
Vríclav Kopal se naodil fu 19. úÍi l8g2 v Radkově u THče. st}do\al na brněnské tecbnice a v
p1azena filozofické frlrultě KaleFerdinadorry rmiverzity-

Po vypulrnrrtí 1. wěÚové vrálky byl odvde'najako velitel čďy Fetd-Jáger-BatallionNr 25 poslrán

na ruskou &ontu, kde byl v záŘí 1915 zajx- v létě roku 1916 vstoupil jako dobrcvolník do srbďcých
jedrrotek a vyanamenďie v bojích v Dobnudži. V lďnu 1917 Éďel do stavu Českosl.sňelecké
brigády a stal se velitslem črlty 2. sÉelmkeho plrrku nrslcých legii. V bitvě u Zborova převzat velení
roty 1. sřeleckého plrrku ruských legií. Koncem srpna 1917 se stal velitelem roty 4. sřeleckého
plrrku legií v Ruskrr ďe již v záĚí odjel jako dobrovolník do Frmcie' kde velel21. sřeleckému
pluku francouzslcých legií.

Na podzim roku 1918 byl odeslrán do ltrílie, kde se jako velitel 32. sfieleckého pluku italských
legií zučastnil bojů o Doss'Alto. Do vlasti se vnátil v hodnosti maúora pehoty.
Jako jeden zmilačeských dobrovolní*lti slouál ve všoh čtyřech sloácách legií.

od rrrrora roku 1919 působil ve firnkci pobočníka Gffinálního inspektora bťanné moci. Zúčastnil
se také bojů na Slovensku Na podzim roku l9l9 byl poslrán jako velitel vojenské mise k
Československému vojsku na Rusi.

Po nárnatu byl jmenován zástupcem velitele 21. pěšího pluku' poté byl vyslrín na nejvyšší
ůancouzskou vojenskou školu Écote Sr4érierne de guerre-

od roku |926 za'stával funkci velitele Des&é pěší brig'ády' v květru roku 1928 obdržel
genenálskou hodnost- V květnu roktr 1930 se stal velitelem 5. divize. oďzáííroku 1931 sbál v čele
kulzu pro v$ší velitele. od listopadu 1933 byl ďvizní geirérál Vríclav Kopalve firnkci
podnáčelnflra Hlarrního štiábu branné moci. v létě rolnr 1935 byl jmenovrán velitelem Zemskeho
vojenského velitelsM v Praze, ale jlž9. řsna 1935 zemful ve věku 53 let v časopisech zté doby
jsou snímky z jeho stráÍního pobřbu

Václav Kopď býženatý aměl jednu dceruAlenu_
Můžeme se jen dohadovat o jeho pffštím ávotě' pokud by jei nerrkončila pfudčasní smrt" Mofoá

by skončil jako ostatní genenílové na nacistickém nebo v nějakém konce,ntračním tráboře

s omačením,'návrat nežádoucí.* !
Najeho rodném domě v Rdkově u Telče byla slavnostně rrmístěnapamětní deslffi dne 17.10.19t8.

Syn jeho bratrance ing. Jaroslav Hošek z Radkova u Telče č. 30' proál v koncentračním táboře
oranienburg-Sachsenhausen dobu od 18.11.1939 ďo20.1.1942o kam se dostal jako'student po
uzavřeď vysolrcých škol v akci 17. lislopad 1939-

Prameny: vÚeprana" fond Kvďifikační listiny vojenslcých osob,
Jd$, rcdinný obrázkoý ýdeník é.4z'ročník D( 1935


