
VOJENSKÝ LAZARET V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ 

Vojenské lazarety (provizorní vojenské nemocnice) tvořily v průběhu války několikastupňovou 
soustavu péče o raněné a nemocné vojáky. V bojové linii poskytovala první pomoc polní obvaziště. 
Jejich úkolem bylo shromáždit raněné z bojiště a zajistit nezbytné ošetření, umožňující jejich převoz do 
útvarových polních nemocnic v blízkém týlovém zázemí. Tyto polní nemocnice prováděly nejnutnější 
život zachraňující zákroky a připravovaly raněné a nemocné na transport do vnitrozemských 
vojenských nemocnic, ve kterých se následně prováděly náročnější léčebné zákroky, doléčení a 
rekonvalescence. 

Polní obvaziště v bojové 
linii v obci Dwernik 
(Polsko, Podkarpatské 
vojvodství, okres Powiat 
bieszczadzki). Ilustrační 
fotografie.  

   

 

 

 

 

 

 
 

Pro přežití raněného vojáka byla nejdůležitější okamžitá pomoc na místě a následný rychlý přesun do 
vybavené týlové nemocnice. Dnes se jedná řádově o hodiny, před sto lety však byly možnosti zcela jiné. 
Anabázi raněného vojáka na cestě z fronty do vnitrozemské nemocnice dobře dokládá válečný deník 
Jaroslava Dostála z Týniště nad Orlicí (upraveno, doplněny místopisné poznámky).  

1. července 1915, večer. Obec Modliborzyce (Polsko, Lublinské 
vojvodství, okres Janów Lubelski). Raněn do nohy. 

„Belhám se nazpět kus cesty …… na to mě sanyťáci odnášejí na 
hilfsplac, kde ležím až do rána mezi ostatními raněnými, mezi nimiž 
mnozí naříkají“. 

2. července 1915. Přesun na kozlíku vozu přes vesnici Polichna (převaz 
zranění) do města Janów Lubelski. Přenocuje ve voze.  

3. července 1915. Převoz na povozech do polní nemocnice v Harasiuki 
na Tanevu (Polsko, Podkarpatské vojvodství, okres Powiat nižaňski).  

„Vykládají nás ve feldšpitálu, kde ležím na dvoře, pak v kůlně, kdež jsme 
na noc“.  

4. července 1915. Převoz na povozech na polní dráhu a dále do města 
Rudnik nad Sanem (Polsko, Podkarpatské vojvodství, okres Powiat 
nižaňski).  

„Vyložili nás u nádraží, kde nás sortýrujou. Ležíme pak chvilku vedle 
dřevěného baráku na dekách. Dostáváme jen čaj a kousek chleba, na to auf a jdeme na dráhu, kdež sedáme po 
dlouhé době do vlaku (my do II. tř.) a jedeme tmavou nocí k Ležajsku a dále“. Ležajsk (Polsko, Podkarpatské 
vojvodství, okres Powiat ležajski). 

„Byl jsem ve voze II. tř. V přestávkách jsem spal na stočeném mantlu nohu maje na protějším sedadle, aby mě 
nebolela“. 

5. července 1915. Ráno v 10 hod. Řešov (Rzeszów) (Polsko, Podkarpatské vojvodství, okres Řešov).  

„Vystupujeme a jedeme kočárem, městem do Landwehr špitálu. Umyl jsem se a shodil ze sebe asi půl kila špíny. 
Dostali jsme též bílé prádlo.“ 



6. až 10. července 1915. Řešov, čekání na transport.  

„Celý den čekáme na odjezd však marně. Hrozná nuda. Jsem z toho již nervosní.“ 

10. až 11. července 1915. Železniční transport přes Tarnov (Tarnów), Bohnici (Bochnia), Krakov (Kraków). (Polsko, 
Malopolské vojvodství), Bohumín a Moravskou Ostravu.  

„Cestou pozdravujeme krásné děvy“. 

12. července 1915. Železniční transport přes Hulín do Kroměříže (6 hod. ráno). 

 „ …. kde na nás na nádraží čekají hasiči. Vezou nás na voze do blázince, kde se koupeme a pak jsme ubytováni do 
skvostných pokojů.“  

13. až 18. července 1915. Nemocnice Kroměříž.  

„Ráno (15.7.) jsem znovu obvázán a napařuji si nohu, snaže se pohybovat prsty. Jde to těžko, jinak však bolesti už 
nepociťuji.“ 

18. července 1915.  Železniční přesun z Kroměříže přes Kojetín, Brno a Choceň do Týniště nad Orlicí. Návštěva 
rodiny. 

19. července až 23. září 1915.  Hradec Králové.  

„V nemocnici to uchází, strava dobrá, obsluha vzorná, prohlídky lékařské příjemné. 31. července „…. jdeme se 
stěhovat do nemocnice červeného kříže v zámečnické škole. Tam prožíváme mnoho veselých chvilek. Nepřipadá 
to tam snad ani jako v nemocnici. Strava ucházející, …... Jezdívám v neděli domů …….. Stále nás ubývá a tím i ta 
nálada je čím dále smutnější. Chodívám do Malšovic k Lípě a tak si ty večery oslazujeme. 22. září přišlo mě vyřízení 
na dovolenou. Stěhuji se tedy 23. září domů.“ 

Celková doba od zranění do propuštění z léčení na domácí dovolenou trvala 84 dní, z toho přesun 
z místa zranění u obce Modliborzyce v Polsku do vojenské nemocnice v Hradci Králové trval 
s přestávkami v Řešově a Kroměříži celkem 19 dní. Raněný Jaroslav Dostál překonal přibližně 50 km na 
koňském povozu a vlakem vzdálenost přes 700 km. 

* * * 

Síť stabilních vojenských nemocnic v době války samozřejmě nedostačovala, proto bylo hned na 
začátku války rozhodnuto o zřízení zemské válečné nemocnice v Pardubicích o celkové kapacitě 10.000 
lůžek.  

Válečná nemocnice 
v Pardubicích. Stavba byla 
zahájena na podzim 1914.  

Zdroj: 
http://fotohistorie.cz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kromě zařízení na armádní úrovni byly zřizovány i menší pobočné (filiální) vojenské lazarety pod civilní 
správou. Ty byly umisťovány zpravidla při stávajících civilních nemocnicích nebo ve větších obcích či 
v objektech poskytnutých soukromými osobami. Filiální lazarety byly určeny k doléčení méně 
závažných zranění a nemocí. Lékařskou péči zde zpravidla zajišťovali místní civilní lékaři, sesterskou 
péči, vaření, praní, úklid a další služby potom místní dobrovolnice. V tehdejším okrese Rychnov nad 
Kněžnou byly v době války kromě vlastního Rychnova zřízeny jako filiální ještě lazarety v Solnici, 
Vamberku, Kostelci nad Orlicí, Častolovicích a v Týništi nad Orlicí. Z rozložení lazaretní sítě je zřejmé, 
že přednost dostávaly lokality dostupné po železnici.  



Vojenský lazaret v Týništi nad Orlicí (Militär-Lazaret in Tinischt an der Adler) 
byl zřízen jako pobočný 
lazaret C. a K. Rezervní 
nemocnice v Hradci Králové 
(K. u. K. Reservespital in 
Königgrätz). O zřízení 
lazaretu bylo rozhodnuto 
bezprostředně po zahájení války v létě 1914. Již 10. srpna schvaluje městská 
rada nákup 30 kusů kovových postelí u firmy Gottwald a následně 7. září 
objednává potřebné přikrývky a podhlavníky u týnišťské firmy A. Novotný. 

Dne 7. září je rovněž uzavřena dohoda s místní jednotou Sokola o poskytnutí dobrovolníků (25 žen a 
30 mužů) pro pomoc s přepravou raněných a nemocných vojáků z nádraží do lazaretu.  

Lazaret byl umístěn v tehdejší měšťanské škole v budově č.p. 259 v Komenského ulici (dnešní mateřská 
škola v ulici Lipské). Pro tento účel byla zprvu vyčleněna tělocvična (dnes kuchyně MŠ), lazaretní 
kuchyně byla zřízena ve sborovně školy. Určené prostory se záhy ukázaly jako nedostatečné, proto byly 
ještě zabrány rezervní učebna a zeměpisný kabinet v blízkosti tělocvičny. Pro provoz školy znamenalo 
umístění lazaretu přechodné zrušení hodin tělesné výchovy. 

První zatěžkávací zkouška ubytovacích kapacit budoucího lazaretu proběhla již z 3. na 4. září 1914, kdy 
v Týništi noclehovalo na přesunu 500 vojáků 30. zeměbraneckého pěšího pluku z Vysokého Mýta. Do 
ostrého provozu se lazaret dostává následně 15. září 1914, kdy přijímá první skupinu raněných o počtu 
27 mužů (všichni se střelným poraněním).  

Týnišťský vojenský lazaret oficiálně fungoval od 15. září 1914 do 6., resp. 25. května 1917. K 31. srpnu 
1916 však byla jeho činnost pozastavena rozhodnutím vojenského velitelství v Litoměřicích. Důvody 
dočasného ukončení činnosti lazaretu popisuje městská kronika na str. 745; 

„Jednak pro stálé potyčky ošetřujícího lékaře p. M.U.Dra. Jaroslava Mejsnara, který nechtěl svoliti k tomu, aby 

dosud ne zcela vyléčení vojínové odesíláni byli do fronty, jednak pro nespravedlivé žaloby ošetřovanců – vojínů, 
kteří pro překračování nejvyšší volnosti a špatné chování, byli odesláni do vojenské nemocnice v Hradci Králové, 
když nechtěli se zde podříditi disciplině a lazaretu působili jen ostudu. Ve stížnostech těchto uváděno bylo, že prý 
ve zdejším lazaretu nejsou vojínové léčeni, že nemoc jejich se zúmyslně prodlužuje, že páchají se zde nepřístojnosti, 
že vojínové jsou pouštěni na dlouhé dovolené apod. Všechny tyto stížnosti byly vyvráceny, bylo dokázáno, že 
vojínům jest poskytováno vše, nač mají právo, ba daleko více, že strava je výborná, taktéž i lékařské ošetření 
poskytované M.U.Dr. Mejsnarem bylo dostatečné a bezvadné. Dalo dosti práce, než opětně vojenské velitelství 
v Litoměřicích svolilo k tomu, aby vojenský lazaret v Týništi byl znovu otevřen. To se stalo 12. října 1916, kdy přibyli 
sem opětně noví vojínové.“ 

U příležitosti uzavření 
lazaretu byla na jeho 
zahradě dne 27. 8. 
1916 pořízena tato 
vzpomínková 
fotografie. Starší muž 
v civilu uprostřed je 
ředitel školy František 
Trojan, dáma vlevo od 
něj je hlavní 
ošetřovatelka Anna 
Pumrová, vdova po 
vedoucím lékaři 
Václavu Pumrovi. Vedle 
ní vlevo je manželka 
lesního správce Marie 
Tanzerová, vpravo od 
ředitele Trojana Teresie 
Mejsnarová, choť v té 
době lékaře lazaretu.  



Situaci kolem vojenského lazaretu v létě 1916 dokresluje i zápis z jednání městské rady z 28. srpna 
1916; 

 „4.) … a poněvadž příčinou toho jest jednání p. MUDra Mejsnara, kterýž vyvolal spor s p. Dr. Bindrem, velitelem 
c. a k. záložní nemocnice v Hradci Králové, usneseno uděliti p. Dru Mejsnarovi důtku s výstrahou a vyzváním, aby 
záležitost urovnal a o ponechání lazaretu se postaral.“ 

„5.) Aby zabráněno bylo nepřístojnostem v lazaretu, usneseno ustanoviti p. Typlta dozorcem lazaretním.“  

Poněkud volnější morálku v lazaretu, kterou musela řešit i městská rada, naznačuje rovněž zápis 
z jejího jednání 6. listopadu 1916; 

 „13.) K žádosti výčepníka z hotelu „Panský dům“ o zaplacení ½ hl piva, kteréž vojínové z lazaretu odebrali bez 
zaplacení, usneseno dožádati správu Častolovického pivovaru o odepsání příslušného obnosu. Pakliže by pivovar 
tak učiniti nechtěl, bude příslušná cena z pokladny lazaretu zaplacena.“ 

Po znovu otevření v říjnu 1916 je po půl roce lazaret uzavřen definitivně dne 6., resp. 25. května 1917. 
Městská kronika uvádí na str. 746 k uzavření lazaretu důvody na straně vojenské správy.   

„Vojenská správa vycítila totiž, že vojenské lazarety, zřízené městy a soukromníky chrání ošetřované vojíny před 

vojenskou službou a že tím vlastně oslabují brannou moc rakouské říše a jednají tak protistátně. Na tyto okolnosti 
byla správa lazaretu několikráte vojenskými úřady upozorněna a bylo jí hrozeno i trestním vyšetřováním. 
Poněvadž však podobně jednala celá řada, ba téměř všechny lazarety, nezbylo vojen. správě, nechtěla-li míti 
vojsko roztroušeno po lazaretech, nic jiného, než soukromé lazarety uzavříti. A na to ranění a nemocní vojínové, 
kteří byli ošetřováni ve vojenských nemocnicích, byli, jak již uvedeno, posíláni nevyhojení a s otevřenými ranami 
do pole. Tím nastal definitivní rozklad armády, nastalo tak zv. „ulejvání“, „čurysy“ apod. Zvláště poslední 
sebemrzačení, působení hnisavých ran, připravilo mnohé dobré české lidi o zdraví, aneb působilo jim pak po 
dlouhá léta obtíže.“  

O „ulejvkách“ a „čurysách“ vojáků („das ist eine simulanten tschechische bande“) nemůže být jistě 
pochyb v každé době a je nasnadě, že v civilních lazaretech, zejména pokud byli vojáci na domácí půdě, 
nikdo nespěchal, aby je hnal zpátky na frontu. Že to byl však jediný nebo hlavní důvod pro uzavření 
týnišťského lazaretu zpochybňuje zápis z jednání městského zastupitelstva ze dne 21. července 1917, 
kde v bodě 2g) starosta Otakar Pitter informuje o rozhodnutí městské rady ve věci zrušení lazaretu 
takto; 

„Vojenský lazaret zde byl dnem 25. května 1917 zrušen k žádosti obce, ježto nebylo možno proň opatřiti potraviny. 

Zastupitelstvo bude zajisté souhlasiti, aby dámám v lazaretu působícím vzdán byl dík.“ 

Rovněž zápisy v městské kronice o propuštění posledních ošetřovanců končí datem 25. května 1917, 
tento den lze proto označit za definitivní konec týnišťského vojenského lazaretu.  

* * * 

 

Od září 1914 do května 1917 prošlo týnišťským lazaretem 485 raněných či nemocných vojáků. Lazaret 
vykázal celkem 28 317 hospitalizačních dnů, průměrná délka léčení jednoho vojáka tedy činila 58 dní, 
přitom nejkratší hospitalizace trvala 3 a nejdelší 179 dní. Poměr raněných a nemocných vojáků 
ošetřených v lazaretu byl vyrovnaný, mírně převažovali vojáci ranění (52 %) nad nemocnými (48 %). 
Také průměrná délka hospitalizace byla u raněných nepatrně vyšší než u nemocných (60 : 57 dní). Za 
dobu provozu lazaretu nebylo dokladováno žádné úmrtí. 

Zajímavý je časový vývoj poměru léčení zraněných a nemocných vojáků. Zatímco v prvních měsících 
převažují zranění z boje, s prodlužující se délkou války se stále více projevuje devastující vliv polních 
podmínek na zdravotní stav mužstva (vojenské útrapy), postupně vzrůstá podíl nemocných, zatímco 
podíl raněných klesá.  

 

 

 

 



Vývoj podílu léčených raněných 
a nemocných vojáků v časové 
ose války v týnišťském lazaretu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak postupovala válka, byly povolávány stále starší ročníky vojáků. Tento trend se logicky odrážel i ve 
věkové skladbě ošetřovanců lazaretu. Po čtyřech letech války se zvýšil průměrný věk ročníku o 4,5 roku 
a věk nejstarších vojáků z 39 na 51 let. 

Věková struktura ošetřovaných 
vojáků v časové ose války 
v týnišťském lazaretu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze záznamů týnišťské kroniky je možné částečně rekonstruovat skladbu diagnóz raněných a 
nemocných vojáků. Ve skupině raněných převládají zranění z boje jako průstřely, tržné rány od 
šrapnelů, bodné rány, v součtu až 82 % z celkového počtu doložených diagnóz. Poměrně častým 
problémem byla i zranění způsobená omrznutím nebo dlouhodobým vystavením chladu (7 %). Zbylých 
asi 10 % tvoří směs různých typů zranění, včetně např. kopnutí koněm, které utrpěli zkušený 46letý 
vozataj Jan Jelínek ze Synkova nebo svobodník Alois Hercl z Byzhradce. Musely to být pěkné rány, první 
si v Týništi poležel 70, druhý jmenovaný dokonce 104 dnů.  
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Ve skupině nemocných vojáků převládají záněty všeho možného, v součtu až 55 % doložených diagnóz. 
Dalším vážným problémem byl revmatismus se zastoupením 19 % nemocných. Infekční choroby byly 
diagnostikovány již méně často (6 %), stejně jako onemocnění srdce a oběhové soustavy (5 %). 
Zajímavý je výskyt 2 případů malárie, a to u dvacetiletého pěšáka Bohumila Pospíšila z 98. pěšího pluku 
z Vysokého Mýta a u třiadvacetiletého sapéra (ženisty) Františka Šulce z Hořic.  

 

Týnišťský lazaret zásobovaly raněnými a nemocnými vojáky zejména domácí východočeské útvary. Na 
prvním místě se zde léčili vojáci 18. řadového pěšího pluku z Hradce Králové, jejich podíl dosahoval až 
35 % z doložených hospitalizací. K tomu je nutné připočíst ještě vojáky 2. praporu polních myslivců 
rovněž z Hradce Králové, který se podílel na počtu ošetřovanců 4 %. V součtu tedy z hradeckých útvarů 
pocházelo téměř 40 % ošetřovaných. Druhým nejsilnějším dodavatelem vojáků byly pěší pluky 
z Vysokého Mýta s celkovým zastoupením 15 % ošetřovanců, jmenovitě 30. zeměbranecký pěší pluk, 
30. domobranecký pěší pluk a 98. řadový pěší pluk. Z východočeských útvarů přicházeli do Týniště ještě 
vojáci 11. zeměbraneckého pěšího pluku z Jičína se zastoupením 7 %. Další velkou skupinu ošetřovanců 
(v součtu až 20 %) potom tvořili vojáci ostatních pěších pluků z českých zemí, například z Čáslavi, 
Benešova, Českých Budějovic a dalších, v menší míře i z moravských a slezských jednotek. Ojediněle se 
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v Týništi objevili i vojáci z uherské části armády, konkrétně honvédských pěších pluků z dnešního 
Slovenska. V součtu tedy tvořili příslušníci pěších útvarů až 78 % osazenstva lazaretu. Další typy 
jednotek byly zastoupeny takto: polní myslivci 5 %, dělostřelci 4 %, jízda 1 %. Zbylých asi 12 % 
ošetřených pak byli zástupci různých specializovaných jednotek, např. železničního vojska, ženistů, 
spojařů, zdravotníků, pracovních jednotek apod.  

Podle hodnostní hierarchie tvořilo osazenstvo týnišťského lazaretu mužstvo a poddůstojníci, důstojníci 
zde léčeni nebyli. Nejvyšší poddůstojnická hodnost evidovaná mezi ošetřovanci byl šikovatel 
(feldwebel), dále několik málo četařů (zuksführer), desátníků (corporal) a svobodníků (gefreiter). 
Naprostá většina ošetřovaných pak byli vojíni (soldat), kteří se dělili dle příslušnosti k typu jednotky, 
např. pěšáci (infanterist), myslivci (jäger), lehká jízda (dragoner), dělostřeleci (kanonier), zákopníci 
(sapeur), zěmebranci (landwehrsoldat), domobranci (landsturmsoldat) a další.  

Ošetřovanci týnišťského lazaretu byli původem ze zemí celého mocnářství, významný podíl však tvořili 
domácí vojáci z blízkého okolí. Sečteme-li počet ošetřovaných původem z Týniště nad Orlicí a okolních 
obcí v okruhu do 15 km (asi jednodenní pěší přesun tam a zpět za návštěvou rodiny), dojdeme k počtu 
přes dvě stě, což představuje více než 40 % z celkového počtu léčených. Tento stav nebyl jistě náhodný 
a naznačuje snahu armády umisťovat raněné a nemocné v blízkosti místa bydliště a usnadnit jim tak 
styk s rodinou. Pro armádu se však tato strategie ukázala jako poněkud kontraproduktivní při snaze 
udržet základní pořádek v lazaretu, to dokládá i záznam z městské kroniky na str. 741 – 742.  

„Ošetřující lékař byl vojenskými úřady pověřen vydávati léčeným vojínům průkazky (propustky) na 24 hodin. Avšak 
byl to hon, když přišla revise z Hradce Král. a lazaret zel prázdnotou. Tu ošetřující lékař musel hledati výmluvy, že 
ze zdravotních důvodů poslal ošetřovance na procházku do lesa, nebo že poslal je za nějakou záležitostí lazaretní 
apod. Často stávalo se totiž, že vojínové zůstávali doma v blízkých obcích i více dnů a přijeli jen v tu dobu, kdy 
čekali revisi.“ 

 

 

Dvoudenní vánoční propustka Františka 
Skřivánka (1881) z Borovnice vystavená 
velitelstvím vojenské nemocnice v Hradci 
Králové.  

Voják v hodnosti vojína (pěšák) byl 
příslušníkem 18. pěšího pluku v Hradci 
Králové. V týnišťském lazaretu se léčil od 
12. 10. 1916 do 11. 1. 1917 s bodnou 
ránou, na vánoční svátky 1916 dostal 
třídenní volno. 



Příliš volný režim lazaretu byl pravděpodobně i jednou z příčin jeho dočasného uzavření v září  
a říjnu 1916. Po jeho znovuotevření se částečně změnilo zastoupení vojáků podle místa původu, podíl 
domácích ošetřovanců poklesl, podíl vojáků ze vzdálenějších končin Rakousko-Uherska se naopak 
zvýšil.  

Roční statistický výkaz týnišťského lazaretu za období 1. července 1915 až 30. června 1916, podepsaný 
vedoucím lékařem Jaroslavem Mejsnarem (dole vlevo) a starostou města Otakarem Pittrem (dole vpravo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled ošetřených vojáků z Týniště nad Orlicí a přilehlých obcí (upraveno)  

Z blízkých obcí byli v týništském lazaretu léčeni například vojáci z Třebechovic pod Orebem (30 osob), 
Kostelce nad Orlicí (13), Borohrádku (12), Zdelova (11), Častolovic (10), Jeníkovic (9), Nové Vsi (8), 
Olešnice (7), Albrechtic (6), Lípy (5) a řady dalších obcí (Běleč, Bělečko, Blešno, Bolehošť, Bolehošťská 
Lhota, Hoděčín, Hřibiny, Chotiv, Kláštěrec nad Dědinou, Krňovice, Ledce, Ledská, Lično, Nepasice, 
Ostašovice, Přepychy, Světlá, Šachov, Štěnkov, Voděrady, Vojenice, Vyhnanice, Žďár nad Orlicí). 

Na druhé straně prošlo týnišťským lazaretem několik desítek mužů původem mimo země Koruny 
České. Kromě Maďarů to byli převážně příslušníci slovanských etnik z dnešních států Bosna  
a Hercegovina, Chorvatsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Rumunsko, Polsko a Ukrajina.  

* * * 

JMÉNO VOJÁKA NAROZEN HODNOST JEDNOTKA DNÍ DIAGNÓZA

Brož Karel 1891 pěšák 18. p. p. Hradec Králové 03.08.1916 31.08.1916 29 bronchiální katar

Bureš Ludvík 1886 pěšák 2. d. p. p. Praha 13.01.1916 15.03.1916 63 raněn

Ebenhöch Karel 1885 pěšák 42. p. p. Terezín 20.07.1916 31.08.1916 43 chudokrevnost

Hlava Karel 1885 pěšák 30. z. p. p. Vysoké Mýto 27.07.1916 31.08.1916 36 střelná rána noha

Chudý Josef 1893 jednoroční dobr. 18. p. p. Hradec Králové 01.11.1914 14.04.1915 165 pohmoždění nohy

02.06.1916 31.08.1916 91 žaludeční katar, nedostatek zubů

05.11.1916 11.01.1917 68 rekonvalescent

Koldinský Alois 1889 pěšák 18. p. p. Hradec Králové 25.09.1915 30.12.1915 97 raněn

Kosina Josef 1886 četař 18. p. p. Hradec Králové 30.01.1915 28.04.1915 89 raněn

Kovaříček Karel 1892 svobodník 18. p. p. Hradec Králové 29.11.1915 29.02.1916 93 raněn

Labík František 1893 pěšák 98. p. p. Vysoké Mýto 08.09.1915 15.10.1915 38 raněn

Pfeifer Karel 1892 pěšák 30. z. p. p. Vysoké Mýto 05.01.1916 16.02.1916 43 raněn

Polej Josef 1878 pěšák 11. z. p. p. Jičín 18.10.1915 16.02.1916 122 nemocen

Rabenštejn Ladislav 1895 pěšák 18. p. p. Hradec Králové 11.08.1916 31.08.1916 21 bodná rána ruka

Růžička František 1894 pěšák 18. p. p. Hradec Králové 07.07.1915 20.09.1915 76 raněn

Rybka Karel 1894 myslivec 2. p. p. m. Hradec Králové 18.06.1915 20.06.1915 3 raněn

Špála Antonín 1895 pěšák 18. p. p. Hradec Králové 11.08.1916 31.08.1916 21 tržná rána ruky od kamene

Švorc František 1894 pěšák zásobovací skladiště Terezín 24.03.1916 20.05.1916 58 nemocen

Uhlíř František 1895 pěšák 18. p. p. Hradec Králové 23.11.1916 11.01.1917 50 střelná rána hlava

Vrabec Josef 1891 pěšák 18. p. p. Hradec Králové 14.11.1916 31.01.1917 79 střelná rána noha

03.06.1915 30.06.1915 28 nemocen

03.12.1915 15.03.1916 104 raněn
18. p. p. Hradec KrálovéZástěra František rekrut domobrany1893

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

HOSPITALIZACE OD - DO

Kolář Josef jízdní vojín 9. ženijní prapor1882

JMÉNO VOJÁKA NAROZEN HODNOST JEDNOTKA DNÍ DIAGNÓZA

Dostál Josef 1893 pěšák 18. p. p. Hradec Králové 09.01.1915 28.04.1915 110 oznobeniny

Izák Jaroslav 1895 svobodník 08.09.1915 30.12.1915 114 raněn

Kovaříček Václav pěšák 18. p. p. Hradec Králové 21.11.1914 06.02.1915 78 střelná rána noha

Martinec Alois 1872 domobranec 18.06.1915 06.09.1915 81 nemocen

Michera František 1896 domobranec 30. z. p. p. Vysoké Mýto 08.09.1915 30.12.1915 114 nemocen

Rohlena Václav pěšák 18. p. p. Hradec Králové 07.01.1915 28.04.1915 112 bronchitis

Sedláček Josef 1897 pěšák 18. p. p. Hradec Králové 11.08.1916 31.08.1916 21 střelná rána ruka

Šrámek Karel 1883 střelec 09.06.1916 10.08.1916 63 raněn

Zilvar Jan 1895 pěšák 30. z. p. p. Vysoké Mýto 27.07.1915 30.12.1915 157 raněn

PETROVICE

HOSPITALIZACE OD - DO

JMÉNO VOJÁKA NAROZEN HODNOST JEDNOTKA DNÍ DIAGNÓZA

Černý Emil 1887 pěšák 30. z. p. p. Vysoké Mýto 11.08.1916 31.08.1916 21 bronchiální katar

Kopecký Ladislav 1897 pěšák 30. z. p. p. Vysoké Mýto 17.04.1917 25.05.1917 39 střelná rána noha

Vašata František 1891 pěšák 18. p. p. Hradec Králové 12.04.1916 15.07.1916 95 raněn

RAŠOVICE

HOSPITALIZACE OD - DO

JMÉNO VOJÁKA NAROZEN HODNOST JEDNOTKA DNÍ DIAGNÓZA

Valach František 1894 pěšák 18. p. p. Hradec Králové 02.03.1916 20.05.1916 80 raněn

KŘIVICE

HOSPITALIZACE OD - DO

JMÉNO VOJÁKA NAROZEN HODNOST JEDNOTKA DNÍ DIAGNÓZA

Sýkora Karel 1881 desátník 98. p. p. Vysoké Mýto 08.09.1915 30.12.1915 114 raněn

ŠTĚPÁNOVSKO

HOSPITALIZACE OD - DO



Vybavení lazaretu odpovídalo tehdejšímu vojenskému standardu. Každý léčený voják měl k dispozici 
kovovou postel opatřenou slamníkem a podhlavníkem, k uložení osobních věcí posloužil noční stolek. 
Součástí osobní výbavy bylo dále prostěradlo, polštář a přikrývka. V každé ložnici byl umístěn stůl 
s lavicemi, u něhož ošetřovaní jedli. Nemalá část vybavení, zejména lůžkoviny a prádlo, byla poskytnuta 
z darů občanů města. Na těchto sbírkách se podílelo i žactvo zdejších škol, jak uvádí kronika měšťanské 
školy na str. 94;  „… dívky při ručních pracích zpracovaly pro vojíny v poli teplé části oděvu a pro raněné a 

nemocné ve zdejším lazaretě dílem zhotovily dílem snesly různé kusy ložního a jiného prádla.“ 

Hospodářský provoz lazaretu zajišťovalo město z finančních prostředků, které pro tento účel 
poskytovala vojenská správa formou denní dávky na osobu. Tato dávka byla na začátku války 2,- 
koruny, postupně se s vývojem válečné drahoty a inflace zvýšila na 3,- a nakonec 4,- koruny na osobu 
a den. Jak uvádí na str. 746 městská kronika, byly z této dávky hrazeny i nákupy léků. Pro srovnání, 
např. denní mzda dělníka v roce 1914 se pohybovala kolem 5,- až 6,- korun.  

Celková ekonomická bilance vojenského lazaretu byla kladná. Po dobu provozu inkasovalo město od 
vojenské správy celkem 77.299,- korun, k tomu bylo ještě po uzavření lazaretu získáno 3.523,- 
z prodeje vybavení lazaretu, v součtu na straně příjmů 80.822,- korun. Proti tomu bylo vynaloženo 
v nákladech celkem 61.692,- korun. Lazaret tedy hospodařil s celkovým přebytkem 19.130,- korun. 
Přepočteme-li tato čísla na osobu a den podle vykázaných 28 317 hospitalizačních dnů, vychází na 
jednoho vojáka v průměru příjem 2,85 korun, vydání 2,18 korun a přebytek do pokladny města 0,67 
korun. Město tak zkrátilo ubytované vojáky o 4 točená piva denně. Přesto, jak uvádí městská kronika 
na str.  741, nežili si vojáci v Týništi špatně; „Vojínové, kteří lazaret zdejší opustili, častými dopisy vzpomínali, 

jak dobře se jim zde vedlo. Ošetřovanci pořádali často i hudební zábavy a lazaret zase jim vystrojoval i vepřové 
hody.“ 

 Lazaretní kapela na zahradě měšťanské školy, dnešní dvůr mateřské školy v Lipské ulici, únor 1915. Třetí zprava 
v civilním oděvu je „týnišťák“ Dr. Jaroslav Trojan.  

Na válečné poměry slušnou úroveň stravování v lazaretu dokládají zachované jídelní lístky a rozpočty 
denních dávek stravy. Vojáci měli k dispozici v průběhu dne 4 jídla; snídani, oběd, odpolední svačinu a 
večeři. Občas se na jídelníčku objevilo i pivo. Možnosti provozovatele se samozřejmě se zvyšujícím se 
nedostatkem základních potravin s postupem války zhoršovaly. Nakonec vedla neschopnost města 
zajistit dostatek potravin i ke konečnému uzavření lazaretu v květnu 1917. 



Ukázky jídelních lístků:    

2. ledna 1915, 30 osob 
snídaně:  káva, chléb 
oběd:  flíčková polévka, hovězí maso s houbovou omáčkou, chléb, 

krupičné knedlíky 
svačina: káva, pečivo 
večeře:  roštěnky s bramborem 

náklady: celkem 28,94 K, na osobu 0,96 K 

20. června 1916, 40 osob 
snídaně:  káva, chléb 
oběd:  bramborová polévka, buchty s marmeládou 
svačina: káva, pečivo 
večeře:  sekaná pečeně, bramborový salát 

náklady: celkem 65,44 K, na osobu 1,63 K 

2. dubna 1917, 34 osoby 
snídaně:  káva, chléb 
oběd:  rýžová polévka, raygout (ragú), brambory 
svačina: káva, pečivo 
večeře:  salám, chléb 

náklady: celkem 77,06 K, na osobu 2,26 K 

Jak je vidět, kvalita nabídky postupně klesá a náklady na osobu a den naopak stoupají. Zatímco v lednu 
1915 stála strava na osobu a den kolem 1,- koruny, v roce 1917 to byl již více než dvojnásobek (při 
sníženém sortimentu potravin). Ku cti lazaretu a města je, že zbylo i na nakrmení některých chudých a 
zanedbaných dětí, jak dokládá např. zápis z jednání rady města ze dne 1. 2. 1915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účetní sešit kuchyně vojenského lazaretu. 
Menu na pondělí 13. 12. 1915 připravila 
Marie Šimerdová.  

 

 

 

 

 

 



Vedení a provoz lazaretu zajišťovali občané města Týniště nad Orlicí. 

Otakar Pitter (1860 Týniště n. Orl. – 1939 Týniště n. Orl.) 
předseda a hlavní pokladník lazaretu  
starosta města v období 1909 – 1918 
majitel realit včetně restaurace Panský dům, výrobce lihovin 

 

Výřez skupinové fotografie, 
v rodinném kruhu,  

léto 1917.  
 
 
 
František Trojan (1853 Písek – 1934 Praha) 
pokladník pro denní vydání lazaretu 
ředitel měšťanské školy v období 1908 – 1917 
poslanec Českého zemského sněmu za kurii Rychnov n. K. a Kostelec n. O. 
člen České agrární strany 

 

Výřez skupinové fotografie, 
vojenský lazaret,  

zima 1914.  

 

MUDr. Václav Pumr (1864 Jeníkovice – 1915 Bědovice) 
hlavní lékař lazaretu od 15. září 1914 do 6. listopadu 1915 
městský, obvodní a drážní lékař v Týništi nad Orlicí 
zástupce starosty, člen místní školní rady, předseda elektrárenské komise 
zemřel náhle v 51 letech při návštěvě pacienta v Bědovicích 
jeho syn Václav byl v té době v ruském zajetí.    

 

Obvodní lékař Václav Pumr byl 
v Týništi nad Orlicí respektovanou 
osobou. Po jeho náhlém úmrtí se 
s ním přišlo na pohřeb konaný 10. 
listopadu 1915 rozloučit prakticky 
celé město. 

Zápis z kroniky měšťanské školy, str. 
110 

Zesnulý byl velice zasloužilým 
dlouholetým členem místní školní 
rady a byl upřímným přítelem školy, 
učitelstva i žactva. Pohřbu dne 10. 
listopadu 1915, jemuž na účast 
obecenstva z blízka i z dálky v obci 
zdejší snad dosud nikdy rovno nebylo, 
zúčastnilo se též žactvo s učitelstvem 
zdejší školy měšťanské.  



MUDr. Václav Pumr se 
svými pacienty. 
Vpravo sedí ředitel 
školy František Trojan, 
vlevo nad dr. Pumrem 
stojí sl. Fialová. 

Nedatováno.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MUDr. Václav Pumr se 
svými pacienty před 
vchodem do 
měšťanské školy. 

Nedatováno, 
pravděpodobně zima 
1914/1915.  

 

Stejnými vstupními 
dveřmi v pozadí 
dodnes procházejí děti 
do mateřské školy. 
Když se něco udělá 
pořádně, může to 
sloužit i sto let. 

 

 

MUDr. Jaroslav Mejsnar, hlavní lékař lazaretu od 7. listopadu 1915 do 25. května 1917 

Marie Rierová, hlavní ošetřovatelka, choť obchodníka 

Anna Pumrová, hlavní ošetřovatelka, choť lékaře MUDr. Václava Pumra 

a ostatní slečny či paní činné jako ošetřovatelky, kuchařky nebo pomocné síly 

sl. Bečvářová     sl. Josefa Černá, dcera obchodníka  
pí. Marie Doležalová, choť účetního  sl. Dušková 
sl. Fialová     pí. Ficencová 
sl. Olga Fikeysová, dcera hostinského  pí. Hejtmánková 
pí. Hrubá      sl. Františka Kalinová 
pí. Marie Koťanová, choť mlynáře   pí. Justina Kubcová  
sl. Labíková     pí. Marie Marková, dámská krejčová   
sl. Marčíková     pí. Teresie Mejsnarová, choť lékaře 
sl. Ludmila Šejnová    pí. Antonie Pírová, choť obchodníka   
pí. Marie Šimerdová    sl. Emílie Šmídová, dcera řídícího učitele 
sl. Táborská     pí. Marie Tanzerová, choť lesmistra  
pí. Trojanová, choť ředitele školy   pí. Voříšková 



 
 

  
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  

 
                          

Podobenky některých žen, 
zajišťujících péči a provoz 
lazaretu byly získány z 
dochovaných skupinových 
fotografií. Identifikace jmen byla 
provedena z ručních popisků na 
zadních stranách fotografií a je 
nutné ji považovat za 
neověřenou.  

 
 

Anna Pumrová - pí. Trojanová - Antonie Pírová - pí. Voříšková 

pí. Ficencová - pí. Hrubá - sl. Fialová - Josefa Černá 

Olga Fikeysová - sl. Marčíková - Františka Kalinová - pí. Bečvářová  

pí. Hejtmánková - pí. Dušková - sl. Táborská - Ludmila Šejnová 

Teresie Mejsnarová - Marie Tanzerová - Emílie Šmídová   
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