
Poděkování
2. července 2022 jsme přijali pozvání od Arcibiskupství pražského, abychom v liturgickém prů-
vodu doprovodili do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze nového pražského arcibiskupa 
Mons. Jana Graubnera. Velmi si vážíme toho, že je arcibiskup Jan čestným členem Tělovýchovné 
jednoty Orel Strážnice. Jeho jmenování do funkce primase českého byla pro nás velká pocta a sku-
tečně velký zážitek. Ráda bych touto cestou za nás také poděkovala vedení našeho města – starost-
ce Renatě Smutné, místostarostovi Waltru Bartošovi i tajemníkovi Petru Hanákovi za jejich velkou 
podporu. Velký dík patří také paní učitelce Libuši Černé, která nám všechno pomohla organizačně 
zajistit a  Jiřímu Kolibovi,  který se za nás účastnil i páteční generálky v katedrále. Otci arcibisku-
pu Janovi vyprošujeme hojnost Božího požehnání v jeho nelehké službě a těšíme se na opětovné 
setkání u nás ve Strážnici. 

Za Dětský folklorní soubor Fěrtúšek Pavla Vašíčková, místostarostka TJ Orel Strážnice
Foto: Rostislava Svobodová. Další fotografie z této akce jsou na webu: manula1.rajce.idnes.cz

Československý legionář Jan Martinek
Jan Martinek byl československý legionář, příslušník kulometného oddílu úderného praporu.  
Za svého života vyznamenán medailí sv. Jiří IV. stupně za bojové zásluhy. 
Narodil se 18. prosince 1892 ve Strážnici v rodině Františka Martinka a jeho ženy Apolonie, ro-
zené Baňařové. V civilním životě byl rolníkem, obdobně jako členové jeho rodiny. V roce 1910 byl 
odveden na vojnu, kde absolvoval základní službu.
Po vypuknutí první světové války byl jako vojín v záloze v červenci roku 1914 mobilizován a za-
řazen k 25. praporu polních myslivců a v hodnosti vojína byl s jednotkou odeslán na ruskou 
frontu. V průběhu války na ruské frontě upadl 16. května 1915 do zajetí u Opatova. V zajetí podal 
žádost o zařazení do Československého vojska na Rusi ve Valkách v Charkovské gubernii. Dne  
10. července 1917 ve sborné stanici v Borispolu bylo jeho žádosti vyhověno, byl zařazen jako střelec  
k 5. čs. střeleckému pluku – Pražskému (2. střelecká divize) a bylo mu přiřazeno osobní číslo 
20.617.
Janu Martinkovi bylo počátkem roku 1918 nabídnuto, jako svobodnému, tělesně zdatnému a mlad-
šímu 26 let, přihlásit se do nově vznikající speciální jednotky. Tak také dobrovolně učinil, prošel 
lékařskou prohlídkou a přihlásil se do úderné roty v rámci 5. čs. střeleckého pluku. Dne 15. ledna 
1918 byl od 5. pluku převeden k 1. rotě úderného praporu a přepraven ke štábu do Jagotina. 
Tam dorazil 16. ledna a musel si sám obstarat ubytování. Další den, tj. 17. ledna 1918, absolvoval 
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s celým praporem údernický výcvik v mrazivém 
počasí. Výcvik byl složen z prostných cvičení, 
z pětiminutového běhu, vrhu granátem, kvadrá-
tů, běhu s překážkami, běhu přes jámy, nástupu 
v nepřátelském kulometném ohni s využitím děr  
od granátů, házení ostrých francouzských gra-
nátů, vzetí nepřátelské hlídky, postupu v boji, 
rozmístění patrol v nepřátelských zákopech, 
a z nácviku napadení nepřátelských zákopů. Vždy  
po výcviku probíhaly v zemljankách teoretické 
přednášky na téma údernického boje a také všeo-
becně vzdělávací přednášky. Po dobu pobytu v Ja-
gotinu se prapor potýkal s nedostatkem výstroje, 
výzbroje, šatstva a špatnou kvalitou potravin.
V Jagotinu Jan Martinek pobyl až do 3. března 
1918, kdy byly v reakci na události v Brestu-
-Litevském čs. vojenské jednotky evakuovány  
po trati z Ukrajiny dále na východ. Absolvoval 
cestu po železnici přes Poltavu, Charkov až do sta- 
nice Vorožby, kde měl úderný prapor chránit sta-
nici, dokud neprojedou všechny vlaky 1. divize.
Po neustálých přesunech po železnici dorazil  
26. dubna 1918 Jan Martinek do Kansku-Jenisej-
ského. V Kansku se Martinek spolu s celým pra-
porem účastnil 1. května 1918 májové slavnosti. 
Účastnil se zde také prvních bojů úderného pra-
poru s bolševiky, kdy během 40 minut bylo město 
Kansk úderníky úspěšně dobyto. Dále se účastnil 
bojů u Kljukvené, Krasnojarska, Nižně Udinska, stanic Chinguj a Šebarta a bojů u Kultuku. Po vy-
čerpávajících bojích 14. července 1918 u Kultuku byl spolu s praporem odeslán na delší odpočinek 
do Irkutsku, kde byl s mužstvem ubytován v kasárnách Na Zvědočce. Dne 1. srpna 1918 byl pový-
šen ze střelce na desátníka. Po delším odpočinku v Irkutsku odjel 10. srpna 1918 úderný prapor 
do stanice Bajkal, kde měli úderníci převzít ochranou pobřežní službu po 6. čs. střeleckém pluku.
Dne 14. srpna se úderníci přeplavili přes Bajkal na parníku Burjat a vylodili se u přístavu Goloust-
noje, odkud táhli na Posolskou. U Posolské prodělal Jan Martinek ve dnech 17. a 18. srpna 1918 
boje s bolševiky. Po bojích u Posolské se prapor přesunul do Verchně-Udinsku, kde se účastnil 
pohřbu bolševiky umučeného podplukovníka Borise Fedoroviče Ušakova (1891–1918).
29. srpna 1918 se Jan Martinek přesunul s praporem zpět do Kansku. Dne 8. září 1918 byl vyzna-
menán za bojové zásluhy medailí sv. Jiří IV. stupně. V září se s praporem Jan Martinek přesunul 
do Jekateřinburgu. V Jekateřinburgu byli do řad úderného praporu rekrutováni noví dobrovolníci 
a byl zde 15. září 1918 zřízen i kulometný kurs, který byl základem pro vytvoření kulometné roty 
úderného praporu. Jan Martinek prošel rovněž tímto kurzem a byl zařazen ke kulometnému oddílu 
úderného praporu.
Po krátkém pobytu v Jekateřinburgu byl úderný prapor zformován a odeslán proti postupujícím 
bolševickým jednotkám do Nižní a Verchní Tavalgy a na Bingovský závod. Tyto boje probíhaly 
ve dnech 16.–17. září 1918. Jan Martinek v těchto bojích proti bolševikům padl dne 17. září 1918 
u Verchní Tavalgy (Ural). Po boji byly jeho ostatky převezeny do Jekateřinburgu, kde byl na Micha-
ilovském hřbitově pohřben. Zde odpočívá dodnes (Ev. číslo hrobu VH: RUS-00153).

Filip Gorazd Martinek

Jan Martinek – stojící
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