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Obãasn˘ seriál, kter˘ ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ pfiedstavuje úspû‰né osobnosti z na‰eho okolí

V souãasnosti si pfiipomínáme sto
let od vypuknutí 1. svûtové války, vál-
ky, která pfiinesla statisícÛm lidí na
celém svûtû do té doby nepfiedstavi-
telné utrpení a tragédie. Je dobfie, Ïe
na kruté a hrÛzyplné pfiíbûhy tûchto li-
dí, aÈ vojákÛ na frontû, ãi jejich rodin
v zázemí, nezapomínáme.

Zájem o tûÏké osudy lidí, ktefií se
ãasto stali jen jmény na památnících,
mû pfiivedl na my‰lenku napsat téÏ pár
slov o mém str˘ci, generálu Milo‰i
Îákovi, jemuÏ 1. svûtová válka zmû-
nila a úplnû pfievrátila Ïivot a 2. svû-
tová válka zkázu dokonãila a jenÏ se
stal v Blansku zcela zapomenut˘m ro-
dákem.

Narodil se 11. 6. 1891 jako prvoro-
zen˘ syn JUDr. Rudolfa Îáka, kter˘
byl v Blansku na poãátku 20. století
nepochybnû v˘znamnou osobností.
Milo‰e zastihla válka jako studenta
právnické fakulty ve Vídni. Bojoval
na srbské, pak na italské frontû, kde
byl dvakrát ranûn. Pak byl pfievelen
na ruské boji‰tû a posléze zajat. Ihned
po zajetí byl pfiidûlen k ruskému ar-
mádnímu sboru. Pfie‰el do legií, kde
se velmi proslavil v mnoha bitvách
a byl nûkolikrát ranûn. Dosáhl hod-
nosti ‰tábního kapitána a do historie
legií se zapsal, kdyÏ osobnû zne‰kod-
nil obrnûn˘ vlak, jak o tom pí‰e M.
Kratochvíl ve své knize Památné bit-
vy na‰ich dûjin: ... Tu vyuÏívá kapitán
Îák krátké chvilky ... a nûkolika moc-
n˘mi skoky pfiiskakuje k obrnûnci
a dobfie mífien˘m rozmachem zarazí
bodlo vintrovky do ústí kulometu.
Bodák sedí pevnû, je zaraÏen hlubo-
ko. Îák se zavûsí plnou tíhou na pu‰-
ku a kulomet je pro tuto chvíli 
ne‰kodn˘, nehybn˘. Vojáci, ktefií v
ustrnutí sledovali v˘pad svého ko-
mand˘ra ... (str. 384-5). Nakonec se
stal velitelem obrany Jekatûrinburgu
a pak celé v˘chodní skupiny. Mûl v˘-
znamn˘ podíl na zaji‰tûní prÛjezdnos-
ti na‰ich vojsk na Magistrále. Do
vlasti se vrátil aÏ v roce 1920 jako
podplukovník. Po návratu z legií byl
vyslán studovat do PafiíÏe a shodou 
okolností sedûl ve stejné lavici jako
Ch. de Gaulle a M. Gándhí. Ve Francii
pak pÛsobil je‰tû na stáÏi a proÏil tam
tfii roky. Po studiích byl jmenován bri-

gádním generálem a slouÏil na
Slovensku. To jiÏ byl Ïenat˘ s blanen-
skou krasavicí, uãitelkou E. ·tûpafio-
vou a mûl syna Zdenka. 

Milo‰ sám o sv˘ch záÏitcích z legií
nemluvil, jen vzpomínal na osudy
vesniãanÛ, pfies jejichÏ osady se pfie-
hnali nejdfiíve Bûlogvardûjci a pak
Rudá armáda. Vzpomínal na nûjakou
statkáfiskou dcerku Olgu, kterou
i s rodinou Rudá armáda pobila ve
sklepû. I kdyÏ její volání o pomoc
a kfiik fakticky nemohl sly‰et, v nitru
ho sly‰el cel˘ Ïivot. Z legií si téÏ pfii-
nesl píseÀ o trojce lo‰adûj... za pa-
slednuju kopûjku ..., kterou si prozpû-
voval i ve vysokém stáfií. 

Po odtrÏení Slovenska na poãátku
2. svûtové války ode‰el do Prahy, ale
pfiedtím v blanenském zámeckém
parku zakopal na rÛzn˘ch místech se
sv˘m ‰vagrem Robertem ·tûpafiem
v‰echny své osobní zbranû.
Samozfiejmû se hned zapojil do proti-
nacistického odboje, ale pro neopatr-
nost R. ·tûpafie, kter˘ se o zbraních
zmínil tzv. partyzánÛm, byli oba, ge-
nerál Milo‰ Îák i R. ·tûpafi, zatãeni

gestapem a postaveni pfied vojensk˘
soud, protoÏe i gestapo pohlíÏelo na
M. Îáka jako na vysokého dÛstojníka
a protoÏe neustále v‰e popíral. Soud
se na‰tûstí vlekl, ale nakonec byl R.
·tûpafi odsouzen k smrti a generál
Îák poslán do koncentraãního tábora
ve Flossenburgu, protoÏe se nikdy
nepfiiznal. PfieÏili oba, ·tûpafi uprchl
z cely pfii bombardování DráÏìan
a generál Îák vydrÏel i tfiít˘denní po-
chod smrti a byl osvobozen americ-
kou armádou.

Po válce byl Milo‰ Îák jmenován
divizním generálem a pÛsobil
v Brnû. V té dobû ãasto zajíÏdûl do
Blanska, i kdyÏ jeho rodiãe jiÏ neÏi-
li. Jezdil za sv˘m bratrem, JUDr.
Mojmírem Îákem, m˘m otcem. Ale
klid netrval dlouho. Po Únoru byl 
opût rok vûznûn, pak degradován na
vojína a nakonec vypovûzen z Prahy.
Útulek na‰el v rodinném domû mého
otce na Svitavské ulici ã. 731, kde
Ïil s manÏelkou pfies dvanáct let.
Pamatuji si, Ïe pfied domem nám po-
chodovali celé dny i noci tajní
a hlídkovali.

V roce 1967 se Milo‰ Îák vrátil do
Prahy k synovi a jeho rodinû a poÏá-
dal o rehabilitaci. Jejího vyfiízení se
jiÏ nedoãkal. Zemfiel na srdeãní in-
farkt v roce 1970. Ale alespoÀ pohfieb
mûl vojensk˘, s generálskou ãepicí na
rakvi a ãestnou stráÏí legionáfiÛ u ka-
tafalku.

Divizní generál Milo‰ Îák mûl
mnoho osobních zápiskÛ a novino-
v˘ch v˘stfiiÏkÛ, které se v posledních
letech snaÏil pfiipravit k vydání, ale po
jeho smrti a nûkolikerém stûhování
rodiny se vût‰ina ztratila. TakÏe po
v˘znamném ãlovûku, jehoÏ Ïivot tak
hluboce ovlivnily obû války, se do-
chovaly jen vojenské doklady. Jeho
blanen‰tí spoluobãané o nûm jiÏ nic
nevûdí.

V roce 1991 byl Milo‰ Îák plnû
rehabilitován. V roce 2013 byl
Vojensk˘m zpravodajstvím vydán
âestn˘ odznak s jeho jménem a por-
trétem, kter˘m jsou odmûÀováni
souãasní vojáci slouÏící v cizinû. Na
rok 2014 byl vydán vojensk˘ kalen-
dáfi vûnovan˘ jeho Ïivotním osu-
dÛm.

Text: BoÏena Smahová, roz. Îáková
Foto: archiv Ing. Martina Îáka

Zapomenut˘ rodák Milo‰ Îák *11. 6. 1891 Blansko
†16. 5. 1970 Praha

Na pfiedváleãné (první svûtová válka) rodinné fotografii je otec Milo‰e Îáka JUDr. Rudolf
Îák, advokát v Blansku, a v té dobû a pozdûji i starosta mûsta Blanska s manÏelkou. Úplnû
vlevo stojící je syn Mojmír, otec paní Smahové (autorka ãlánku), sedící je syn Vladimír, kte-
r˘ zemfiel v mladém vûku. Stojící syn vedle otce je Milo‰ Îák za studentsk˘ch let. 

Titulní strana vojenského kalendáfie
pro rok 2014, kter˘ je cel˘ vûnovan˘
Ïivotním osudÛm divizního generála
Milo‰e Îáka.


