generál Jourdan si v červnu 1794 následně 

vynutil ústup rakousko-pruského vojska prince Koburského přes řeku Sambru u 

Charleroi. Poté byla 26. června svedena bitva u Fleurs61 a Francouzi armádu spojenců 

porazili v a hnáli je od Másy až k Rýnu. 

Počátek roku 1794 se označuje jako vrchol vlády jakobínského teroru. Poprava 

krále sjednotila panovníky Evropy proti revoluci. Francie se tak ocitla v totální válce 

s celou Evropou. Byla vyhlášena všeobecná branná povinnost a všeobecná mobilizace. 

27. července 1794 byl zatčen Robespierre a bez soudu s dalšími popraven. Pádem 

jakobínské diktatury končila Velká francouzská revoluce. Republika ve Francii zůstala 

zachována, vládu však tvořila velkoburžoasie. Nová vláda přijala novou ústavu. Na 

základě toho bylo v čele státu pětičlenné direktorium.62  

K blížícímu se dalšímu konfliktu s Francií Jan Jeník ve svém Deníku zaznamenal, 

že 16. dubna 1794 spojenecká armáda zahájila nové tažení proti Francii a následně 

rozbili první tábor u Betigniesu. Jeníkův prapor dorazil 19. dubna k pevnosti 

Maubeuge.63 

V té době Jan Jeník jako nadporučík přebral velení setniny, s níž se pak účastnil 

dalších bojů. Byl však raněn do pravé ruky a tak z dalších bojů vyřazen. Do Deníku 

o tomto zapsal: „Tak běželo naše mužstvo střílejíc daleko vpřed, až se přiblížilo 

k nepřátelským čtverhranům. Zde se dostalo do všestranné křížové palby a zastavilo se. 

                                                           
60 Tamtéž, s. 74-75.  
61 Byla svedena hlavně proto, aby bylo zachráněno obležené město Charleroi, situace vyhlížela z počátku 

pro císařské příznivě. Byla to však srážka zbytečná, protože město den před tím kapitulovalo. 
62 PERNES, J. a kol.: c. d., s. 210; GALANDAUER J. – HONZÍK M.: c. d., s. 121; KUDRNA, J. a spol., 

c. d., Praha 1988, s. 322-335; JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 110, 219; DRNEK, J.: 35. Infantery 

regiment [online], 2008, [vid. 24. 5. 2013], dostupné z: http://www.kc-plzen.cz/Historie pluku.pdf. 
63 JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 99. 
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Mezi vzrůstajícím počtem mrtvých a raněných byl jsem i já zasažen kartáčovou kulí do 

pravé ruky, takže šavle mi daleko odletěla. Zvedli ji granátníci, kteří byli vedle mne, 

a když spatřili, že kusy mého oděvu jsou zbarveny krví, vzali mne ihned do svého středu 

a odvedli. Podržel jsem z nich u sebe pouze granátníka Špinku a ostatních pět jsem 

poslal zpět do boje.“64 

O velkém ústupu rakousko-pruského vojska z Nizozemí, po porážce prince 

Korbutského u Fleuresu, zejména pak o přechodu přes širokou řeku Šeldu píše:  

„Byla zde pro převoz jediná loď či prám, na který se mohly nalodit toliko dva vozy 

a pár jezdeckých koní. Pomalost převozu nás přivedla k počítání, kdy asi dojde na naše 

vozy, stojící vzadu. Při zoufalém pomyšlení na to nám nezbylo nic jiného než se obrátit 

na velitele vozatajstva. Byl to hejtman v hannoverských službách. Přednesli jsme svoji 

prosbu s odůvodněním, že náš kamarád, těžce zraněný na noze, leží téměř zoufalý 

v svém voze a že naše těžké rány potřebují brzkého lékařského převazu. Poprosili jsme 

ho, aby z lásky k spojencům a k lidstvu nařídil, aby naše vozy byly převezeny o něco 

dříve. 

Naše prosba byla vyslyšena, velitel dal rozkaz a nyní šlo jen o to, jak dopravit naše 

vozy k převozu. K překonání této obtíže jmenoval laskavý velitel jednoho poddůstojníka, 

jemuž jsme za to slíbili dvě koruny. Poddůstojník si vzal s sebou několik hannoverských 

vojáků a šťastně dovezl naše vozy až k břehu Šeldy, ovšem ne bez velké námahy a bez 

velmi mnohých ran holí. 

Když jsme slušně poděkovali, byl nejdříve převezen vůz můj a hejtmanův – při 

druhém převážení konečně také vůz Wiedersbergův – a pak jsme jeli z Antverp až do 

Mechelnb, kde jsme přenocovali.“65  

Tažení 35. pěšího pluku bylo tímto ukončeno a 24. listopadu 1794 byl pluk 

přemístěn do zimního „kvartýru“ v okolí Wetzlaru. 

3.3.7 Deník z třetího francouzského tažení v roce 1795 

Roku 1795 byli spojenci v defenzivě na Rýnu. Francouzská republika uzavřela 

s Pruskem separátní mír v Basileji a smlouvou z 5. dubna 1795 se zavázala stáhnout 

jednotky z pruského území na pravém břehu Rýna. Levý břeh Rýna zůstal v rukách 

Francouzů. Tato smlouva byla 17. května 1795 doplněna o dohodu určující demarkační 
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čáry a neutrální zóny v severní a západní části Německa. Podobně následovaly vzor 

Pruska i Španělsko a Nizozemsko. Proti Francii nyní bojovalo jen Rakousko a Velká 

Británie, ovšem i Velká Británie nepodpořila zcela Rakousko, omezila své vojenské 

operace jen na moře a finanční výpomoc.66 

V Deníku Jana Jeníka se o nastalé situaci píše: „Ač jsme byli opuštěni svým 

nevěrným spojencem, přece bylo rozhodnuto, že budeme bojovati sami proti 

francouzské moci. Bylo již nařízeno, abychom zahájili polní tažení, a 25. dubna máme 

dorazit do ležení u Reinheimu.  

V tomto ležení u Reinheimu jsme žili velmi příjemně a poněvadž jsme byli chráněni 

širokým tokem Rýna, nemuseli jsme se obávat nepřítele. Leželi jsme takřka uprostřed 

mezi dvěma velkými městy, Mohučem a Frankfurtem. Často jsme je navštěvovali, a tak 

jsme prožili větší část léta v tomto ležení klidně a musím říci, že také docela 

příjemně.“67 

Bojové akce pluku začaly až na podzim roku 1795, kdy 35. pěší pluk hájil úsek 

Angerode – Düsseldorf. V září pak bránil most u Argemundu a bojoval posléze u 

Kulkumu. Clerfayt v řijnu vedl tažení na Mohuč. V listopadu byl Jan Jeník plukovním 

rozkazem povýšen do hodnosti kapitána a převzal velení setniny. Pluk se vydal na 

pochod a jeho dva prapory vedly útok na Ungstein a Dürkheim. Při útoku na 

Meissenheim vyslali z pluku dvě setniny, aby zajistili tamní most.68 

V Deníku Jana Jeníka se lze o těchto střetech dočíst: „10. listopadu. Po půlnoci 

pluk vyrazil a před úsvitem se postavil na výšinách před vsí Monsheimem. Poněvadž 

Clerfait dal dnes napadnout nepřítele na více místech, nastala krvavá srážka. Dosti 

široký potok, jménem Pfrim, proudil mezi oběma armádami, stojícími v bitevním 

postavení proti sobě. Ve vsi Monsheimu se držel napadený nepřítel tak statečně a pevně, 

že jen s velkou námahou a se značnými ztrátami jsme ho mohli vytlačit z tohoto místa. 

Náš celý pluk stál v předvoji pod vedením pana generála šl. Kraye a bylo ho použito při 

tomto tvrdošíjném boji k harcování. Stál tedy od rána až do večera rozptýlen v palbě, 

nahrazoval střelce a utrpěl při tom ztrátu 95 mužů.“69 
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Polní tažení bylo ukončeno příměřím 18. prosince 1795 a vojska se uchýlila do 

zimních kvartýrů, kde setrvala až 9. května 1796. Císařská vojska vypověděla brzy 

příměří, ve snaze pokračovat v této ničivé válce.70  
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3.3.8 Deník z čtvrtého francouzského tažení v roce 1796 

V roce 1796 císařská armáda musela čelit početným francouzským kontingentům, 

které prováděli ofenzivu na Rýně a v severní Itálii. Ovšem skutečné problémy 

habsburské monarchii nastaly až s příchodem teprve šestadvacetiletého generála 

francouzské republiky Napoleona Bonaparte, který převzal vrchní velení francouzské 

armády v Itálii. 

Vojáci 35. pěšího pluku setrvali na Rýnu v Latourově armádním sboru. Od června 

1796 až do konce roku 1797 se zúčastnili celé řady útočných i ústupových bojů. Do týlu 

byli odveleni 15. ledna 1798. Až po pěti letech nepřítomnosti se vrátili do Plzně, kde 

proběhla reorganizace a doplnění stavu.71 

Jan Jeník k rozhodnutí o pokračování válečných tažení dodává: „Podle obecného 

rozkazu polního maršálka Wurmsera bude pokračováno v této ničivé válce, a my sami 

jsme nakonec zrušili příměří. Naše vlastní země sotva ujdou nejsmutnějším následkům 

tohoto rozhodnutí. Člověk nepotřebuje příliš rozumět politice, diplomacii a jak se 

jmenují všechny tyhle krásné věci, a přec může prostým rozumem poznat, že se v této 

nešťastné válce, v níž jsou ničeny celé země, nedá vůbec nic získat, ale že se v ní může 

příliš mnoho ztratit.“72 

Obtížnost přesunů jednotek, pochodů a krvavých srážek vojsk, dobrá i méně dobrá 

rozhodnutí generality i nepořádky, které u jednotek vznikaly, lze opět vyčíst ze stránek 

Jeníkova Deníku. Pro ilustraci této situace a pro závěrečné hodnocení osoby Jana Jeníka 

rytíře z Bratřic jsem vybral několik, epizod z polního tažení tohoto roku. 

Po spojení s velkou armádou arcivévody Karla a s vojskem Naumdorfovým, tj. 

s vojsky, jež zatím ovládla území na východ od Rýna. Tento spojený útvar však 

nedovedl zničit ustupující armádu Moreauovu. V Deníku Jan Jeník zaznamenal: 

„Každodenní, často přehnané pochody v nejhorším počasí způsobily, že boty mužstva se 

dostaly do tak smutného stavu, že část pluku musela jít bosa. Aby se tomu odpomohlo, 

bylo nařízeno armádním velitelstvím, že jízda musí svoje boty odevzdat pěchotě, 

poněvadž, jak známo, má mimo to ještě vysoké boty a obojích nějakou dobu 

nepotřebuje. Proto jsme dnes mužstvu rozdělovali dodané boty.“73 
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Přes oprávněné námitky mužstva byl přesto velitelem, plukovníkem Lamothem 

vydán rozkaz k napadení mnohem silnějšího nepřítele přechodem přes moosburský 

most. Tento válečný výpad je popsán v Deníku takto: „Salvy z pušek a děla, vyvezená 

na pahorek před městem, udělaly hned na začátku v našich řadách strašlivé škody. Celá 

družstva byla vyřazena z boje dělovými koulemi a kartáčovou palbou… 

…. V této chvíli zmatku a zkázy se chtěl každý z našich zachránit. Všechno 

v nepořádku běželo k mostu, kde se utvořila zácpa. Poněvadž pak most nemohl svou 

šířkou pořádně pojmout sehnané klubko lidí, spadlo několik vojáků do řeky a utopilo se. 

Ti, kteří šťastně přešli, se rozprchli, takže z celého sboru zbylo sotva 12 mužů 

pohromadě. Každý si vybral cestu zpět, jak se mu líbilo, Tento strašný nepořádek trval 

tak dlouho, pokud jsme nepřišli na silnici do Landshutu. Zde teprve setniny nastoupily a 

celý sbor se mohl konečně opět seřadit.“74 

Polní tažení z roku 1796 bylo ukončeno 10. února 1797. Během tohoto tažení byl 

Jan Jeník v lednu 1797 povýšen na hejtmana a obdržel vlastní setninu. Ukončené polní 

tažení zhodnotil jako delší a horší než všechna předcházející. Jen ztráta důstojníků 

praporu byla značná, neboť jich padlo 7 a zraněno bylo 18.    

3.3.9 Příhody z let 1797 – 1799 

Tažení pokračovalo i v roce 1797, ve kterém se také vdala sestra Jana Jeníka. Ten 

se v této válečné době na přímluvu svého švagra c. k. guberniálního rady a královského 

komorníka Jana Marcela, svobodného pána z Hennetu, dostal na tříměsíční dovolenou 

do Čech. Záminkou k udělení dovolené bylo dědictví statku Střezimíř. Statek zdědil po 

svém zemřelém strýci, svobodném pánovi Malovcovi z Malovic a přítomnost Jana 

Jeníka byla nutná k projednání pozůstalosti. 30. června dorazil do Plzně a 13. července 

do Prahy. V Praze strávil polovinu své dovolené a druhou polovinu na svém statku ve 

Střezimíři. K pluku se navrátil 17. listopadu 1797 a v prosinci, v důsledku uzavřeného 

příměří v Campu – Formiu, se s plukem vrátil do Čech. Jeho setnina byla přidělena 

posádkou do Stříbra. V té době již Jan Jeník vážně přemýšlel o ukončení své vojenské 

služby. Dne 16. ledna 1799 bylo plukovním rozkazem oznámeno, že pluk vyrazí 21. 

ledna a bude pochodovat do římské říše. Na to Jan Jeník oznámil svoje rozhodnutí 

o ukončení vojenské služby veliteli pluku. Ten ho však ujistil, že Francie, stejně tak 

jako spojenci si přejí mír a pod příslibem různých výhod přemluvil jej k dalšímu 
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setrvání ve službě. Během pochodu se však nenaplnilo očekávání velitele pluku a válka 

v březnu 1799, kdy se do čela nové koalice proti Francii postavil ruský car Pavel I., 

znovu vypukla.  

3.4 Ukončení a zproštění služby v armádě 

Jan Jeník odevzdal 4. března 1799 připravenou žádost o zproštění služby. Předal ji 

a rozloučil se se setninou a 18. března 1799 přijel do Plzně. Když mu pak přišlo od 

pluku svolení dvorské vojenské rady, že se smí vzdát služby, vydal se na cestu a 12. 

května 1799 dojel do Prahy. 

Slova hejtmana Jana Jeníka rytíře z Bratřic pronesená k setnině jsou zaznamenána 

takto: „Já se pevně důvěřuji, a té neomylné jsem naděje, že během válečným, do pole 

proti nepříteli vytrhše, v potýkání, v bitvách krvavých pamětlivi budete, že krve národu 

slovanského pocházíte, jehožto válečné skutky a hrdinské činy okolní národové po 

všecky časy až do dneška obdivují a vyhlašují. 

Pamatujte, do boje jdouce, na našeho krále a císaře Karla Čtvrtého, zakladatele 

mostu pražského, též i Nového Města, pravého Otce naší vlasti! 

Mějtež vždy v paměti nepřemoženého reka Jana Žižku z Trocnova, vůdce lidu 

táborského, - kterýžto rovně tak jak v Starém zákoně Josue zvukem jediné trouby 

Jericho rozbořil, on Žižka pouhým jménem a hlasem svým vojsko nepřátelské daleko 

přes 200.000 mužův v počtu silné jako stádo rozplašil a zahnal. 

Podobně hleďte na Prokopa Velkého, před kterýmž veškerá říše římská trnula, též 

i Řím a celé duchovenstvo římské před ním se bázlivě třáslo. – Já se tady takovým 

oumyslem, mí milí vlastenci, s vámi teď loučím, a žádám, byste mne v své mysli a 

náchylné paměti dlouhý čas podrželi! Mějte se vždy dobře!“75 

Tento vřelý proslov Jana Jeníka nezůstal bez odezvy. Nejen důstojníci ale i řadoví 

vojíni jej ubezpečovali, že budou na něj v dobrém vzpomínat. Projevy byly tak srdečné, 

že Jan Jeník byl z nich silně dojat. 
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4 Vybrané postřehy z Deníku  

4.1 Potíže tažení proti Prusům  

Pruské polní tažení v lednu 1778 bylo pro Jana Jeníka první válečnou zkušeností, 

boje se však s plukem přímo nezúčastnil. Právě byl povolán z dovolené, aby se dostavil 

do Bavorského Chamu ke svému plukovnímu štábu. Ten jej umístil do Schörndorfu, 

kde byla Jeníkova setnina. Zde měli pouze hlídat cizí vojáky ze setniny, aby nezběhli, 

a tak měl Jeník čas na seznámení se s okolím a jeho obyvateli. S tímto místem se však 

musel brzy rozloučit, neboť 16. března 1778 dorazil plukovní rozkaz k návratu do Čech. 

Důvodem bylo ohrožování rakouského soustátí pruským králem Fridrichem II. 

Velikým. Zimním kvartýrem pluku byly určeny Teplice, které posloužily teplými 

lázněmi k hygieně a odpočinku.  

15. prosince 1778 byl nasazen jako hlídka do Krupky a zde onemocněl tak zvanou 

shnilou zimnicí76. Jeník líčí tvrdé podmínky, které ho postihly. Jednotky se musely 

stáhnout ku Praze a nemocní, kteří se nemohli pohybovat, měli být odvezeni na saních. 

Jeník byl přidán k plukovnímu špitálu, který se přesouval začátkem února 1779 přes 

Lovosice k Buštěhradu. Přišel rozkaz, aby se rekonvalescenti schopni chůze umístili do 

okolních vesnic. A tak se 15. února padesát mužů a Jeník jako jejich velitel museli 

odebrat do Lidic. Zde se seznámil s rychtářem Josefem Holubem, u něhož se plně 

uzdravil. K pluku do Teplic se připojil 19. dubna, aby se brzy dozvěděl radostnou 

zprávu o uzavření míru. Následoval rozkaz stáhnout se do svých mírových posádek a 

tak Wallisův pluk dorazil 1. června 1779 do svého plzeňského ležení.77 

 

  

                                                           
76 Souhrnný název pro dlouhodobé onemocnění, především v armádě. Časté označení pro osetiny či 

střevní tyf. 
77 JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 31-34. 
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4.2 Turecké zkušenosti – první turecké tažení 

Do prvního tažení proti Turkům roku 1788 byl vyslán pouze plukovníkův prapor, 

doplněný z důstojníků a poddůstojníků z tělesného praporu, jenž zůstával doma. Jeník si 

všiml opatření, které vyvolávalo nevoli. Cizinci si stěžovali, že jsou všichni vyměněni 

za domácí dovolence do polního praporu a tedy že budou za ně umírat. V Deníku 

vysvětluje, že to má svůj důvod, neboť bylo známo, že četnost zběhnutí v Čechách 

závisela na vzdálenosti pluku od hranic. Toto opatření, kterým byli cizinci odváděni 

daleko od hranic, ztěžovalo jejich dezerci78.  

Jelikož se během mírové doby stal podporučíkem, byl spěšně povolán z dovolené 

do Kladrub ke zformování útvaru na pochod do Uher. Ležení u Zemlina prapor obsadil 

8. května 1788. Již zde pocítil nepohodlí a špatné podmínky. Horko, chladné noci, 

obtížný hmyz a špatná kvalita vody, kterou bylo třeba převařovat, zapříčinila 

navyšování počtu nemocných. Do července zde odráželi útoky Turků, kteří se pokoušeli 

vylodit na břeh pomocí čajek. Nepřítel byl však znovu zahnán díky dobře opevněným a 

ozbrojeným redutám79. Od 22. července byl u Zemlina klid, turecká ofenziva se 

soustřeďovala na bojiště v Banátě.  

6. listopad přišel rozkaz se stáhnout do zimovišť v Lambachu. 24. ledna 1789 byl 

Jeník pověřen zajistit divizi kvartýry ve městě Gmundu, kde se také dohodl na ceně 

stravy pro důstojníky u hostinského Stöckmanna. Zde našel Jan Jeník i krajana 

z Moravy, doktora Bláhu, jenž mu byl po dobu pobytu přítelem. Hovořili spolu česky 

a později při přesunu vojsk udržovali korespondenci v českém jazyce.  

Ke konci června 1789 se v tichosti z města odebraly setniny zpět do pochodové 

stanice v Lambachu, kde lambašský opat vojáky bohatě pohostil. Poté následoval 

pochod do Lince.80  

4.3 Turecké zkušenosti – druhé turecké tažení 

Naloděním v Linci do gellheimských lodí započalo druhé turecké tažení. Nejprve 

vojáci habsburské monarchie pluli přes území dnešního Rakouska do Prešpurku. 19. 

července 1789 dopluli do Belegiše, které sloužilo jako tábořiště. Během srpna byl vydán 

rozkaz pochodovat na Banát. Této vojenské akci velel polní maršálek baron Laudon, 

jenž nahradil polního maršálka Mořice Lacyho. Do 11. září 1789 zde zhotovovali lodní 

                                                           
78 JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 47. 
79 Pevnostní stavba, většinou v půdorysu mnohoúhelníku. 
80 JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 47-58. 
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most, aby mohli zahájit útok na Rácké město pod pevností Bělehrad. Při její blízkosti si 

vybudovalo vojsko habsburské monarchie ležení, které bylo složeno z pluku Michala 

Wallise a Jeníkova pluku zvaného Brentanův. Na to pevnost odpověděla silnou 

kanonovou střelbou, která zapříčinila těžké ztráty habsburské armády.  

K rychlému dobytí bělehradského předměstí bylo podle plánů zapotřebí zbudovat 

opevněné baterie. Jeníkova divize byla přidělena k ochraně stavebních dělníků. V noci 

20. září však císařské jednotky musely ustupovat z předsunutých pozic před nepřítelem. 

Tento ústup byl chápán mylně a divize se tak ocitla v obklíčení střelbou nejen od 

nepřátel, ale i od vlastních jednotek. Při této příhodě zahynulo mnoho mužů včetně 

majora dělostřelectva šlechtice Sedleckého. Mohutná dělostřelecká palba na podporu 

útoku započala 30. Září. Palba zapálila předměstí a zdálo se, že nepřátelské jednotky 

byly nuceny se stáhnout do města. Podle vzpomínek však Turci hrdinsky setrvali a 

kladli odpor, dokud nebyli útokem rakouských pluků zcela vyhnáni. Baterie a reduty 

vybudované kolem bělehradské pevnosti započaly ostřelování, které zapalovalo a 

bouralo pevnost na několika stranách. Dle podmínek kapitulace navrátili Turci 6 

rakouských zběhů a pro výstrahu je velení dalo pověsit.  

Ke konci října 1789 se Jeník musel nechat kvůli onemocnění dopravit na voze do 

Zemlina a 26. října dorazil do Bánovců, kde si v Deníku velice stěžuje na životní 

podmínky. Především na zařízení obydlí a hygienu obyvatel, a proto další den se 

přemístil do Karlovic, kde se o něj obyvatelstvo náležitě postaralo. V Karlovicích se 

setkal se svým plukem bretanovského, a ačkoli byl nemocný, přidal se na pochod do 

zimních kvartýrů v Ebersdorfu. Požádal o tříměsíční dovolenou, jíž využil k pobytu u 

své ovdovělé sestry hraběnky Wratislavové v rodném Radvanově. 3. května 1790 

v Kralicích byl informován potěšující zprávou, že byl převelen do Čech k třetímu 

praporu jako nadporučík k obraně země proti pruskému králi. Konflikt s Osmanskou říší 

však skončil po smrti Josefa II., neboť jeho nástupce Leopold II. nesouhlasil s touto 

doktrínou a odstoupil některá dobytá území na Balkáně, aby bylo možné uzavření míru 

s Osmanskou říší a podepsání dohody s Pruskem o neútočení.81 Po této události se 7. 

září 1790 přemístil Jeníkův prapor do své nové mírové posádky v Chebu.82  

                                                           
81 PERNES, J. a kol., c. d., s. 198. 
82 JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 58-65. 
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4.4 Kritika počátku koaličních válek 

Jak již bylo zmíněno, války s Francií se začaly odehrávat obdobně, jak bylo 

zvykem u protitureckých tažení. Představa o porážce francouzského revolučního hnutí 

byla opřena o použití několika pluků, což se záhy ukázalo jako mylné. Po prvním a 

druhém nezdaru tažení muselo být odstoupeno rakouské Nizozemí. Situace si vyžádala 

ústup za řeku Roer. Přestože se zde jednotky lépe zformovaly a připravily, Jan Jeník 

namítal, že všechny granátnické prapory zůstaly v mírových posádkách. Cynicky dodal, 

že ačkoli jsou jádrem armády, nastoupili by do pole, dokud nepadne polovina 

nasazeného vojska. 

Přes německá knížectví spojenecká vojska postupovala rychle až do 12. února 

1793, kdy dorazila do ležení v Plesheimu a štáb se usídlil nedaleko na zámku 

v Liblaru.Své pochybnosti o vedení této války také vyslovil při kritice průchodu 

zeměmi německých knížat, kdy jej zaráželo, že František II., císař Svaté říše římské 

národa německého, musel žádat o povolení k přechodu území jednotlivá německá 

knížata, třebaže se jednalo o jejich existenci.83 

Dne 27. února v Oberzieru byl ve znamení příprav a kontroly zbraní. Z toho mohlo 

mužstvo usuzovat jediné, že bude následovat bitva. Na břehu Roeru u města Düren 

kolem půlnoci se jednotky začaly stavět do pohotovosti. Za rozbřesku byla mužstvem 

překročena na několika místech řeka a hlídky zaskočeného nepřítele hnaly před sebou 

jak zajíce84, dle Jeníkových slov.  

Následně 1. března 1793 proběhla bitva u Aldenhovenu, ve které Francouzi utrpěli 

porážku, díky čemuž císařská armáda vítězně pokračovala dál do Holandska. Po 

pevnosti Maastrichtu a řeky Maas se vojáci ubytovali ve vsi Grossbowen. Tato ves jim 

poskytla přístřeší a rovněž stravu zadarmo a navíc z výpalného jim bylo vyplaceno 

měsíční služné. Byl to trest pro Lutych za žádost o konstituční monarchii a ignorování 

vrchnosti.  

Postup vojsk habsburské monarchie se zpomalil a postupně přešel k ústupu. K tomu 

přispěl nový schopný velící generál francouzské armády Dumouriez. Rakouská armáda 

se stáhla až k Osmailu a Landenu na výšině u St. Throndu, kde se připravila na 

francouzský nápor sil. Během rána 18. března 1793 po odražení útočících nepřátelských 

sil se několik praporů dalo do protiútoku proti francouzskému středu, úspěšně jej 
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prolomily a tím vpadly do zad jízdě, která se ve zmatku rozprchla. Křídla francouzské 

armády, ačkoli postupovala do té doby vítězně, především pravé křídlo pod velením 

Dumourieze, se musela dát na ústup. Toto vítězství je známé jako bitva u Neerwinden.  

Poprvé za této války byly překročeny nepřátelské francouzské hranice 7. dubna 

1793. Jednotky se utábořily u Mauldy a o několik dní později dorazil blízko k táboru 

i pruský pluk Kalksteinův, ve kterém rakouští vojáci poznali i řadu zběhů z vlastní 

armády. Událo se několik menších střetnutí a 18. dubna 1793 byl Jan Jeník z Bratřic 

povýšen a převelen do Prahy na místo povýšeného granátnického nadporučíka 

O´Murphyho.  

Jan Jeník dorazil 17. května 1793 do Chebu, kde se setkal se svými známými. 

Překvapil ho však rozkaz, že všechny granátnické prapory byly vyslány do bitevního 

pole ve Francii. Jeník se tak musel proto vrátit a spolu s granátníky 22. června 1793 

dorazili do belgického města Huy. Ráno se dala setnina na pochod směrem na 

Quiévrain. Zde se sešel 28. června Ullrichův a Walschův granátnický prapor 

s uherským sborem. Stále však probíhalo obléhání pevnosti Valencienna. Je zde také 

zmíněna poznámka o tom, že rakouští a uherští granátníci si společně krátili večery hrou 

farao85. Po dlouhém obléhání, kterého se účastnil Brentanův pluk, se na vyzvání 

anglického velitele armády vévody Fredericka z Yorku vzdala posádka pevnosti. Té 

bylo 1. srpna 1793 umožněno se vrátit domů pod podmínkou, že složí své zbraně a za 

této války již nebude bojovat proti spojeneckým silám.  

Další Jeníkův pochod byl proti pevnosti Quesnoy. Stavba paralel86 započala 28. 

srpna 1793 a prapor, ve kterém byl Jeník, byl opět pověřen k ochraně stavebních 

dělníků. Započalo dlouhé a nebezpečné ostřelování pozic, které bylo pro vojsko velice 

depresivní. Tato dobře zakopaná granátnická divise tehdy neztratila přes mohutnou 

palbu ani jednoho muže. Po odražení nepřátelských posil z Cambrai padla pevnost 

Quesnoy 12. září 1793.87  

                                                           
85 Karetní hazardní hra, podobna hře Prší. 
86 Spojovací zákop. 
87 JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 71-90. 
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4.5 Vzpomínky na služby v mírové době 

Během června 1779 byl kadet Jan Jeník z Bratřic povolán jako místodesátník88 se 

dvěma desátníky k velení transportu 40 rekrutů směrem do Klenče. V únoru 1780 byl 

povolán k  vyšetření výtržností dovolenců89 ve Štáhlavi.  

Další vyšetřování zavedla Jeníka během dubna nejprve do Dobřan, kde si úředníci 

z magistrátu90 stěžovali na dva dovolence. Jeníkem byli ihned zadrženi ve vězení. 

Vyšetřování ukázalo, že obvinění nejsou tak hrozná, jak bylo původně líčeno, a proto je 

Jan Jeník dal po přísné domluvě propustit. Proti pěti dovolencům vznesl v květnu Hrabě 

Kolowrat z Týnce obvinění za výtržnosti a rvačky na tanečních zábavách. Jan Jeník 

jako vyšetřovatel dal třem z nich trest 30 ran a zbylým dvěma mírnější trest.  

Podobné případy v těchto podobách vyšetřoval až do 25. února 1783.  Toho dne byl 

povýšen na desátníka s pověřením služby šikovatele s právem nosit hůl. Následně byl 

povolán ku pomoci novému plukovnímu auditorovi v právních věcech.  

V listopadu 1784 byl pověřen s několika vojáky ochránit v městě Bor šlechtice 

Kuhla, jenž byl dvorním radou knížete z Löwensteinu. Dostal se do nebezpečného sporu 

o pivovar s měšťany, kteří chtěli dokázat, že místní pivovar patří městu. Měšťané 

slibovali panu Kuhlovi smrtelnou mstu, neboť nabyli podezření, že došlo k manipulaci 

soudu. Proto Zemský soud pověřil plzeňský krajský úřad, aby k nastolení pořádku v této 

věci rozhodl o vyslání schopné osoby z Wallisova pluku. K tomuto úkolu ochraňování 

pana rady byl přidělen Jeník, který jej plnil až do 18. února 1785, kdy byl opět povýšen, 

tentokrát již do hodnosti praporčíka.  

Ke své setnině v Teplé dorazil Jan Jeník během dubna v roce 1785. Následná 

tříměsíční dovolená od 10. září 1785 mu však přivodila nepříjemné komplikace se 

zdravotním stavem. Při průjezdu do Votic začal trpět na chrlení krve. Brzy však byl 

léčen u své sestry na Radvanově. Zde u něj měli doktoři podezření na souchotiny91 a 

předpovídali mu, že brzy zemře. Nicméně po skončení dovolené nastoupil v polovině 

prosince zpět k setnině v Teplé, kde ho blízký prelát kláštera nechal nákladně léčit 

osobním lékařem Josefem Mehrem. To zřejmě Jeníkovi zachránilo život. 

Z roku 1786 se datuje ještě další pozoruhodná událost, a to audience u císaře Josefa 

II. Je to jediná část Deníku, kde se Jan Jeník zabývá osobou císaře. I když je v pozdější 

                                                           
88 Poddůstojnická hodnost, v této době mezi svobodníkem a desátníkem. 
89 Domácí mužstvo propuštěné na dovolenou v době mírové, většinou přihlášeni jako pomocná síla u 

sedláků. 
90 Samosprávné úřady za Josefa II. řídící královská či poddanská města. 
91 Tuberkuloza, TBC plic 
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době v pražských kruzích nazýván josefinistou, stěžoval si na nespravedlivé jednání 

dvorské vojenské rady a zadržení služného. Líčí císaře jako pozorného a přívětivého, 

ale i jako panovníka šetrného, který na svém dvoře zavedl nejpřísnější hospodářství, 

a o kterém je obecně známá jeho láska k spravedlnosti. Jeník skutečně dosáhl všeho, 

o co císaře Josefa II. žádal. V mírové posádce v Teplé při setkáních s místní honorací 

musel vyprávět o tom, o čem mluvil u audience s císařem Josefem II. 

Na jaře 1787 byl převelen od setniny z Teplé k útvaru u stavby pevnosti Terezín. 

Zde se mužstvo rozdělilo do ubikací po jednotlivých oddílech. Důstojníci měli se svými 

muži přidělený určitý objekt. Na stavbě spolupracovaly oddíly ze všech sedmi českých 

pluků.92 Byla to příležitost k seznámení se s dalšími důstojníky.93 

4.6 Polní zdravotní služba (Feldsanitätsdienst) u řadové pěchoty 

Ke konci vlády Josefa II. byla založena vojenská Medicínsko-chirurgická Josefova 

akademie (Medicinisch-chirurgische Josephs-Akademie). Absolventi, chirurgové 

nahradili dosavadní felčary. Principy vojenského zdravotnictví byly definovány 

vojenským protochirurgem a osobním lékařem císaře Johannem Alexandrem von 

Brambilla (1728–1800), který prosazoval modernější způsoby ošetřování zranění, mimo 

jiné varoval před aplikacemi nehygienických přípravků do ran a též prosazoval zásadu 

zabránění horečnaté komplikace otevřením rány tak, aby krvácela.  

Na nejvyšším postu vojenského zdravotního a lékárenského personálu stál nejvyšší 

polní lékař (oberster Feld-Arzt), který byl zároveň ředitelem Medicínsko-chirurgické 

akademie. Do jeho pravomocí spadalo rozhodnutí o zřizování polních nemocnic a též 

řídit práci podřízených lékařů. 

Druhou nejvyšší hodností byli štábní polní lékaři (Stabs-Feld-Arzt), ti odpovídali za 

zdravotnictví v zemích, kde působili. Tito lékaři v poli ošetřovali především těžce 

zraněné. Ke každému z pluků pěchoty, jezdectva i dělostřelectva, byli přiděleni 

plukovní polní lékaři (Regiments-Feld-Arzt), kteří odpovídali za zdravotní služby 

v jednotlivých plucích. V době války měl každý pěší pluk 2 až 4 vrchní lékaře (Ober-

Arzt), kterým již nepříslušelo provádět těžké operace. Ke každé setnině byl přidělen 

nižší lékař (Unter-Arzt), který poskytoval první ošetření před odesláním raněného na 

obvaziště. Lékařské zdravotní služby poskytovali rovněž lékařští praktikanti a učni a 

                                                           
92 V této době to byly: Bréchanvilleův, Callenbergův, Františka Kinského, Oldřicha Kinského, 

Mathesenův, Wallise a Wolfenbüttelský. 
93 JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 34-47. 
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v polních nemocnicích pak stálí ošetřovatelé. O zdraví vojáků pečovali též invalidi, 

manželky vojáků a najatí místní obyvatelé. Tyto osoby zároveň zajišťovaly chod 

ošetřoven.  

Obvaziště (Verbandplatz) byla prvními shromaždišti vojáků, kteří po zranění 

nemohli setrvat u své jednotky. Z těchto obvazišť byli zranění vojáci přemisťováni do 

polních nemocnic (Feld-Spital, Lazarett). Tyto polní nemocnice se dělily mobilní 

nemocnice tzv. létající nemocnice (Fliegendes Spital), což byly plukovními tesaři 

vybudované dřevěné boudy, které se nacházely v bezprostředním týlu armády, a aby 

v nich bylo poskytnuto ošetření lehce zraněných. Podobné funkce plnily i základní 

nemocnice (Locospital), vytvořené plukem ze stanů v tábořišti či u nějakého stavení. 

V hlavních nemocnicích (Haupt-Spital) byli ošetřováni těžce zranění vojáci. Pro tyto 

nemocnice byly vyhrazovány prostory v zámcích, klášterech či kostelích, dále 

v sýpkách, stodolách nebo stájích. Byly zřizovány filiálky polních nemocnic v případě 

nadměrného množství raněných vojáků. 

Ve službě a při slavnostních příležitostech museli vojenští lékaři nosit uniformu, jež 

se sestávala z modrého kabátu s černým vyložením a bílých kalhot. 94 

4.7 Onemocnění a zranění Jana Jeníka z Bratřic  

V období roků 1778 až 1794 Jan Jeník několikrát onemocněl a byl zraněn. 

V prosinci 1778 během pruské polní tažení onemocněl „shnilou zimnicí“. Byl léčen ve 

vlastním bytě praporním lékařem, následně byl přepraven do plukovního špitálu v 

Hostomicích a Buštěhradu.  

V září roku 1785 cestou na dovolenou jej ve Voticích postihlo chrlení krve, 

z kterého byl léčen na statku v Radvanově a po skončení dovolené u setniny v Teplé. 

V řijnu 1789, poté kdy byl dobyt Bělehrad, odcestoval s nebezpečnou zimnicí do 

Zemlina, Bánovců, Karlovic a Ebersdorfu. Doléčen byl pak v Čechách, v Radvanově. 

Při prvním francouzském tažení v listopadu 1793 onemocněl „hlavničkou“95. 

Léčba Jeníka toho onemocnění probíhala v Lonquisu, z kterého byl dopraven za 

praporem do zimního ležení ve vsi Mequinis v severní Francii. 

V červnu 1794 byl zraněn kartáčovou kulí do pravé ruky, což mu způsobilo silné 

krvácení z paže. Po ošetření praporním chirurgem odešel do hlavního špitálu v Gentu a 

                                                           
94 SÁČEK, K.: Polní zdravotní služba [online], 2007, [vid. 7. 6. 2013], dostupné z: 

http://www.primaplana.net/. 
95 Zhoubná katarální horečka, tyfus, paratyfus. 

http://www.primaplana.net/
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po dramatickém přechodu přes řeku Šeldu dorazil do Cách, kde se dále léčil. Po ústupu 

z Cách do Kolína, pobýval v důstojnickém špitále v Neuwiedu. Byl převezen do Bonnu 

a po doléčení odešel ke svému granátnickému praporu, se kterým prodělal řadu 

náročných pochodů až do Ranheimu na Rýnu, kde prapor přezimoval.96 

4.8 Jan Jeník – voják 35. řadového pěšího pluku a ženy 

V době, kdy Jan Jeník vstoupil do řad 35. pluku, byl velmi mladý a plný energie, 

což se projevovalo i v oblasti jeho sexuality. Vojenské dvoření se lišilo od běžného 

dvoření mužů, neboť ženy lehce podléhaly kouzlu uniformy a odvážnějšímu chování 

vojáků. Tak jak je to vyjádřeno v refrénu vojenské písně: „Pětatřicátníci, chlapci jako 

květ, na vás byla radost vždycky pohledět. /Když jste mašírovali, všechny panny plakaly, 

vy plzeňští chlapci, navraťte se zpět:/“97 

Žen u armády bylo málo, většinou to byly markytánky nebo kantýnské. Voják měl 

možnost se s nimi setkávat buď na dovolené, v mírových posádkách nebo za pobytu 

v zimních leženích. Proto Jan Jeník ve svém Deníku rád vzpomíná na své krátké 

známosti nebo setkání s dívkami a ženami, ať už v dobách mírových nebo válečných. 

Byly to „překrásné dcery“ rychtáře Holuba z Lidic, v jehož rodině pobýval jako 

rekonvalescent v době pruského polního tažení v roce 1778 po onemocnění „shnilou 

zimnicí“ a „překrásná“ slečna Vernerová, dcera mlynáře ze stavidlového mlýna 

v Terezíně, kam Jan Jeník 15. dubna 1787 odešel z Plzně s oddílem na stavbu pevnosti. 

Za turecké války v letech 1788 až 1789 navázal styky s „milovanou přítelkyní“ slečnou 

Nanette de Bergmann z Gmundu a při pobytu v mírové posádce v Chebu se seznámil s 

Lisettou Dwořákovou, s níž se vídal i přes odpor ze strany jejích rodičů. V záznamech 

z prvního válečného tažení proti Francii se Jeník zmínil o ubytování v belgickém městě 

Huy na řece Máse u „překrásné madame“ a o tom, jak „velmi ho mrzelo, že tam 

neodpočívali celý den“. Podobná je informace i u třetího polního tažení ve francouzské 

válce v roce 1795 ze 13. února, kdy ve městě Winnweileru v blízkosti Manheimu 

pořádal důstojnický sbor pluku u štábu bál, na nějž byla pozvána honorace města a z 

okolních krajů a hlavně ti, kteří měli hezké dcery. Jeník tančil s „líbeznou dívkou, jež 

sice nebyla dobrá tanečnice, ale zato byla velmi krásná“ a trpce litoval toho, že její 

bydliště je daleko od Winnweileru, a proto ji nemohl navštěvovat tak často, jak by si 

přál. Zajímavý je i popis Aloise Jiráska v povídce Písničky, kde líčí setkání setníka 35. 

                                                           
96 JENÍK Z BRATŘIC, J., c. d., 1947, s. 32-33, 40-41, 62-64, 107-117. 
97 Viz příloha [4]. 
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řadového pěšího pluku Jana Jeníka z Bratřic s„mladičkou pannou Rozárkou“, dcerou 

správce na zámku Střezimíř, kde v roce 1797 pobýval Jan Jeník na dovolené.98 

Naposledy se zmiňuje o „krásné Margaretě“, dceři učitele ze Schorndorfu, kde byl na 

počátku pruské války roku 1778 jako kadet ubytován. Tato dívka byla jeho první 

láskou. Setkání s touto dívkou po letech v Jeníkovi zanechalo velké zklamání, o kterém 

si zapsal: „Dobrý, velký Bože, pomyslil jsem si, jak je všechno na tomto světě 

proměnlivé! Její kdysi tak hladká bělostná pleť je nyní pokryta hlubokými vráskami, její 

kdysi tak krásné, růžové, pevné tváře a temně rudé k polibkům lákající rty jsou nyní jako 

pavučinou pokryty. A její ňadra, pyšně se kdysi zdvíhající, jsou povadlá.“ Rozesmutnilo 

jej to a uvědomil si marnost a zbytečnost svého konání. Vzpomíná přitom na slova 

starého církevního otce: „Vanitas vanitatum et omnia vanitas“ a stále více upnul svou 

mysl k ukončení své vojenské kariéry.99 

 

 

  

                                                           
98Označené v literatuře jako „Písničky“ - JIRÁSEK, A.: Písničky a jiná próza: SVAZEK XXXIV., Praha 

1916, s. 23-77; POLIŠENSKÝ J. – ILLINGOVÁ E.: c. d., s. 8. 
99 JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 33, 46, 56-58, 66, 82, 124, 169, 178. 
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5 Obrozenecká a literární činnost 

5.1 Vlastenec v bílém kabátě 

Jan Jeník z Bratřic byl voják a důstojník armády rakouské monarchie. Bojoval za 

její zájmy a pod vojenským praporem řadového pěšího pluku s císařským znakem vedl 

na smrt vojáky různého věku a národnosti. 

Byl odchovancem jezuitské koleje a císařským stipendistou (ferdinanský 

fundatista), s dobrými znalostmi latiny, bez životních zkušeností. Ty získával teprve 

výchovou a službou v armádě. 

Dětství prožíval ve středočeském, podblanickém kraji v bezprostředním sousedství 

kraje táborského, kde se ve vědomí lidu ještě stále udržovaly pozůstatky dob minulých, 

i když mnohdy jen v pověstech. Hovořilo se o historických postavách jako byl mistr Jan 

Hus, Jan Žižka, ale i méně známý mistr Jan z Borotína, obhájce kompaktát, nebo 

Mikuláš z Borotína, který první napadl tábory v bitvě u Lipan a vnikl do jejich 

válečných vozů a touto svou odvahou rozhodl bitvu ve prospěch panstva, Petr Aksamit, 

hejtman vojsk Jana Jiskry atd. Byli však i jiní, historicky mladší, jako např. rytíř Kašpar 

Kaplíř ze Sulevic, popravený při staroměstské exekuci, jezuita a kněz Antonín Koniáš, 

působící ve Voticích a další. Historická místa Tábor, Kozí Hrádek, Mladá Vožice, 

Miličín, Blaník, Borotín, Jistebnice, Liderovice novější pak Jankov. To všechno se 

nacházelo v blízkosti jeho rodného Radvanova. Je to kraj, historií přímo nabytý.100 

To vše mohlo u mladého Jana Jeníka vyvolat trvalý zájem nejen o českou minulost, 

ale i o současnost a muselo ovlivnit jeho osobnost, jednání i pozdější tvorbu. 

Již jako kadet shromažďoval listiny, které ho zajímaly, kupříkladu si opisoval 

náhrobní nápisy, při polních taženích pak shromažďoval písemné doklady a předměty 

vojenského i civilního charakteru, které nějakým způsobem charakterizovaly dobu a 

události. Jeho vlastenectví se projevovalo v obraně českého jazyka. Argumentoval tím, 

že země habsburské monarchie jsou mnohonárodnostní soustátí a že by bylo nesprávné, 

aby čeština jako „zemský jazyk“ byla odstrkována a snižována na „jazyk chův, kočích 

nebo domovníků ve vídeňských palácích panstva.“101 

V době kdy se dostal při svých polních taženích daleko od vlasti do styku s lidmi, 

pro které vlast a jazyk znamenaly nejvyšší hodnoty, zdůrazňoval význam mateřského 

                                                           
100 STEHLÍK, L.: Země zamyšlená, Praha 1975, s. 306; TOUFAR, P.: Česká Sibiř, Benešov 2002, s. 14-

18, 160. 
101 POLIŠENSKÝ J. – ILLINGOVÁ E.: c. d., s. 116. 
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jazyka.102 Mezi osoby, které ho v této věci podstatně ovlivnily, patřil doktor Bláha z 

Moravy, lékař královsko-císařského solivaru v Gmundu, kde měl pluk za tureckého 

tažení zimní kvartýr v lednu 1789. Doktor Bláha byl jeho nejdůvěrnější a nejlepší přítel, 

s kterým hovořil jen česky a s nímž si jen česky dopisoval, když pluk znovu vytáhl do 

pole proti Turkům103.  

Tvrdil, že v rakouské armádě, kde většina vojáků neuměla německy, bylo nutné, 

aby se česky naučili i jejich velitelé. V Deníku proto kritizuje absolventy rakouské 

tereziánské vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě, že neovládají český jazyk, 

když rakouská monarchie je složena také z pěti slovanských království: z Čech, 

Slavonie, Haliče, Chorvatska a Dalmácie. Na toto téma napsal: „Já jsem dosud 

nepoznal ani jednoho chovance vojenské akademie, který by ovládal češtinu. Kdyby 

některý z nich přišel k mé setnině, nemohl bych mu svěřit ani jednoho muže, natož pak 

celou setninu. Jistě by svým deklamováním mužstvo stojící v šiku s puškami v rukou víc 

unavil, než vycvičil“.  

Obdobný případ vlastenectví možno nalézt i v jeho řeči, kterou měl na rozloučenou 

se svojí setninou při ukončení vojenské služby v roce 1799. Řeč pronesl česky 

a vzpomněl v ní jak na Karla IV., tak i na Jana Žižku z Trocnova nebo Prokopa 

Holého.104 

Věděl, že jeho krajané nejsou tak vzdělaní jako jejich němečtí sousedé. Protože 

však znal jejich lidovou tvořivost, zejména slovesnou a hudební, byl přesvědčen, že vše 

dohoní a ve vzdělání se německých sousedům vyrovnají. Vítal proto školské reformy 

a všechno, co mohlo pomoci lidu v úsilí po lepším vzdělání.  

Kritizoval církevní parády a zvažoval, co by se dalo všechno pořídit v oblasti 

školství a vzdělanosti za peníze vynaložené na tyto obřady.105 

Pojmenování „vlastenec v bílém kabátě“ lze přičíst hlavně obrázku, který o něm 

vytvořil Alois Jirásek v románu F. L. Věk a v povídce „Písničky“, která vznikla až za I. 

světové války v roce 1915. V této povídce líčí návštěvu Jana Jeníka ve Střezimíři v roce 

1797:  

„Stál tam urostlý pán…bělostné uniformě, všechen bílý, … stál tam, stál bílý 

oficír“106 

                                                           
102 POLIŠENSKÝ J. – ILLINGOVÁ E.: c. d., s. 38-39. 
103 Tamtéž, s. 178-186. 
104 Tamtéž, s. 221-222. 
105 Tamtéž, s. 116-117. 
106 JIRÁSEK, A.: Písničky a jiná próza: SVAZEK XXXIV., Praha 1916, s. 35. 
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Jan Jeník z Bratřic jako příslušník 35. řadového pěšího pluku habsburské armády 

nosil bílou uniformu, zdobenou červenými výložkami a zlatými knoflíky. Výsadou 

důstojníků bylo nošení „koketní hůlky“ nazývané jinak také „španělka“. Skutečným 

„bílým oficírem“ se však stal již v únoru roku 1785. Psali o něm Primus Sobotka a 

Čeněk Zíbrt, následovali je Ferdinand Strejček a Fr. Sekanina. Díky nim se Alois 

Jirásek podle všeho inspiroval a vepsal tato slova do svých literárních děl, neboť 

v takovém obrazu se mohl Jan Jeník jevit, když se vracel z vojny na dovolené, do 

mírových posádek či bezprostředně po ukončení jeho vojenské kariéry v roce 1799.107 

Skutečný obraz Jana Jeníka nebyl zřejmě tak idylický. Tomáš Burian108 jej popsal:  

„Jan Jeník z Bratřic byl vzrůstu nad obyčejnost většího a ve tváři vzezření 

přísného, jeho chování bylo přísné a k dámám kavalírské; nad míru protivná mu byla 

lež, nechť vycházela z jakýchkoliv úst.“109 

Dnes se můžeme na osobnost Jana Jeníka podívat střízlivěji a oprostit ji o 

romantický pohled, který dříve vyvolával a tradoval se o něm. Jeho postava má velmi 

blízko dnešku. Byl důstojníkem, který postupně dospíval k přesvědčení, že válka je 

zlem, které přináší lidem nesmírné útrapy. Stal se člověkem, který byl sice doma ve 

značné části tehdejší Evropy, ale až do své smrti zůstal spojen s rodnou zemí a jejím 

lidem. Lze o Janu Jeníkovi hovořit jako o osvícenci a pravém vlastenci v pojetí dneška. 

Jeník nebyl žádný revolucionář, a i když byl důstojníkem z povolání, války proti 

revoluční Francii odsuzoval, neboť neměly nic společného se zájmy vojáků, ani se 

zájmy lidí žijících v mnohonásobné habsburské monarchii.110 

  

                                                           
107 POLIŠENSKÝ J. – ILLINGOVÁ E.: c. d., s. 8. 
108 Tomáš Burian, odchovanec Jana Jeníka, byl synem vojenského tesaře Lukáše Buriana. 
109 Tamtéž, s. 60.  
110 Tamtéž, s. 122-123. 
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5.2 Pražská společnost  

Janu Jeníkovi rytíři z Bratřic bylo 43 let, když opustil vojenskou službu a usadil se 

v soukromí v Praze uprostřed obrozeneckého dění na konci osmnáctého století. Jako 

hejtman ve výslužbě, potomek starého českého rytířského rodu, byl také významným 

příslušníkem pražské obrozenecké společnosti. Již během své vojenské služby pobýval 

v Praze, o čemž svědčí jeho Příběhy rozličné111. 

Zde se dostal do prostředí literárních a vlastenecky smýšlejících lidí, kteří se 

soustřeďovali kolem Václava Matěje Krameria, spisovatele, nakladatele, novináře a 

vydavatele císařsko-královských vlasteneckých novin. Jeník se tak zařadil se do této 

společnosti a stal se jejím kronikářem.  

Vedle rodiny švagra Henneta udržoval styky se svými kamarády z vojny a měl 

přístup do sbírek a knihoven význačných pražských rodin, zejména do knihovny a do 

sbírky listin a písemností rodiny Neuberků, kteří po 3 generace hráli významnou úlohu 

v obrozeneckém dění. První série Jeníkových Bohemik (šest svazků z roku 1809) se 

dostala právě do vlastnictví Neuberkových.  

Stýkal se přátelsky i s mladým Palackým a často navštěvoval salon u Měchurů, kde 

se scházeli členové rodiny s příbuznými a přáteli.112 Jeho působení v kruhu vlastenců je 

také zmíněno v románu Aloise Jiráska F. L. Věk. 

Bydlel spolu se svým sluhou Lukášem Burianem ve Spálené ulici 94 (nyní 91) 

v domě „U Pelikána“, posléze si koupil dům v Ječné ulici, dočasně vlastnil i dům na 

Koňském trhu a později se asi vrátil zpět do Spálené ulice.  

Okamžik, kdy si šel prohlédnout byt ve Spálené ulici, je Aloisem Jiráskem líčen 

následovně:  

„V Spálené ulici před domem č. 94. stál asi pětatřicetiletý voják v tmavošedém 

plášti, gamaších, v čapce, beze zbraně. Neměl na rameni sekyru v bílém, koženém 

pouzdře a koženou zástěru zrzavé barvy, ale každý na něm viděl, že to je vojenský tesař. 

Chlapík veliký jako hora a měl kníry; těch obyčejní vojáci nenosili. 

Byl to vojenský tesař, Lukáš Burian, tesař granátnické setniny kapitána Jana Jeníka 

rytíře z Bratřic, 35. pluku barona Wenkheima. Vysloužilý tesař, vlastně vykoupený. Jeho 

vlastní hejtman, pan Jeník, když koncem loňského roku (1799) kvitoval a do vlasti se 

                                                           
111 JENÍK Z BRATŘIC, J., c. d., s. 183-210. 
112 POLIŠENSKÝ J. – ILLINGOVÁ E., c. d., 70-71 
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chystal, vyplatil si Buriana na do smrti odvedeného. Postavil za něj za své peníze 

náhradníka, byl cizozemec, a tesaře své setniny vzal si s sebou.   

Hleděl mu vstříc, ulicí vzhůru, k Dobytčímu trhu, odkud přicházel, v uniformě, 

v důstojnickém plášti, vysoký, v kašketu, s copem, v obličeji hladký, zdravě zardělý. Bylo 

mu asi pětačtyřicet let, vypadal však mnohem mladší. 

Přišel (na pohled přísný) a spustil česky na sluhu, jenž se postavil po vojansku. 

„Čekáš, viď“. Znělo to úsečně, ale srdečně. „No, už toho bude dost. Pojď, 

podíváme se.“ Vkročili do širokého průjezdu; tu jim vešla vstříc stařena s klíči a vedla 

je do prvního patra, kdež otevřela dvéře do volného bytu. Vešli. Předsíň, dva pokoje, 

v každém bílá, rokoková kamna, vyhlídka do ulice, kuchyně. A všechno prázdné. 

„To je náš kvartýr, Lukáši. Jak se ti to líbí?“ 

„Teď moc ne, pane barone, ale bude se mně líbit, až to dám do pořádku.“113 

5.2.1 Kronikář Jan Jeník z Bratřic a jeho bádání 

Jan Jeník v Praze započal psát. Nejprve se věnoval psaní kronik a posléze se 

soustředil na českou minulost. Sepisoval svazky Bohemik a Pamětihodných událostí, 

podlehl sběratelské vášni a zabýval se opisováním památek z minulých dob, zajímal se 

o pověsti a lidové písně. Výsledky jeho práce sběratelské jsou uloženy ve sbírkách 

Národního muzea. 

Zajímal se i o hudbu a s nadšením psal o W. A. Mozartovi a jeho korunovační 

opeře Titus.114 

Běh událostí od roku 1770 v Čechách a v Praze zapisoval do kroniky jako Příběhy 

rozličné. Změny, které probíhaly po roce 1779 ve Francii, ho zřejmě příliš nezajímaly, 

vojenské události roku 1805 pouze okomentoval, tak že rakouský dům v důsledku 

porážky požádal o mír a že ten mír pro něj velice špatně dopadl a že nebylo třeba více 

o tom mluvit.115 O konci Svaté říše římské národa německého udělal jen poznámku o 

tom, že Napoleon dal císaři na vybranou, buď že mu dá království české nebo princeznu 

Luisu za manželku.116 Více než tyto události ho však rozhořčil tzv. Wallisův patent, 

jímž bylo znehodnoceno oběživo. To ztrácelo podle Jeníka 4/5 své hodnoty. 

Napoleonovo tažení do Ruska Jan Jeník odbyl jen několika slovy a věnoval se více 

Marii Luise, císařovně francouzské, která se skoro měsíc zdržovala v Praze. Též ho 

                                                           
113 JIRÁSEK, A., F. L. Věk, díl III, Praha 1925, s. 500-501. 
114 POLIŠENSKÝ J. – ILLINGOVÁ E., c. d., s. 64. 
115 JENÍK Z BRATŘIC, J., c. d., s. 203. 
116 Tamtéž, s. 205. 
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zaujalo a dojalo obětavé chování Pražanů k raněným vojákům, kteří po bitvě u Drážďan 

a Lipska byli dovezeni do Prahy po tisících a pražské obyvatelstvo se o ně náležitě 

postaralo. 

Jako nejvýznamnější se jeví jeho prvních 6 svazků Neuberských Bohemik. Je to 

dílo, které obsahuje 4 273 opsaných stran, překreslených nebo nalepených listin, 

zápisků, výpisů ze soudobých i starých knih. Jednotlivé svazky obsahují v titulu i datum 

počátku prací na nich. Je v nich soustředěno množství zajímavých literárních, 

historických i etnografických památek. Po likvidaci starých úřadů jsou to jediné 

památky, které se do dnešních dnů zachovaly.  

Jeho vztah k pražské společnosti byl nejintenzivnější ve dvacátých letech 

devatenáctého století a částečně ještě ve třicátých letech. Všechno, co přišlo později, mu 

bylo vzdálené. V tom spočívá obrovský význam Jeníkova kronikářského a historického 

působení.117 

5.3 Pobyt na panství Střezimíř  

Panství Střezimíř, kde Jan Jeník pobýval o dovolené roku 1797, zdědil po 

zemřelém strýci baronu Janu Malovcovi z Malovic. Ves Střezimíř se nepřímo 

připomíná již v roce 1219 a pravidelně pak od roku 1352. Jan Malovec z Malovic toto 

panství zakoupil od rodu Straníků v roce 1765.118 Obec Střezimíř zahrnuje Bonkovice, 

Černotice, Dolní a Horní Dobřejov a je 4km vzdálena od městečka Borotín119, kde žila 

poloviční majitelka panství Kateřina Malovcová z Pacova, která se provdala za Oldřicha 

Malovce z Malovic (1524). Zde měli také panství členové rodiny Nádherných 

z Borotína,120 kteří tvořili Jeníkovo společenské prostředí v salónu u Měchurů, do 

jejichž rodiny se přiženil s Jeníkovou přímluvou mladý František Palacký. 

V porovnání s Radvanovem bylo panství Střezimíř okázalejší a Jan Jeník se proto 

zřejmě domníval, že tam bude žít jako šlechtický statkář. Toto panství bylo asi zatíženo 

dluhy a tak ho brzy po příchodu do Prahy, snad už roku 1799, Jeník prodal. Za ztržené 

peníze měl v úmyslu zakoupit si dům v Praze a žít zde jako rentiér. Tento úmysl 

                                                           
117 POLIŠENSKÝ J. – ILLINGOVÁ E.: c. d., s. 77-87. 
118 DZURNY, D.: Zámek Střezimíř [online], [vid. 17. 5. 2013], dostupné z: http://www.stredoceske-

zamky.cz/zamekstrezimir.html. 
119 CIKHARDT, R. E.: Historický místopis Borotína, Spolek rodáků a přátel Borotína v Praze, Praha 

1946, s. 9. 
120 POLIŠENSKÝ J. – ILLINGOVÁ E.: c. d., s. 71. 
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realizoval, avšak v důsledku státního bankrotu v roce 1811 utrpěl velké finanční ztráty, 

což snížilo jeho majetek jednu pětinu.121 

Na příjemný pobyt na statku Střezimíř v roce 1797 vzpomíná Jan Jeník ve svém 

Deníku: „Když potom k tomu ještě přistoupily žně, bavil jsem se na Střezimíři teprve 

dobře dozíraje na polích na práci ženců. Oba moji sluhové také síkli a také moje vlastní 

koně sváželi obilí do stodol122“.    

5.4 Smrt Jana Jeníka rytíře z Bratřic a jeho pozůstalost 

Smrt Jana Jeníka proběhla téměř bez povšimnutí. Pouze malý okruh příbuzných 

a přátel byl o ní informován německým smutečním oznámení. České noviny o jeho 

smrti neinformovaly, pouze pražský německý časopis Ost und West napsal 30. srpna 

1845: „Dne 26. srpna ve čtyři hodiny ráno [sic] zemřel pan Jan rytíř Jeník z Bratřic, c. 

k. hejtman, ve stáří devadesáti let sešlostí věkem. Zesnulý byl známým a horlivým 

přítelkem a znalcem české literatury a starožitností.“123  

Jan Jeník rytíř z Bratřic byl pohřben v Chotýčanech u Benešova, ve středních 

Čechách, vedle své sestry Kateřiny. V roce 1879 byly jeho ostatky přeneseny do krypty 

tamního kostela sv. Havla. 

Česká společnost se k Jeníkovi zachovala docela chladně, ale proč tomu tak bylo, 

není dost dobře známo, neboť vždy věnovala velkou pozornost všem těm, kteří se 

podíleli na jejím národně osvobozeneckém hnutí. Nejspíše se stalo tak proto, že svým 

věkem patřil do starší generace vlastenců. O tuto starší generaci již nebyl takový zájem 

jako za jeho mládí. 

Jeníkova písemná pozůstalost přešla do rodinného archivu Berchtoldů na Buchlově. 

Neobsahuje však větší množství materiálů o životních osudech Jana Jeníka. Z 

písemností jsou k dispozici Vojenský deník, Kalendář hospodářský a historický z roku 

1614 s Jeníkovými margináliemi, český dopis od Ludmily Berchtoldové z roku 1843, 

opisy a výpisky, většinou z počátku dvacátých let. Tyto písemnosti jsou uloženy ve 

Státním oblastním archivu v Brně.124   

                                                           
121 POLIŠENSKÝ J. – ILLINGOVÁ E.: c. d., s. 261. 
122 JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 169; Zeměpisná poloha zámku a obce Střezimíř je v přílohách na 

mapě, obr.: 3 a dnešní podoba a stav zámku na obr.: 10. 
123 POLIŠENSKÝ J. – ILLINGOVÁ E.: c. d., s. 107. 
124 Tamtéž, s. 107. 
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Závěr  

Ve své práci jsem chtěl přiblížit vojenský život Jana Jeníka rytíře z Bratřic, ale také 

toto téma spojit s historií habsburské armády. To vyžadovalo také vysvětlení válečných 

konfliktů, ve kterých se zmítala habsburská monarchie na přelomu 18. a 19. století.  

Dostupné materiály o Jeníkovi z Bratřic mi pomohly vytvořit ucelený obraz o jeho 

vojenské kariéře. Za svůj vojenský život se zúčastnil celkem sedmi polních tažení. 

Prvním bylo pruské tažení, následovaly dvě turecké války a nakonec se Jeník podílel 

ještě čtyř koaličních válek s Francií. Díky vojenské službě tak mohl procestovat řadu 

evropských zemí. Mezi ně patří balkánské země, země habsburské monarchie, německé 

země, Francie a další. Již v této době se u něj projevila záliba k obdivu a sběru lidových 

tradic a kultury.  

Během svého vojenského působení, které Jeník započal jako soukromý kadet, byl 

mnohokrát povýšen až do hodnosti plukovního hejtmana. V průběhu jeho činnosti byl 

také několikrát zraněn, což se podepsalo na jeho pozdějším vztahu k armádě. Svou 

kariéru hejtmana ukončil dobrovolně po více než dvaceti letech služby v roce 1799. 

Důvodem pro ukončení vojenské kariéry nebyl pravděpodobně jen jeho zhoršující 

se zdravotní stav a úbytek fyzických sil, ale i panující poměry v armádě rakouské 

monarchie. Ve svém Deníku zmiňuje národnostní otázku a byrokratické chování velení 

armády, a dvorské válečné rady. Je možné, že toužil i po klidném životě venkovského 

šlechtice, který poznal za svého pobytu na zděděném panství Střezimíř. Tyto okolnosti 

jsou podrobněji popsány v textu mé bakalářské práce. Jan Jeník si jistě uvědomoval, že 

ve služebním postupu nemůže dosáhnout vyšší hodnosti než majora. V krajním případě 

bylo možné dosáhnout hodnosti podplukovníka, ale pouze za předpokladu 

mimořádných hrdinských skutků. Tak v té době odměňovala armáda své důstojníky 

z řad nižší šlechty.  

Zbytek svého života zasvětil počínajícímu národnímu obrození. Lze si to představit 

jako obraz od Aloise Jiráska, kdy Jan Jeník z Bratřic cestoval po českém venkově jako 

Oficír v bílém kabátě a sbíral lidovou tvorbu. Zejména písně a pořekadla. Druhá část 

jeho podílu na národním obrození spočívala především v překladatelské činnosti. 

V kapitolách o armádě rakouské monarchie jsem se snažil představit 

mnohonárodnostní armádu a její hlavní složku řadovou pěchotu. Systém jejího 

pružného doplňování. Z práce má být zřejmé, že armáda rakouské monarchie a její 

pěchota představovala významnou složku tehdejší společnosti, mající sice odhodlané 
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vojáky, ale průměrné velení a systém, který byl založen na vojenském drilu a 

dodržování psaných norem, jehož nedostatky se projevily v Jeníkem popisovaných 

válečných taženích i krvavých bojích. 

Životní osudy Jana Jeníka rytíře z Bratřic jsou historickým dokladem nám i 

budoucí generacím o těžkém životě vojáka té doby, na pochodech, při práci v mírové 

době, v bojích při zranění i umírání. Snažil jsem se naznačit, že byly i příjemnější 

chvilky ve vojenském životě, jako např. slavnostní hostiny a pozornosti žen. 

Mohu prohlásit, že prostudování jeho pamětí a ostatních uvedených písemností mě 

obohatilo specifickými znalostmi a přineslo nové, podrobnější poznatky o naší historii, 

že jsem si vytvořil obraz o životě jedné historické osobnosti, která neprávem upadala 

v zapomnění. 
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  Obr. 3: Mladá Vožice a okolí, kraj Jana Jeníka z Bratřic, místa jeho  

   pobytu jako vojáka na dovolených – „bílého oficíra“. 

  Obr. 4: Jan Jeník z Bratřic – voják 

  Obr. 5: Granátníci – elitní pěchota 

  Obr. 6: Přehledný plán pevnosti Terezín 

  Obr. 7: Granátnící císařské pěchoty v letech 1769–1798 

  Obr. 8: Granátnící – elitní pěchota 

  Obr. 9: Přehledný plán pevnosti Terezín 

  Obr. 10: Zámek Střezimíř 

  Obr. 11: Erb rodu Jeníků z Bratřic 
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Příloha {1]. 

Polní maršál František Mořic Lacy. 

 

 Do habsburské armády nastoupil v roce 1743 jako praporčík. V hodnosti kapitána se 

zúčastnil bitev u Hohenfriedbergu a Trutnova a u pěšího pluku „Blankenburk“, (později č. 49), 

obdržel hodnost majora. V roce 1750 jako plukovník se stal velitelem pluku „Antonín 

Colloredo“ (později č. 20). V bitvě u Lovosic v roce 1756 už měl hodnost generálmajora a velel 

pěší brigádě. 

 V bitvě u Prahy (u Štěrbohol – 1757) utrpěl v boji zranění. Měl značný podíl na 

vítězství císařské armády u Vratislavi a u Leuthenu a měl zásluhy na některých pozdějších 

úspěších císařské armády v bojích proti Prusku. V dalším roce obdržel velkokříž Marie Terezie 

a po bitvě u Torgavy obdržel patent polního maršála. 

 V roce 1765 jej Josef II. jmenoval generálním inspektorem armády a následujícího roku 

presidentem dvorské válečné rady. V roce 1770 obdržel Řád zlatého rouna a v roce 1774 byl 

jmenován státním a konferenčním ministrem. 

 Ve válce o bavorské dědictví se zasazoval o pasivní (obrannou) strategii, která byla pak 

úspěšně prosazena. Její nevýhodnost se však projevila ve válce s Tureckem. V ní měl Lacy 

z počátku vrchní velení, ale když zemřelo na epidemie více vojáků než v bojích, byl z velení 

odvolán a vrátil se do Vídně.  

 Lacy nepatřil k vojevůdcům císařské armády, ale v organizačních záležitostech a při 

sestavování předpisů i v zavádění změn do armády se významně zasloužil o modernizaci této 

instituce.   

 

Příloha [2]: 

František Josef hrabě Kinský (1739–1805) 

 

 Český vlastenec, jeden ze zakladatelů přírodních věd v Čechách, představitel osvícenské 

pedagogiky, vystudoval Tereziánskou rytířskou akademii ve Vídni a pražskou Karlo-

Ferdinandovu univerzitu. Je znán jako reformátor a reorganizátor c. k. rakouského vojenského 

školství. 

 V průběhu „sedmileté války“ vstoupil do řad vojska. U pěšího pluku č. 22 majitele 

Lecyho si vysloužil kapitánský patent. Jako 29letý obdržel hodnost plukovníka a velení pěšího 

pluku č. 42 vévody Cumberlandského. U pluku se dále věnoval pedagogickým teoriím a v roce 

1770 jej Marie Terezie povýšila do hodnosti generálmajora (General Major). Vrcholem jeho 

vojenské kariéry bylo jmenování ředitelem Válečné akademie ve Vídeňském Novém Městě, 

které obdržel od císařovny Marie Terezie a Josefa II. 24. 6. 1779.  

Kinský v ústavu důkladně reorganizoval studia a zavedl řadu nových předmětu. Od roku 

1752 tj. od založení školy se v akademii vyučovalo náboženství, fortifikace, aritmetika, 

francouzština, latina, italština, čeština a geografie. Vedle toho byl prováděn výcvik se zbraněmi, 

šerm, tanec, jízda na koni, důstojnická příprava, dělostřelecká výuka, střelba z pistolí a pušek, 

táborový život a strážní služba. Kinský zavedl ještě fyziku, chemii, geometrii, právo, válečné 

dějiny, taktiku, nauku o zbraních, řády, plavání a některé další předměty.  

Důstojníci, kteří absolvovali tuto školu, se stávali všestrannými odborníky v různých 

oblastech vojenství. Kinský stál v čele akademie 26 roků, akademii nejen velel, ale i na ní 

přednášel služební řád, řád vojenského výcviku (Exerzierreglement) a vojenskou vědu (strategii 

a taktiku). 

O úspěchu při studiu a na dosažení vojenské hodnosti nerozhodovaly ani šlechtický titul, 

ani přímluvy mocných, ale jen úspěchy při studiu a praktických cvičeních. 
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Příloha [3]: 

Polní maršál Gideon Ernst hrabě Laudon (1717–1790) 

 

 Pocházel ze švédské části vévodství Livonského. Vzdělání získal od domácího 

vychovatele pouze v základních znalostech. Jako mladý vstoupil do carských vojenských 

služeb, do pskovského pěšího pluku a zúčastnil se s ním v letech 1733–1735 bojů o dědictví 

polské ve válce rakouské monarchie proti Francii a v letech 1735–1739 bojů proti krymským 

Tatarům.  

 Do služeb Marie Terezie vstoupil 1. května 1744 v hodnosti hejtmana. Byl zařazen do 

pandurského sboru plukovníka Trenka, kde velel setnině pandurů. V rýnském tažení byl vážně 

zraněn a po rekonvalescenci se zúčastnil bojů v severovýchodních Čechách. V roce 1746 

povýšen na majora a sloužil v hraničářském pluku v Chorvatsku. Do hodnosti podplukovníka 

byl povýšen v roce 1753.  

Účastnil se všech válek o dědictví habsburské, první i druhé války Slezské. V roce 1757 

byl povýšen do hodnosti plukovníka a při první promoci vojenského řádu Marie Terezie (7. 3. 

1757), byl dekorován rytířským, malým křížkem.  

Od roku 1759 měl hodnost polního zbrojmistra a byl jmenován velícím generálem 

v českých zemích. Do hodnosti polního maršála byl jmenován císařem Josefem II. dne 26. 

února 1778 a účastnil se „bramborové války“. Téhož roku byl pověřen velením ve válce proti 

Turkům a 8. října dobyl Bělehrad. 

 

 

Příloha [4]: 

Himl, hergot, sakrament! Ten plzeňskej regiment, 

to jsou hoši jako panny, každý je jak malovaný. 

Žádné bázně neznají, vesele si zpívají. 

Refrén: Pětatřicátníci, chlapci jako květ, 

na vás byla vždycky radost pohledět. 

/: Když jste mašírovali, všechny panny plakaly. 

vy plzeňští chlapci, navraťte se zpět. :/ 

Ten plzeňskej regiment, Himl, hergot, sakrament! 

vesele vstříc smrti kráčí, třebas doma hořce pláčí, 

pro své hochy ze zlata, ta plzeňská děvčata. 

Refrén 

Ten plzeňskej regiment, Himl, hergot, sakrament! 

Na sever, kde Strypa beží, pochovaný v zemi leží, 

větérek mu nad hlavou, šumí píseň dumavou. 

Refrén 

(DRNEK, J. – VONDROVSKÝ, V.: Hoši jako květ. Příběh pluku a města 1683–2010. Plzeň, 2010.) 
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Příloha [5]: 

 

Mince 1 zlatý v letech 1754 až 1892 měna na území habsburské monarchie. Při přepočtu na dnešní 

ceny stříbra by hodnota 1 zlatého byla asi 120 Kč. 

 1 zlatý         =   60 krejcarů 

 1 korec        = 93,61 l 

 1 sud piva    = 4 vědra  

 1 vědro         = 40 mázů   =  61,184 l 

 1 máz            = 2 pinty   =  1,912 l 

 1 pinta           = 2 žejdlíky   =  0,956 l 

 1 žejdlík        =        0,48 l 

 1 měřice (míra) obilí  =   160 žejdlíků  =  76,8 l 

 

Dovolenci na neurčité dovolené nedostávali žádný žold. Nedocházeli na cvičení, a mohli se bez 

povolení ženit.  Dovolenci na dobu určitou se během roku museli účastnit jedenkrát cvičení na dobu 

minimálně 14 dní. Na dovolenou dostávali s sebou svou výstroj, a každý rok 1 pár bot, 1 košili atd. a 6 

zlatých příplatek.  

 

Žold mužstva a poddůstojníků v mírové době: 

Vojín   5 krejcarů denně,  2 libry chleba  kvartýr zdarma, 

v kasárnách 

Kaprál   10 krejcarů denně  1 porci chleba.  

Šikovatel   15 krejcarů denně   1 porci chleba 

    měsíčně 

Majitel pluku           316 a 1/2 zl.  

Plukovník a velitel          150 zl.  

1. major             80 zl.   3 koňské porce 

Setník              72 zl.  

Nadporučík             27 zl.  

Podporučík             22 a 1/2 zl.  

Praporčík             19 a 2/3 zl.  

Kadet                7 zl.  

Ve válce dostával každý vojín denně 6 krejcarů a porci chleba. 

Granátníci měli denně o krejcar více. 

 

Žold důstojníků v době válečné:    

              měsíčně   koňská porce                porce chleb  

Majitel pluku   326 zl.   11    9 

Plukovník a velitel  154 zl.   11   9 

1. major     91 zl.     9   6 

Setník      74 zl.    4   3 

Nadporučík     27 a 1/2 zl.   2   2 

Podporučík     23 a 2/3 zl.   2   2 

Praporčík     20 a 1/3 zl.   2   2 

Kadet        7 zl.      1  

Vojsko bylo většinou ubytováno v kasárnách, ke kterým se využívaly i kláštery. 

(SCHARNHORST, G.: Von der Besoldung und Montirung des Oesterreichischen Militairs. (mit 

Tabellen). In: Bibliothek für Officiere. 1785, 1. St., s. 164 – 179 [online] [vid. 17. 8. 2013], dostupné z: 

http://www.ub.uni-bielefeld.de/cgi-

bin/navtif.cgi?pfad=/diglib/aufkl/biboff/079851&seite=00000163.TIF&werk=Zeitschriften+der+Aufklaer

ung&scale=6) 
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 Tělesně slabí jedinci, kteří již nemohou snášet útrapy válečných tažení a života v poli a 

v táborech, byli přeřazeni ke garnizónním plukům, výstrojní komisi, zaopatřovacímu štábu, k vozatajstvu 

atd., dostávají téměř celou svou gáži. Vykonávali práci přiměřenou jejich silám. 

Prostí vojíni dostávali u garnizónních pluků 5 krejcarů denně a 1 chlebovou porci.  

Důstojníci, poddůstojníci a prostí vojíni, kteří již vůbec nemohli sloužit, mohli jít do invalidoven 

nebo bydlet někde jinde a dostávali roční penzi. 

 Rakouský voják byl vybaven všemi kusy šatstva, botami, košilemi, punčochami atd. Trvanlivost 

výstrojních součástí byla různá. Tak např.: 

- svrchník (roquelor) se nosil se 6 let, kasket se nosil 8 let, stejnokroj voják obdržel každé dva 

roky, každý rok jeden pár soukenných kalhot, 1 pár soukenných kamaší, 2 košile, punčochy, rukavice, 

čepice atd., každých 8 měsíců dostával 1 pár bot, které mu byly po 4 měsících zdarma podraženy. 

(CIKHARDT, R.: Historický místopis Borotína, Praha 1946, s. 15.) 

Tab.: I. 

 Chronologie období 1756 až 1800 

1756–

1763 

Sedmiletá válka, v níž stály proti sobě koalice rakousko – francouzsko –

 ruská a prusko – britská. 

Rakouská armáda byla poražena Prusy v bitvě u Lovosic a Šterbohol, 

zvítězila v bitvě u Kolína. 

1761 

Další reformy Marie Terezie – zřízena státní rada, Spojená česko - rakouská 

kancelář atd. 

Generál Laudon dobyl svídnickou pevnost. Poslední pokus Rakouska 

obsadit Slezsko.           

1763 
Skončila sedmiletá válka. Rakousko a Prusko uzavřely hubertsburský mír, 

jenž potvrzoval status quo, tzn. i Rakouskou ztrátu Slezska a Kladska. 

1764 
Arcivévoda Josef, syn Františka Štěpána Lotrinského a Marie Terezie, byl 

zvolen římským císařem a jmenován jako císař Josef II. 

1765 
Po smrti otce Františka I. Lotrinského se Josef II. stal spoluvladařem Marie 

Terezie. 

1771 
Na základě konskripce obyvatelstva vydala dvorská vojenská rada zprávu o 

stavu obyvatelstva v Čechách. Na jejím základě došlo k určení kvót pro odvody 

rekrutů do vojska. 

1772 
První dělení Polska mezi Rakousko, Rusko a Prusko. Rakousko se zmocnilo 

Haliče. 

1773 
Byl vydán zákon, kterým byl stanovován odvod k vojsku a vyhlášena 

zásada obecné vojenské povinnosti. 

1774 
Marie Terezie provedla reformu školství. Byla zavedena povinná školní 

docházka. 

1775 
Selské bouře v Čechách, srážky sedláků s vojskem na panství v Teplicích 

nad Metují, před Prahou, u Chlumce nad Cidlinou, na panství Konopiště a 

v Lesnicích na Moravě. 

1778 
Pruské vojsko vpadlo ve dvou proudech do Čech (válka o bavorské dědictví 

– „válka o brambory a švestky“). 

1779 
Uzavření těšínského míru, který přiřkl rakouskému soustátí Innskou čtvrť. 

České království přišlo o svá falcká léna. 

 

1781 

Josef II. vydal toleranční patent, který prohlašoval nekatolická vyznání za 

trpěná. I když katolicismus zůstal privilegovaný, evangelíkům byla přiznána 

občanská práva a právo neveřejných bohoslužeb. 

Patent o zrušení nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 
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1788 

Josef II. (jako spojenec Ruska) vypověděl válku Turecku. Císař se osobně 

postavil do čela čtvrtmilionové armády, která vtrhla do jižních Uher. Epidemie 

tyfu tu armádu zdecimovala, k její demoralizaci přispěla také neschopnost 

velení. Josef II. předal velení na turecké frontě generálu Gideonu E. von 

Laudonovi,jehož zásluhou došlo k příznivému obratu ve válce. 

1789 
Rakouská vojska pod velením generála Laudona dobyla Bělehrad, když 

 před tím vypudila Turky z Temešvárského Banátu.   

1790 

Úspěchy rakouských vojsk na Balkáně koncem roku 1789 vedly ke zhoršení 

vztahů habsburské říše s Pruskem. Hrozila nová rakousko-pruská válka. 

V Čechách se pod velením generála Laudona soustřeďovalo rakouské vojsko. 

Zemřel Josef II. 

1791 Korunovace císaře Leopolda II. za českého krále. 

1792 

V Berlíně byla uzavřena spojenecká smlouva mezi habsburskou monarchií a 

Pruskem proti Francii. Stala se základem první protifrancouzské koalice. 

Na trůn nastupuje František I. jako římský císař II. Francie vypověděla 

válku Františkovi II. jako českému a uherskému králi. 

Ve Frankfurtu se konala korunovace Františka II. za římskoněmeckého 

císaře. 

Korunovace Františka II. za českého krále. 

Bitva u Valmy. Francouzské vojsko porazilo spojené rakousko – pruské 

vojsko. 

Bitva u Jamappes. Francouzská armáda porazila Rakušany. Celá Belgie se 

tak dostala do francouzských rukou   

Tab.: 

I. 
Chronologie období 1756 až 1800 

1793 

Rakousko spolu s ostatními evropskými velmocemi uzavřelo koalici proti 

revoluční Francii. 

Bitva u Neervindenu. Spojené vojsko rakousko – pruské pod velením prince 

Koburského porazilo Francouze. Jižní Nizozemí se opět dostalo pod správu 

Rakouska. 

 

1774 
Francouzská armáda porazila rakouskou u Fleurus. Rakousko ztratilo 

navždy Rakouské Nizozemí. 

1775 
Rakousko uzavřelo dohodu s Ruskem a Pruskem o třetím dělení Polska. 

Získalo oblast mezi Bugem a Vislou včetně Krakova. 

 

1797 
Mír v Campoformiu mezi Francií a Rakouskem. Rakousko uznalo 

francouzské územní zábory. Habsburkové se vzdali Belgie a Lombardska a 

obdrželi jako náhradu Benátsko a část Dalmácie s Istrií. 

1798 
Začala mobilizace vojenských sil Rakouska, jejímž střediskem se staly 

Čechy. 

1799 

Rakousko, Rusko, Turecko, Portugalsko, Velká Britanie a Neapolsko 

vytvořily druhou protifrancouzskou koalici. Rakousko vstoupilo do války 

v květnu. 

Francouzské direktorium vyhlásilo formálně válku císaři Františkovi II. 

Rakouské sbory pod velením arcivévody Karla porazily u Stockachu 

francouzskou tzv. dunajskou armádu. 

Došlo k rozpadu protifrancouzské koalice. 

 

1800 Napoleon drtivě porazil Rakušany u Marenga. 

 

(GALANDAUER J. – HONZÍK M.: Osud trůnu habsburského, Praha 1983.) 
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Tab.: II. 

Rok 

(období) 

 

Chronologie vojenských let Jana Jeníka rytíře z Bratřic 

1776 až 1799 

13. září 

1776 

 

Začátek vojenské kariéry Jana Jeníka rytíře z Bratřic 

Plukovní seznamy uvádějí, že tohoto dne vstoupil do řad 35. českého 

řadového pěšího pluku Wallisova, se sídlem v Plzni a okolí, jako soukromí kadet 

Jan Jeník rytíř z Bratřic. 

Výcvik u pluku v plzeňské garnizoně, a dovolená v Radvanově u sestry 

Kateřiny 

1777 

1778 

P
rv
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–
 v
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k
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m
b

o
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 a
 š
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ky
) 

Jeník odvolán z dovolené a jede za svým plukem do Bavorského 

Chamu, v bavorské vesnici Schorndorfu poznává svoji první lásku. 

Jeník s 35. plukem odchází z Bavor do Čech, v létě se nachází 

v Polabí, a vykonává funkci plukovního adjutanta. 

Srpen – v řadách Gyulaiova sboru se účastní ústupových operací, 

dostává se k Trutnovu. 

Září – po odtažení Prusů z Čech, 35. pluk poslán do severních 

Čech, na hranicích se Saskem tvoří ochranný kordon. 

Armáda přezimovala v okolí Teplic, Jeník onemocní „hnilobnou 

zimnicí“ (asi břišní tyfus). 

1779 

Ústup s armádním lazaretem, Jeník poslán s 50 vojáky do Lidic, 

v Deníku zmiňuje rychtáře Holuba a jeho 2 dcery, kteří se o něho i 

ostatní vojáky vzorně starali. 

Návrat do Teplic a 7. 3. vyhlášeno příměří. 

1780÷1

784 

Kadet-místodesátník – příležitostně jako auditor nebo zástupce, vykonávání 

trestů na vojenských dovolencích, podpora autority vrchnostenských úředníků 

apod. 

Kadet-desátník – podpora vrchního proti městské radě a nastolení pořádku 

v Boru  

 

1785 

Jmenován praporčíkem 

Přeložen od štábu pluku kde dělal auditora k „tělesné setnině“. 

Odjel na tříměsíční dovolenou do Radvanova, cestou ve Voticích jej 

postihne chrlení krve, léčí se u sestry v Radvanově a posléze u lékaře tepelského 

kláštera 

1786 

Spory o žold, podzimní manévry před Prahou. 

16. září u Hloubětína audience u císaře Josefa II. a další tříměsíční dovolená 

v Radvanově. 

1787 

Odeslán s pracovním oddílem na budování terezínské pevnost. 

Povýšení na podporučíka. 

V říjnu odchází do Prahy s mužstvem třetího praporu, které pracovalo 

v Terezíně. Do Prahy přichází v den premiéry Mozartova Dona Giovanniho ve 

Stavovském divadle. 

Odjíždí ke své setnině druhého praporu, do Kladrub. 

Nastupuje další tříměsíční dovolenou, pobyt opět v Radvanově  
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Rok 

(období) 

 

Chronologie vojenských let Jana Jeníka rytíře z Bratřic 

1776 až 1799 

1788 
D

ru
h

é 
v

ál
eč

n
é 

ta
že

n
í 

–
 

v
ál

k
a 

Jo
se

fa
 I

I.
 s

 T
u
re

ck
em

 

Povolán z dovolené zpět do Kladrub, druhý plukovníkův prapor 

určen k polnímu tažení na tureckou hranici a odchází do 

hornorakouského Mathausenu, pak plavba lodí do uherské Zemuni 

Do boje se dostává v červenci. Vojsko blokuje Bělehrad a po 

neúspěchu ofenzivy v Banátě prapor odchází hornorakouského 

Gmundenu, kde má zimní ležení, tam setrvá až do června 1789*. 

1789 

Vrací se do Uher k Zemuni, prapor je zařazen do útočné kolony, 

účastní se generálního útoku na Bělehrad. Konce října onemocněl 

zimnicí, pochodem přes Uhry a Moravu se dostává do Čech a odchází 

na dovolenou do Radvanova. 

1790 

Hlásí se u pluku, který se nachází kolem v Kralovic na Moravě, je povýšen 

na nadporučíka a přeložen k třetímu praporu. S jeho setninou odchází 

severovýchodních Čech, kde se soustřeďovala vojska proti možnému dalšímu 

pruskému vpádu. 

Po uzavřeném příměří v Reichenbachu odchází 3. prapor do mírové 

posádky v Chebu. 

1791÷1

792 

Zůstává posádkou v Chebu. Je to poslední mírová posádka Jeníkova. 

V listopadu 1792 odjíždí opět na tříměsíční dovolenou do Radvanova, Je 

z ní však brzy odvolán, je přeložen od 3. praporu (záložního, kde měl funkci 

auditora a zásobovacího důstojníka) k 1. praporu a připravuje se k pochodu na 

západní bojiště. 

V prosineci 1792 odchází s prvními dvěma prapory z Plzně. 

1793 

F
ra

n
co

u
zs

k
á 

p
o
ln

í 
ta

že
n
í 

p
rv

n
í 

Jeník se podílí na druhém intervenčním útoku proti revoluční 

Francii. 

V březnu se účastní bitvy u Neerwindenu, potom však byl 

přeložen ke granátníkům do Prahy. Granátnický sbor nebyl do té 

doby posílán do boje, zůstával v Čechách. Cestou do posádky však 

dostal zprávu, že i granátníci byli proti Franci posláni. 

Jeník se vrací zpět a zúčastňuje se dobývání 

severofrancouzských pevností Valennes a Maubeuge, účastnil se 

výpadu k Le Cateau. 

Zimu 1793/94 strávil u Monsu, kde onemocněl 

1794 d
ru

h
é 

Jeník s granátníky znovu nasazeni u pevnosti Maubeuge, účastní 

se ústupových bojů, je raněn do ruky a utíká s lazaretem až do Porýní. 

V Kolíně nad Rýnem se zotavuje ze zranění. Na podzim se vrací 

k pluku, je zařazen k plukovnímu trénu a ustupuje s ním z Holandska 

až za Rýn. 

Zima 1794/95 v zimní ležení v okolí Wetzlaru a Kolbence. 

1795 tř
et

í 

Léto - Jeník je s granátnickým praporem na středním Rýně u 

Rheinheimu a Schwetzingem u Mannheimu. 

2. listopadu u Mohuče povýšen na kapitán-poručíka, přidělen 

k 1. praporu a přebírá velení setniny, účastní se bojů u Hunsrücku a 

Keiserslautern, kde setnina přezimuje. 
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Rok 

(období) 

 

Chronologie vojenských let Jana Jeníka rytíře z Bratřic 

1776 až 1799 

1796 čt
v

rt
é 

Prodělává těžké ústupové boje na horním i dolním Rýně. Jeníkův 

pluk je roztržen na tři části, jeho setnina kryje ústup armádní skupiny 

a brání v postupu francouzských vojsk na východ. 

Ztráty pluku jsou značné, většina důstojníků padla a Jeník musí 

velet praporu. 

Zima 1796/97, zimní ležení v okolí Lörrachu***. 

1797 

31. ledna povýšen do hodnosti hejtmana, odchází na dovolenou v Čechách 

k sestře Kateřině, která se znovu provdala za vysokého guberniálního úředníka 

barona Henneta. 

Týden dovolené prožívá u přátel v Plzni, měsíc u sestry v Praze a zbytek na 

statku Střezimíř, který zdědil po svém strýci Malovcovi z Malovic, podává 

žádost prodloužení dovolené. Žádosti však není vyhověno. 

17. listopadu se hlásí u pluku v Emendlingemu a nastupuje namáhavý zimní 

pochod do mírové posádky v Čechách, jeho setnina má určeno Stříbro. 

1798 

Pobyt ve Stříbře, v místě mírové posádky. 

Duben – odvelen do okolí Klatov, setkání s přítelem z právnických studií 

Emanuelem rytířem Hubatiusem.  

Několik vážných onemocnění, zranění, vzrůstající útrapy vojenského 

života,  

pobyt o dovolené na statku ve Střezimíři, rozhovory s přítelem ze studií 

jsou příčinou jeho úvah o ukončení vojenské služby. 

1799 

O
d

ch
o

d
 s

 3
5
. 

řa
d
o
v
ý
m

 p
ěš

ím
 p

lu
k
em

 

d
o

 N
ěm

ec
k
a 

- 
 z

p
ro

št
ěn

í 
sl

u
žb

y
 

16. ledna plukovním rozkazem oznámeno, že pluk 21. ledna se 

znovu vydá na pochod do Německa, Jeník odchází na štáb pluku do 

Stodu a oznamuje podplukovníkovi Ulrichovi, že se vzdá další 

vojenské služby. 

Souhlasí posléze s funkcí plukovního ubytovatele a s plukem 

odchází do Německa. 

Po zahájení nepřátelství s Francouzi na hranicích Švýcarska 

podává 4. března 1799 žádost o zproštění služby a o povolení vyčkat 

na výsledek žádosti doma v Plzni. 

5. března se rozloučil s vojáky své setniny a odjíždí od pluku. 

18. března přijel do Plzně a po kladném vyřízení žádosti 

dvorskou vojenskou radou odjíždí. 

12. května 1799 dojel do Prahy. 

Vojenská kariéra Jana Jeníka rytíře z Bratřic končí. 
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*** 

Ztráty 35. pěšího pluku při ústupových bojích v roce 1796 

 Š

táb. 

důst. 

P

plk. 

S

etník 

Na

dpor. 

P

or. 

P

por. 

Pr

apor. 

M

užů 

Ce

lkem 

Mrtvý

ch 
1     2 1 

2

00 
20

4 

Zraně

ných 
1  3 5  2 3 

3

44 
35

8 

Zajatý

ch 
  2   1  

2

22 
22

5 

Ztráty 

celkem 
2  5 5  5 4 

7

66 
78

7 

 

(DRNEK, J. – VONDROVSKÝ, V.: Hoši jako květ [online], 2010, [vid. 2. 6. 2013], dostupné z: 

http://www.primaplana.net/txt/clanky/35-jako-kvet.html) 

 

Tab.: III. 

Řadový pěší pluk (Infanterie Reginent) v poslední čtvrtině 18. století 

Prapory (Batallions) 

1. 

Tělesný 
(majitelův) 

(Leib nebo 

Inhabers Batallion) 

Velitel: 

(majitel) 

1. major 

2. 

Plukovníkův 

(Obrst 

Batallion) 

 

Velitel:(plukovn

ík) 

2. major 

3. 

Podplukovníkův 

(Obrstleutenands 

Batallion) 

Velitel: nejstarší 

setník 

 

Granátnick

ý 

(Genadier 

Compagnie) 

Setniny (Compagnie) 

-plukovníkova 

(štábní) 

-1. majora 

(štábní) 

- střelecká 

- střelecká 

- střelecká 

- střelecká 

 

-tělesná (štábní) 

- 2. majora 

-střelecká 

-střelecká 

-střelecká 

-střelecká 

-podplukovníkova 

(štábní) 

-střelecká 

-střelecká 

-střelecká 

-střelecká 

(v období války) 

-střelecká 

(v období války) 

- 1. 

granátnická 

- 2. 

granátnická 
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Tab.: IV. 

Sestava a početní stavy střelecké setniny 

řadového pěšího pluku v poslední čtvrtině 18. století 
 

Setník (Hauptmann) 

Zajišťoval chod, dodržování discipliny 

a finanční výdaje, tj. žold, ošacení, opravy 

výzbroje, udělování trestů apod. 

Dohlížel na výcvik. 

1 

Nadporučík (Oberlieutenant) Výkonné hodnosti v setnině. Měli na 

starosti výcvik mužstva. 

Zastupovali setníka v době 

nepřítomnosti. 

1 

Podporučík (Unterlieutenant) 1 

Praporčík (Fähnrich) 
Vykonával povinnosti podřízeného 

důstojníka. 

U granátnických setnin neexistoval. 
1 

Šikovatel (Feldwebel) 
Měl v setnině stejné povinnosti jako 

plukovní adjutant v pluku. 
1 

Desátníci (Corporale) 
Staral se o výchovu mužstva, 

dodržování pořádku a čistoty, dozíral a 

ústroj a udržování zbraní a výstroje. 
4 

Důstojnický sluha 
(Fourierschützen) 

Určen k ochraně a obsluze důstojníků, 

pomáhal při ubytování a dalších jiných 

úkolech. 
1 

Hudebníci (Spielleute) 
Tamboři a pištci. Byli využíváni i jako 

parlamentáři. 
3 

Svobodník (Gefreite) 

Vybíráni ze starších spolehlivých 

vojáků, kteří nemohli vykonávat těžší práce 

a byli od nich osvobozeni. 

Dohlíželi na čistotu výstroje a výzbroje 

vojínů. 

Neexistovali u granátníků. 

8 

Tesař (Zimmermann) 
Opravy a údržba rotních povozů, 

ostatní řemeslnické práce vyplývající 

z vojenského nasazení setniny. 
1 

Vojín (Gemainer) 
Boj a ostatní činnosti při nasazení. 9

1 

Celkem  1

13 

 

Tab.: V. 

Číslování řadových pěších pluků císařské armády 

Pluk 

čís. 
Hierarchické vlastnictví pluku Poznámka 

1 Pluk, jehož majitelem byl panovník (císař). IR Nr. 1 Kaiser 

2÷4 Pluky majitelů z řad panovnického domu Haus-Regimenter 

5÷6 Garnizónní (posádková) - bez fyzického 

majitele, práva majitelů u těchto pluků 

vykonávala Dvorní válečná rada . 

Linien Infanterie 

Regiment Nr.5 

7÷59 Majitelé rakouští generálové nebo 

plukovníci 
IR Nr. 35 Wallis 

60÷76 Hraničářské pluky Od roku 1798 pluky 
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hraničářské pěchoty měly 

vlastní čísla 

60 a 

více 
Další řadové pluky 

Uvolněná čísla 

hraničářských pluků 

 

Tab.: VI. 

Tabulkový stav štábu řadového pěšího pluku 

Funkce Poznámka 
P

očet 

Majitel pluku 
Regiments – 

Inhaber 

Titulární velitel pluku, 

zdržoval se u něj jen výjimečně.  
1 

Vojenský velitel 

pluku 
Oberst 

Plukovník vojenský velitel 

pluku, zástupce majitele, měl na 

starosti veškeré dění od rozkazů 

až pozůstalosti příslušníků pluku 

1 

Velitel 1. polního 

praporu 

Oberstlieuten

ant 
Podplukovník 1 

Velitel 

granátnického praporu 
Erster Major První major 1 

Velitel 2. polního 

praporu 

Zweiter 

Major 
Druhý major 1 

Kaplan 

Vojenský duchovní 

Regimentsca

plan 

Duchovní římsko-katolické 

církve, udílel všechny svátosti, 

podílel se na vzdělávání a 

výchově vojáků. 

1 

Auditor 

 

Auditor 

 

Důstojník pověřený péčí o 

provádění spravedlnosti ve vojsku.  

(Jeník byl touto hodností 

pověřen, před vstupem na vojnu 

začal studovat práva). 

1 

Účetní 

 

Rechnungsfü

hrer 

 

Důstojník, plukovní účetní, 

spravoval plukovní pokladnu 
1 

Plukovní adjutant 

 

Regiments 

Adjutant 

 

Důstojník pověřený dohleden 

na praporní administrativu, na 

výcvik poddůstojníků a mužstva, 

plnění povinností praporu, 

udržování pořádku a discipliny. 

1 

Praporní adjutant 
Batallions 

Adjutant 

Důstojník pověřený dozorem 

na plnění povinností a udržování 

pořádku na úrovních setnin 
3 

Plukovní lékař 

 

Regiments 

Artz 

 

Hlavní chirurg, přidělen ke 

každému řadovému pěšímu pluku. 

Nadřízený ostatním zdravotním 

důstojníkům. 

1 

Praporní kadet 
Fahnen-

Cadeten 
Důstojník 

(mladší praporčík) 
2 

Řadový kadet 
Ordinäre 

Cadetten 
Poddůstojník 6 



75 
 

Praporní lékař 

Bataillons 

Artz 

 

Vrchní lékař, pomocný 

chirurg, neprováděl těžké operace 
2 

Podlékař 
Unterärzte 

 
Nižší pomocný chirurg, jeden 

pro každou setninu. 
8 

Proviantní 

důstojníci 

(furýři) 

Fourieren 

 

Zajišťovali zásobovací a 

ubytovací služby, záležitosti 

správní a hospodářské, účty  
9 

Plukovní tambor 

Regiments 

Tambour 

 

Poddůstojník, zajišťoval 

výcvik a velení plukovních 

signalistů (bubeníků, kornetistů, 

pištců apod.) 

1 

Žalářník 
Provost 

 

Šikovatel popř. i civilní 

zaměstnanec (gážista), správce 

vězení, zajišťoval výkon rozsudků 

a disciplinárních trestů 

1 

Pomocník žalářníka  Vězeňský dozorce 1 

 

 (KLÁTIL, K.: Řadová pěchota 1797-1800 (1-3. část), in Historia Militaris 1792-1815, roč.I., č. 1-

3.) 

Tab.: VII. 

Mužstvo - Mannschaft 

1 
Vojín 

Gemeiner 

Granátník 

Grenadier 
Poznámky 

2 
Svobodník 

Gefraiter 

Granátník-svobodník 

Grenadir-Gefraitzer 

Jednalo se o služebně 

starší vojáky, kteří byli 

osvobozeni od těžších 

táborových prací. 

Poddůstojníci – Unter Officiere 

1 

Vícedesátník 

Vice Corporal 

desátník  

Corporal 

Granátník-

vícedesátník 

Grenadier-Vice 

Corporal 

granátník-desátník 

Grenadier Corporal 

 

Dříve označován jako 

rotmistr. Nestarší desátník 

setniny označován jako 

četař-desátník (Zugs 

Carporal). 

Jan Jeník 24. 6. 1779 

2 
Šikovatel 

Feldwebel 

Granátník-šikovatel 

Grenadier-Feldwebel 

Dozíral na vnitřní 

službu setniny. 

Nižší důstojníci – Ober Officiere 

1 
Praporčík 

Fähnrich 

Nejnižší důstojnická hodnost, původně nositel 

zástavy setniny. Později, když zástavu převzali 

praporečníci z řad poddůstojníků, zůstala hodnost 

praporčíka zachována. 

Jan Jeník 18. 2. 1785 

2 
Podporučík 

Lieutenant 

V žoldnéřských armádách byl zástupcem setníka (tj. 

velitele pěší setniny) poručík (Leuthenant, Lieutenant). Po 

zřízení granátnických setnin v nich byl místo praporčíka 

systemizován druhý poručík, protože granátnické setniny 

neměly zástavy. Byli pro rozlišení označováni jako 

podporučík (Unter-Lieutenant, Unterlieutenant), Jan 

3 
Nadporučík 

Ober Lieutenand 
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Jeník 30. 9. 1787 a nadporučík (Ober-Lieutenant, 

Oberlieutenant). Jan Jeník 1794 V roce 1748 byly tyto 

stupně normovány u pěchoty všeobecně. 

4 
Kapitán-poručík 

(Capitän Lieutenant) 

Původně poručíci, kteří veleli štábní setnině, hodnost 

kapitán-poručík byla zavedena roku 1748. 

Jan Jeník 2. 11. 1795 jako kapitán a 20. 10. 1796 

jako kapitán poručík  

5 
Setník, hejtman 

Haupmann 
„Hlavní muž“ setniny.  Velitel setniny. 

Jan Jeník 30. 1. 1797 

Vyšší důstojníci - Stabs Officiere 

1 
Major 

Major 

Označení major se začalo užívat od druhé 

poloviny 18. století. Velitel praporu. 

2 
Podplukovník 

Oberst Lieutenant 

Jmenován majitelem pluku nebo Dvorní válečnou 

radou. Eventuelně mohl zastávat funkci velitele pluku. 

3 
Plukovník 

Oberst 

Zástupce majitele, velitel pluku. 

 

Generálové -Generale 

1 
Generálmajor 

General Major 
Nejnižší generálský stupeň. 

2 

Polní podmaršál 

Feldmarschall 

Lieutenant 

Hodnost zavedena roku 1632. V českých pramenech 

bývá také často označována jak polní podmaršálek. 

3 
Polní zbrojmistr 

Feldzeugmeister 

Původně se jednalo o dělostřeleckou hodnost, později 

převzata pro celou armádu. Udělovala se generálům, kteří 

dříve sloužili u pěchoty, dělostřelectva nebo technických 

vojsk. 

4 
Polní maršál 

Feldmarschall 

Původně označení pro velitele jízdy, později pro 

zástupce vrchního velitele pro administrativní záležitosti. 

Od dob třicetileté války nejvyšší vojenská hodnost. 

V českých materiálech může být označena jako polní 

maršálek. 
 

(UHLÍŘ, L.: Hodnosti rakouské armády za koaličních válek, in Československá napoleonská 

společnost Bulletin ČSNS, č. 20, s. 71–80.) 
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Tab.: VIII. 

 

Řadový pěšák/granátník 

 

Uniforma/Výstroj Popis 

Kabát 

Bílé barvy, jednořadý, s přišitými manžetami, na nich dva 

boční knoflíky. Stojací límec. Šosy kabátu byly vzadu rovně 

přeloženy. Nesešité, podšité stejným suknem. 

Rozlišení pluků egalizační barvou límců, manžet, šosů a 

barvou  

knoflíků 

Nákrčník Černý, žíněný 

Vesta Bílá, jednořadá, bez šosů a kapes 

Kalhoty 
Bílé, sahající pod kolena na šířku dlaně s knoflíky pro 

připínání kamaší 

Košile  Bílá se zašpičatělými rukávy 

Plášť 
Určen pro zimní období, černošedý, stojací límec, 

zapínání na jeden knoflík 

Pokrývka hlavy 

Kasket z plsti, potažený kůží, s vysokým předním 

koženým štítkem s mosaznou kartuší. Na ní byly iniciály 

vládnoucího panovníka. 

Granátníci měli medvědici s dýnkem v egalizační barvě 

pluku. 

Kamaše 
Pod kolena, koženými poutky se připínaly ke kalhotám a 

botám. 

Boty 

Široký a dlouhý podpatek. Podrážka přesahovala horní 

části. Připevňovací řemínek, na zadní straně bot pro 

připevnění k noze, nad podpatkem byl knoflík, pro upevnění 

kamaší. 

Tornistra 
Z teletiny, nošena na zádech, dva nosné řemeny a menší 

řemen, který spojoval nosné na hrudi. 

Patrontaška 
Dřevěná, potažená kůží. Granátníci na ní nosili mosazný 

symbol granátu. V patrontašce se nosilo 60 kusů nábojů. 

Řemen pro bodák 
Spojen mosaznou přezkou nad kapsou pro bodák. U 

granátníků a poddůstojníků k bodáku přibyla šavle. 

Polní láhev Dřevěná, upevněná na provaze. 

 

(KUTÍLKOVÁ, D.: Vojenské odívání, Od třicetileté války do počátku 20. století, Praha 2008.) 
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Tab.: IX. 

 

Řadový pěšák/granátník 

 

Výzbroj Popis/parametry 

 Křesadlová puška  

vz. 1798 

Modely 1769 postupně nahradila pěchotní puška vzor 

1784 ráže 18,3 mm a po přezbrojení puška systému 

Unterberger M 1798, ráže 17,6 mm s předním nabíjením.  

Puška byla opatřena železným nabijákem, u pánvičky 

ochranný štítek, chránící sousedního střelce i střelce 

samotného od zasažení plamenem do obličeje.  

Délka hlavně od 1 do 1,1 metru. Dostřel teoreticky až 750 

metrů, realita byla odlišná, cíl bylo možné účinně zasáhnout na 

90 – 100 metrů.  

Účinnost zásahu na 75 metrů byla pod 50 procent, na 120 

metrů 29 procent a na 160 metrů 12 procent.  

Cvičený voják zvládl vystřelit průměrně 2 – 2,5 rány za 

minutu. Při nabíjení bylo důležité, aby nebyl navlhlý prach na 

pánvičce, to by nedošlo k zážehu a následnému výstřelu.  

Při testech na střelnici selhaly rakouské pěchotní pušky 

jen jednou z 62 výstřelů, pro srovnání francouzská puška 

selhala po 15 výstřelech.  

Bodák vz. 1798, kvůli složité výrobě byl však nahrazen 

jednodušším vz. 1799.  

Poboční zbraň střelce tvořil pouze bodák, u poddůstojníků 

a granátníků vedle bodáku navíc šavle – šikovatelé s 

pozlacenou soupravou a s hedvábným portepé, desátníci jej 

měli pouze vlněné. 

Tulejový bodák 

vz. 1798 

Bodák vz. 1798 pro kvůli složité výrobě byl však 

nahrazen jednodušším vz. 1799.  

Šavle 
Navíc u poddůstojníků a granátníků.  Šikovatelé s 

pozlacenou soupravou a s hedvábným portepé, desátníci jej 

měli pouze vlněné. 
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Tab.: X. 

 

Důstojník řadového pěšího pluku 

 

Uniforma/Výstroj/Výzbr

oj 
Popis 

Kabát 

Bílý, jednořadý s předepsanou délkou, aby se v kleku 

dotýkal země. Manžety na rukávech přišity. Podšívka bílá. 

Šosy vzadu přeloženy. Knoflíky hladké, dle pluku buď bílé či 

zlaté. 

Nákrčník Taftový. 

Vesta 
Z bílého sukna, nelemovaná, zapínána knoflíky v 

plukovní barvě. 

Kalhoty Dlouhé, bílé. 

Boty 
Vysoké stejně jako kamaše u pěchoty. Na horním okraji 

lem ze zelené kůže. 

Vyložení 
Vyšší důstojníci se odlišovali od nižších stříbrnou nebo 

zlatou portou na manžetách přišitou podél okraje manžety.  

Svrchní kabát 

(Überrock) 

Šedý, z protkávané látky stejné jak u mužstva, podšívka 

ve stejné barvě. Manžety a límec ze sukna v egalizační barvě, 

knoflíky v barvě pluku. Dlouhý do poloviny lýtek. Směl se 

nosit mimo službu, ve službě pak jen tehdy, navléklo-li 

mužstvo plášť. 

Plášť 
Byl delší než svrchní kabát, šedý, z protkávaného 

sukna, stejné barvy jako plášť mužstva. 

Pokrývka hlavy 

Přílba, housenka z černožlutého hedvábí, u vyšších 

důstojníků ze zlatého. Hřeben přílby byl zdoben mosazným 

kováním, mosazné plátky se nacházely i na podbradníku s 

mosazným řetízkem. Veškeré mosazné kování bylo u 

důstojníků pozlacené.  

Mimo službu bylo povoleno místo přílby nosit klobouk 

jednotný pro celou armádu.  

Závěsník kordu 
Kožený, připínal se na opasek s přezkou se žlutým 

císařským orlem. 

Kord 
U důstojníků německé pěchoty. Měl pozlacenou 

garnituru. 
 

Portepé Ploché, bylo dovoleno donášet starý kulatý typ. 

Pistole 

Nosily se během služby či přehlídky, pokud bylo 

mužstvo vyzbrojeno palnou zbraní.  

Polní pás byl z černožlutého hedvábí, nosil se 

obtočený dvakrát okolo pasu, zapínal se na knoflík nad 

levým kyčlem. Volné konce splývaly na levé straně 

dolů.  

 

Pozn.:  

  

Portepé – ozdoba ze střapců, střapec na šavli 

 

(KUTÍLKOVÁ, D.: Vojenské odívání, Od třicetileté války do počátku 20. století, Praha 2008.) 
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Tab.: XI. 

Vojenské řády a vyznamenání pro vojáky rakouské monarchie 

Název řádu/vyznamenání Udělován  Určen pro: 

Vojenský řád Marie 

Terezie 

(rytířský řád) 

Za vítězná válečná 

tažení nebo bitvy. 

Armádním velitelům 

 

Řád svatého Štěpána 

(rytířský řád) 

Za veřejné zásluhy o 

stát a panovnický dům. 

Aristokracii, zejména 

uherskou později 

mimořádně i nešlechticům 

Řád Leopoldův 

(rytířský řád) 

Vynikající zásluhy 

vojenské i civilní. 

Věrnost vlasti a trůnu, 

činnost ve prospěch státu, 

zásluhy na poli vědy, 

zásluhy vedoucí ke 

všeobecnému prospěchu 

říše. 

Vojenské i civilní 

osoby, bez ohledu na 

původ a stav 

Císařský řád železné 

koruny 

(rytířský řád) 

Za prokázané zásluhy 

o říši a panovníka 

Každý občan 

monarchie bez ohledu na 

stav a hodnost. 

Ve vojenské skupině 

musel však být 

důstojníkem 

Vojenská nadace Alžběty 

Terezie 

Za vzornou službu 

(nejméně třicetiletou) a 

oddanost panovnickému 

domu.  

Vojáci v hodnostech 

plukovníků a generálů a 

jim na roveň postaveným 

důstojníkům 

Čestná a záslužná medaile 

císaře Josefa II. 

Za vojenské zásluhy o 

panovníka a monarchii. 

Vojáky bez omezení 

druhu zbraně i území 

monarchie. 

Záslužná medaile pro 

vojenské lékaře 

Za významné zásluhy, 

dovednost a obětavost při 

péči o zraněné a nemocné 

vojáky. 

Vojenské lékaře.  

Byla udělována jen 

pro léta 1785 – 1790 

Pamětní a čestná vojenská 

medaile 

Medaile za statečnost 

Vojenskou chrabrost, 

statečné chování před 

nepřítelem, záchranu 

důstojníka, svého druha 

nebo vojenského majetku  

Poddůstojníky, do 

hodnosti šikovatele a 

mužstvo. 

Později jako medaile 

za statečnost. 
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Tab.: XII.   

Cenové relace některých komodit a prací v letech 1756 a 1781 

Rok Komodita/práce 
Mno

žství 

Měna 

Zlatý Krejcar 

175

6 

Kráva 1 ks 30  

Slepice 
1 ks  

7a½

÷8 

Pivo 
sud 

8÷1

2 
 

Pšenice korec 4÷7  

Žito korec 3÷6  

Ječmen korec 2÷5  

Oves korec 
1 

4 

30 

až 

178

1 

Mzda tesařského mistra denní  20 

Mzda tesařského tovaryše denní  18 

Mzda zednického mistra denní  24 

Kráva 1 10÷15  

Pšenice měřice 

2 

2 

10 

až 

30 

Žito 

měřice 1 35 

až 

1 50 

Ječmen měřice 
1 

4 

30 

až 

Oves měřice  58 

 

Tab.: XIII. 

koně jezd

ečtí 

nákl

adní 

t

ažní 

povozy poč

et 

zá

přah 

plukovník 3 3 2 plukovníkův 1 2 

major 3 3 2 majorův 1 2 

velitel praporu 2 1 - dokumentační 1 4 

adjutant-major 
1 - - 

muniční 1/pr

. 
4 

pokladník 
1 1 - 

proviantní 1/pr

. 
4 

nižší důstojníci 1 - - markytánský 1 2 

markytánky a 

pradleny - 2 - 

zdravotnický 

ambulance 

polní kovárna 

1 

1 

1 

4 

4 

4 
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Obr. 1: Radvanov rodiště Jana Jeníka rytíře z Bratřic 

(www.mapy.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Zámek Radvanov s pamětní deskou Jana Jeníka rytíř z Bratřic 

(http://www.turistika.cz/mista/radvanov-mistni-cast-mlade-vozice) 

 

http://www.mapy.cz/
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Obr. 3: Mladá Vožice a okolí, kraj mládí Jana Jeníka z Bratřic a místa jeho pobytu 

jako vojáka na dovolených - „bílého oficíra“. 

(www.mapy.cz) 

http://www.mapy.cz/
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Obr. 4: Jan Jeník z Bratřic 

(Přebal: JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d.) 

 

 
 

Obr. 9: Výstrojní schéma 35. řadového pěšího pluku (de Wallis) 

(PERNES, J. a kol.: c. d., s. 172.) 
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Obr. 6: Fyzilíř císařské pěchoty v letech 1769–1798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Granátnící císařské pěchoty v letech 1769–1798 

 

(DRNEK, J.: 35. Infantery regiment [online], 2008, [vid. 24. 5. 2013],    

   dostupné z: http://www.kc-plzen.cz/Historie pluku.pdf) 

 

http://www.kc-plzen.cz/Historie%20pluku.pdf


86 
 

 

Obr. 8: Granátnící – elitní pěchota 

 

 1.  Granátník pluku Adlau v době sedmileté války 

 2.  Granátník uherského pluku Ujváry 

 3.  Důstojník granátnického pluku 

 4.  Granátník pluku Rumpf 

 5.  Granátník pluku Waldeck 

 

(PERNES, J. a kol.: c. d., s. 150.) 
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Obr. 9: Přehledný plán pevnosti Terezín 

A  Hlavní pevnost 

B1  Dolní retranchement 

B2  Horní retranchement 

C  Malá pevnost 

 

(KUPKA, V. a kol.: Pevnosti a opevnění v Čechách na Moravě a ve Slezsku, Praha 2002, s. 244.) 

(http://www.pevnostterezin.cz/struktura-pevnosti/) 

 

 

 

 

 

 

http://www.pevnostterezin.cz/struktura-pevnosti/
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Obr. 10:Zámek Střezimíř 

(http://www.stredoceske-zamky.cz/zamekstrezimir.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Erb rodu Jeníků z Bratřic 

(JENÍK Z BRATŘIC, J.: c. d., s. 225.) 

 

http://www.stredoceske-zamky.cz/zamekstrezimir.htm

