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NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ HRDINŮ, HROZÍ, ŽE NEBUDE ŽÁDNÉ MÍT, AŽ JE BUDE 
SKUTEČNĚ POTŘEBOVAT. 
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Slovo redaktora 
 

Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou 
v pořadí již 25 číslo spojeného zpravodaje 
Spolku pro vojenská pietní místa, o. s. a jednoty 
Československé obce legionářské v Českém 
Brodě.  

Počátek roku byl hektický jak rychlým 
tempem překlápění dat mezi starým a novým 
webem, tak i nárlstem nových vložených VPM. 
Vždyť se zvolna blížíme číslu 23 000 VPM. 

Jako službu našim čtenářům jsme 
obnovili sekci „Vaše dotazy“, zde se snažíme 
odpovědět, nebo alespoň nasměřovat tazatele, 
kteří hledají své pžedky či jen střípky v našich 
dějinách, 

A jelikož jsme již od počátku roku mírně 
rozdavační, spustili jsme ještě sekci Monument 
online. Pochopitelně náš Spoelk není schopen 
vedle veškerých svých aktivit generovat desítky 
článků a tak se tato sekce vlastně stává „pouze“ 
jakýmsi agregátorem článků k problematice 
válečncýh hrobů a vojenských pietních míst. 
V menším rozsahu i k problemtice ČsOL, 
veteránům a historie. 

Velmi potěšitelným faktem je, že stále 
roste počet přispěvatelů. Navíc se k nám do 
Spolku přidal další člen.  

Každá ochotná ruka je více než vítána a 
velké díky za každou vteřinku času, kterou je 
kdo ochoten věnovat ve prospěch Spolku. 

Čas to je asi nejvíce skloňované slovo 
v naší činnosti v poslední době. Skoro nikdo ho 
nemá dost, nebo alespoň tolik, kolik by si 
představoval. Nesmíme zapomínat, že pro náš 
Spolek a okruh našich příznivců musí být 
veškerá naše činnost především smysluplným 
naplněním těch několika volných chvilek co 
máme, není třeba to považovat za naši povinnost, 
jak si nemálo našich čtenářů myslí. Náš Spolek 
si všiml jedné nemalé díry v informační oblasti 
naší historie a rozhodl se ji vyplnit, ono těch těch 
bezmála 23 000 památek, kde na mnohých jsou i 
desítky jmen jsou ve skutečnosti už stovky tisíc 
osudů, které jsme vypustili do elektronického 
světa. A ačkoliv jsme nečekali nějaké velké 
ovace, realitou se nám spíše než poděkování 
stávají nadávky a napadání, jak to že neděláme 
více, rychleji, důsledněji. Zpravidla tak, jak to, 
že jsme si dovolili nezmapovat konkrétní osud, 
té které konkrétní osoby. Mohu doufejme i za 
členy a sympatizanty našeho Spolku okolí 
uklidnit, že máme jasný a celkem jednoduchý 
plán jak budeme postupovat a opravdu se 

nenacháme zvyklat k nějakým krokům stranou. 
Jsem si jistý, že se během pár let staneme 
největší encyklopedií v oblasti válečných hrobů a 
vojenských pietních míst, jaká tu kdy byla a pak 
se zvolna přesuneme k lidským osoudům 
z památek, jenž do té doby zmapujeme. A což je 
asi na naší činnosti nejlepší, při ročních 
nákladech nižších než jsou kancelářské potřeby 
na měsíc provozu jednoho nadprůměrného úřadu 
týdně :-). 

 
Tedy, jardo je skoro zde, to je vždy 

příjemný start do hledání dalších památek, tedy, 
vzhůru „na ně“ 

 
Martin 

 
Vítejte mezi námi : 

 
Přispěvatelé: Jiří Pechr (www.vojensko.cz), Petr 
Pastyřík, Ctirad Štípl (kronikář města 
Mohelnice), Lenka Šimíčková, Roman Sixta, 
Vratislav Haissinger, Václav Červený, Lubomír 
Brož, Jozef Krupa, Jiří Rapant 
 
Ve spolku: Miroslav Hudeček . 
 
V jednotě ČsOL Český Brod: -. 
 

Kronika Projektu 
 

1. 1 21 800 VPM, zapojilo se 424 osob. 
1. 2. 21 900 VPM, zapojilo se 426 osob. 
21.2. 22 000 VPM, zapojilo se 428 osob. 
31.3. 22 600 VPM, zapojilo se 434 osob. 

  
 

 
Žádost o spolupráci či pomoc 

 
 
Tato část našeho Monumentu čtenáře zaujala. A 
to dokonce natolik, že bude lepší ji přesunout a 
dotazy v kontextu zveřejňovat kupříkladu i 
s fotografií památky. Takže většinu dotazů 
najdete o pár stránek níže. 
 
Navíc jsme si dovolili obnovit oblíbenou sekci 
na sterém webu „Vaše dotazy“. Naleznete ji na 
adrese http://www.vets.cz/vase-dotazy/. 

 
**** 

 
 



 3

Z našich aktivit  
 

Od února 2012 náš Spolek pořádá pravidelné 
spolkové setkání, a to každý první čtvrtek 
v měsíci v 17hodin v restauraci  U Bronců, 
Biskupská 1139/4, Praha 1. V roce 2013 setkání 
příznivců Spolku proběhne v těchto dnech: 
7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 6/6, 4/7, 1/8, 5/9, 3/10, 7/11 a 
5/12. 
 

**** 
 

67. setkání klubu ( projektu ) VETS 

67. setkání účastníků projektu se konalo ve 
čtvrtek 3. ledna 2013 v Praze v restauraci U 
Bronců, v termínu obvyklého spolkového 
setkání. 

 Účastnili se: Honzin, Jirka a Martin. 

 1)      Honzin nás se stavem spolkové pokladny. 

2)      Martin představil start další rubriky našeho 
webu, sekce Monument online . 

3)      Pokračovali jsme v diskusi, zda koupit 
„nějaké“ zálohovací zařízení, pravděpodobně 
externí HDD pro zálohování našich dat ze 
serveru. 

 Pro rok 2013 sice nemáme pevný plán akci, 
zatím je k dispozici pouze nástin plánu jednoty 
ČsOL v Českém Brodě na jejichž akcích se více 
než podílíme, ale již nyní si je možné do 
kalendářů zapsat termíny pro tato malá společná 
setkání. V roce 2013 se můžeme U Bronců vidět 
v těchto dnech: 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 6/6, 4/7, 8/8, 
5/9, 3/10, 7/11 a 5/12. 

 Zapsal Martin 

 
**** 

Pripravuje sa vedecká konferencia 
o Štefánikovi a légiách 

 

V Bratislave sa 23.  mája 2013 bude konať 
medzinárodná vedecká konferencia na tému „M. 
R. Štefánik a  československé zahraničné vojsko 
(légie)“. Konferencia sa uskutoční v nadväznosti 
na pietny akt pri soche M. R. Štefánika 

v Bratislave a pri príležitosti 20. výročia 
založenia Nadácie M. R. Štefánika, ktorá sa 
zaslúžila o znovupostavenie Štefánikovej sochy 
v Bratislave. Predpokladá sa, že referáty 
z konferencie budú vydané tlačou v zborníku. 

 

 Na príprave a organizácii konferencie sa podieľa 
viacero inštitúcií. Legionári – historici, ktorí sa 
chcú na konferencii aktívne zúčastniť, nech sa čo 
najskôr prihlásia členovi Jednoty ČsOL Český 
Brod F. Vrábelovi (email: fvrabel@seznam.cz). 
V prihláške treba uviesť: meno, priezvisko, 
príslušnosť k jednote a názov referátu. Rozsah 
vystúpenia na konferencii je maximálne 15 
minút, rozsah písomných referátov do 20 
normostrán. 

   F. Vrábel 

**** 
 

68. setkání klubu ( projektu ) VETS 
 
68. setkání účastníků projektu se konalo ve 
čtvrtek 7. února 2013 v Praze v restauraci U 
Bronců, v termínu obvyklého spolkového 
setkání. 
 
Účastnili se: Honzin, paní Kainová, Aleš, Vojta, 
Vladimír Štrupl, Diana, Vladimír Ježek a Jirka. 
 

1) Honzin předal ke kontrole naše 
účetnictví. 

2) Vojta nás informoval, že překlopeni je 
přibližně 58% dat ze starého webu. 

3) Díky Petrovi se rýsuje pěkná spolupráce 
se Slovenskými kolegy.Z toho pro nás 
mimo jiné plyne, že vytvoříme okresní 
strukturu i pro Slovenskou část, jelikož se 
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dá očekávat přísun dat ve větším rozsahu 
než tomu bylo dosud. 

4) Vladimír nás informoval o nabídce na 
výměnu bannerů ,mezi naším spolkem a 
jedním armyshopem, z přítomných i 
v účastnících diskuse na webu se nenašel 
nikdo proti, takže se tak stane. 

5) Honzin nastínil v hrubých rysech plán 
akce „Bouda“, výlet se odehraje od 3. do 
5. května, více zatím v diskusním fóru. 

6) Vojta nastínil zajímavý pohled z Bečova 
nad Teplou, kde formou výzvy hledají 
majitele památníků. Z právního hlediska 
jistě zajímavý způsob jak určit kdo za 
VPM odpovídá, lze předpokládat, že 
použitelný i pro jiné obce. 

7) Jelikož stále není pevný plán akcí, spojil 
Martin stávající známe akce spolku 
s akcemi Českobrodské jednoty ČsOL, 
Konečně nač vést dva plány, když spolek 
a  jednota v mnohém jedno jsou. 

 
Tak za měsíc na viděnou. 
 
Zapsal Martin 
 

**** 
 
Prednáška o dejinách československých légií v 

Bratislave 

 
V utorok 26. februára 2013 sa z iniciatívy 

Českého spolku v  Bratislave uskutočnila 

prednáška o dejinách československých légií 

a o obnovovaní a stavbe nových pomníkov 

našim padlým príslušníkom československého 

zahraničného vojska (legionárom) v Rusku. 

Prednáška bola spojená s videoprojekciou. 

 

  V prvej časti prednášky sa poslucháči dozvedeli 

prehľadné základné informácie o vzniku Českej 

Družiny v Rusku a Roty Nazdar vo Francúzsku, 

ďalej o postupnom formovaní nášho vojska 

v Rusku, Francúzsku a Taliansku z radov 

zajatcov a ďalších dobrovoľníkov ako aj 

o nábore medzi vysťahovanými Čechmi a  

Slovákmi v USA. Získali tiež prehľad 

o najvýznamnejších postavách légií, dôležitých 

politických udalostiach, bitkách a sibírskej 

anabáze ako aj o legionárskych tradíciách, na 

ktorých bola v období 1918 – 1938 budovaná 

československá armáda. Na prednáške odzneli aj 

informácie o účasti legionárov v boji proti 

nemeckej okupácii doma i v zahraničí v rokoch 

1939 - 1945 a o obetiach, ktoré aj v druhom 

odboji legionári priniesli. Podobne bolo 

spomenuté aj prenasledovanie legionárov po 

februári 1948 a neúcta, s akou sa k nim choval 

komunistický režim.  

  S veľkým záujmom si poslucháči vypočuli aj 

informácie o súčasných aktivitách 

Československej obce legionárskej, projekte 

„Legie 100“, „Legiovlaku“, atď. V záverečnej 

časti prednášky boli premietnuté fotografie 

z budovania a odhaľovania nových 

legionárskych pomníkov v Rusku. Na koniec 

prednášky sa v živej diskusii prítomní (medzi 

nimi boli aj viacerí potomkovia legionárov) 

vyslovovali k potrebe pripomínania tejto 

významnej kapitoly v dejinách Čechov 

a Slovákov aj pre mladšie generácie na čo by sa 
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mali využiť práve blížiace sa výročia 2014 – 

2020. 

 
 F. Vrábel, člen Jednoty ČsOL Český Brod 

 
**** 

 
Prednáška  o československých légiách a ich 

význame pre dnešok 
 
V Prahe sa dňa 16. marca 2013 v priesotorch 

Českej akadémie vied na Národní tříde 

uskutočnilo Valné zhromaždenie Masarykovej 

společnosti. V rámci bohatého programu 

rokovania predsedníčka spoločnosti, docentka 

Eva Broklová, zhodnotila jej činnost 

v uplynulom roku a riaditeľ Masarykovho ústavu 

a Archivu AV ČR, v. v. i. doktor Luboš Velek 

podal informáciu o výsledkoch práce ústavu a 

najnovších publikáciách, ktoré pripravili 

pracovníci tejto ustanovizne. 

  Prítomných zaujala prednáška historika a 

senátora Parlamentu Českej republiky za 

Mladoboleslavsko a Turnovsko, vnuka ruského 

legionára, PhDr. Jaromíra Jeřmářa na tému 

”Československé légie a ich význam pre dnešok” 

spojená s videoprojekciou obrázkov. V rámci 

prednášky prečítal člen ČsOL, místopředseda 

jednoty Mladá Boleslav Jirka Filip, ktorý na 

prednášku prišiel vo vladivostockej uniforme 

ruského legionára, aj časť listu legionára – odkaz 

pre budúce generácie. 

  V ďalšej časti rokovania sa prítomní 

oboznámili so zaujímavou publikáciou plnej 

faktov z obdobia prvej republiky a zvlášť o 

spolupráci prezidenta T. G. Masaryka s 

ministrom a premiérom Antonínom Švehlom, 

Korespondence T. G. Masaryk – Antonín Švehla, 

ktorú na vydanie pripravili Eva Broklová a 

Vlasta Quagliatová. 

  V rámci príspevkov z odbočiek Masarykovej 

spoločnosti odzneli správy o činnosti 

v regiónoch. Rokovanie Masarykovej 

společnosti pozdravil okrem iných aj dr. Vojtech 

Čelko za pražskú organizáciu Spoločnosti 

Milana Rastislava Štefánika a dr. Ferdinand 

Vrábel za Nadáciu M. R. Štefánika, ktorý 

prítomných informoval o vlaňajšom prvom 

ročníku cykloprejazdu Košariská – Hodonín, 

príprave medzinárodnej vedeckej konferencie na 

tému „M. R. Štefánik a čs. zahraničné vojsko 

(légie)“ v Bratislave (23. máj 2013) a druhého 

ročníka cykloprejazdu Hodonín – Košariská, 

ktorý bude 13. – 14. júla 2013. 

  Viacero rečníkov vo svojich prejavoch 

zdôraznilo stále aktuálny význam ideálov 

zakladateľov Československa T. G. Masaryka, 
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M. R. Štefánika, E. Beneša a československých 

légií, ktoré tento štát vybojovali – sloboda, 

demokracia, vlastenectvo, obetavosť a humanita 

jako aj ich odkaz pre súčasnosť i budúce 

generácie. 

 

F. Vrábel, člen jednoty ČsOL Český Brod 

 
**** 

 
69. setkání klubu ( projektu ) VETS 

 

69. setkání účastníků projektu se konalo ve 
čtvrtek 7. března 2013 v Praze v restauraci U 
Bronců, v termínu obvyklého spolkového 
setkání. 

Účastnili se: Aleš, Jirka, Vojta, Miroslav 
Hudeček 

Vzhledem k minimální účasti se neprobíralo nic 
zásadního. Miroslav Hudeček (už nyní 
samostatně vkládající) si podal přihlášku do 
spolku a potěšil nás informací o obrovském 
množství vpm, která má připravená k vložení. 

Snad se nás příští měsíc sejde víc. 

Vojta 

**** 
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Publicistika 
 
Niečo o Tešínsku a  južnom Slovensku, 
pomníkoch a vojnových hroboch... ale 
v skutočnosti o spolužití Čechov, 
Slovákov a príslušníkov národnostných 
menšín v minulosti a dnes 
 
  Česi, Slováci a menšiny v Československu 
 
  Československá republika bol štát, ktorý 

vznikol v roku 1918 po dlhom úsilí predkov 

dnešných generácií žijúcich  na oboch stranách 

rieky Moravy a stal sa domovom nielen pre 

Čechov, Slovákov a  Rusínov, ale aj pre tu žijúce 

národnosti, teda aj pre Nemcov, Maďarov, 

Poliakov, Židov atď. Nebol to štát dokonalý a pri 

svojich mnohých prednostiach mal aj nedostatky, 

ale pri všetkých svojich chybách bol až do 

Mníchova na jeseň 1938 spoľahlivým, dobrým a 

bezpečným domovom pre všetkých svojich 

občanov bez rozdielu národností, politického 

presvedčenia, náboženstva alebo rasy.  

  Až na jeseň 1938 a v ďalších rokoch  nastali pre 

jeho obyvateľov, vrátane národností, tragické 

časy dvoch totalitných režimov. Bola to voľba 

zaslepených politických predstaviteľov týchto 

menšín, že sa k Československu postavili 

nepriateľsky a pomáhali ho zničiť. Národnostné 

menšiny mali v Československu napriek 

všetkým kritikám často dokonca priaznivejšie 

podmienky pre svoj všestranný rozvoj ako vo 

svojich materských krajinách a žili tu prevažne v 

lepších sociálnych, hospodárskych i kultúrnych 

pomeroch, na čo poukazovali už mnohí súčasníci 

v rokoch 1918–1938. 

 

   Žiaľ, tieto pozitívne rysy Československej 

republiky nevedeli pochopiť vtedajší a ani 

neskorší politickí vodcovia menšín, ktorí 

pracovali proti tomuto štátu. Napriek tomu, že 

ako Nemecko, tak aj Rakúsko-Uhorsko prvú 

svetovú vojnu prehrali, časť nemeckých 

a maďarských politikov túto skutočnosť 

odmietala uznať, snažili sa odtrhnúť pohraničné 

oblasti Československa, čím by sa tento štát stal 

hospodársky okypteným a nesebestačným 

a súčasne vojensky nehájiteľným proti útokom 

svojich nepriateľov, v obkľúčení ktorých žil prvé 

dvadsaťročie svojej existencie. Ďalší vývoj plne 

potvrdil, že snaha československého vedenia 

uhájiť historické hranice českých krajín 

a prvýkrát definované slovenské hranice na 

Dunaji a Ipli ako aj ďalej na východ, boli 

politicky, hospodársky i vojensky odôvodnené a 

 plne opodstatnené. V prípade, že by sa 

nemeckej, maďarskej a poľskej menšine 

s podporou Nemecka, Maďarska a Poľska bolo 

už v rokoch 1918-1919 podarilo odtrhnúť 

príslušné pohraničné územia od Československa, 

bolo by to malo ten dôsledok, že Česi a Slováci 

by boli už vtedy stratili svoje právo na 

samourčenie. Toto československé právo na 

samourčenie však nebolo v žiadnom rozpore 

s právom na samourčenie Nemcov, Maďarov 

alebo Poliakov, hoci práve vodcovia týchto 

menšín neskôr a najmä v rokoch 1938-1939 

argumentovali práve týmto právom, ktoré im 

vraj bolo upreté. Nebolo to tak, pretože Nemci 

mali až dva svoje národné štáty (ak by sme 

k Nemecku a Rakúsku pripočítali ešte aj 

Švajčiarsko, tak dokonca štáty tri a vo všetkých 

mali plné právo na samourčenie) a svoje národné 

štáty mali aj Maďari a aj Poliaci. 

Československo sa napriek tomu, že sa väčšina 
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príslušníkov týchto národností k nemu chovala 

odmietavo až nepriateľsky, zabezpečovalo 

základné práva pre nich v podstate na rovnakej 

úrovni ako pre Čechov a Slovákov. Svedčí o tom 

podiel národností na politickom a hospodárskom 

živote predmníchovskej republiky, rozvoj 

národnostného školstva, kultúry, vydávanie kníh, 

časopisov a tlače v ich jazykoch, atď. Napriek 

tomu predstavitelia národnostných menšín 

pestovali u svojich voličov pocity krivdy 

a sústavnej nespokojnosti, hoci je známe, že 

práve ich materské štáty svojim menšinám 

neposkytovali ani zďaleka také práva ako to 

robilo Československo. Nemecko, Maďarsko 

a Poľsko a nimi inšpirovaní vodcovia menšín 

v Československu zásobovali Spoločnosť 

národov v Ženeve veľkým množstvom väčšinou 

neopodstatnených sťažností na údajné 

nerovnoprávne postavenie svojich menšín 

v Československu a poukazovali na údajný útlak 

a krivdy páchané týmto štátom. Aj mnohí 

predstavitelia týchto národnostných menšín, 

ktorí inak Československo tiež kritizovali, 

uznávali, na svoje postavenie v tomto štáte 

nemali veľa dôvodov sa sťažovať. Napríklad 

maďarský publicista, právnik a politik István 

Bibó v zbierke svojich politických úvah  (Bída 

malých národů východní Evropy. Doplněk – 

Kalligram. Brno – Bratislava, 1997, s. 181) 

napísal, že  „Je třeba dát Čechům za pravdu 

v tom, že žít jako Němec nebo Maďar v 

československém státě nebylo zdaleka 

nesnesitelné... Metody používané do roku 1939 

v Československu zdaleka (v maďarskom 

originále je výraz toronymagasan – výškou veže) 

vyčnívaly nad praktikami všech ostatních zemí 

střední a východní Evropy...“ A ak to tak bolo 

s Nemcami a Maďarmi, ani postavenie Poliakov 

v Československu nemohlo byť horšie, skôr 

naopak. A napriek tomu mnohí z nich mali 

k Čechom aj Slovákom akoby akýsi 

povýšenecký postoj a považovali sa za niečo 

viac. 

 

  Pomníky a vojnové hroby 

   

  Starostlivosť o vojnové hroby a pomníky patrí 

k známkam kultúrnej vyspelosti každého národa, 

ale okrem toho túto oblasť reguluje aj viacero 

právnych dokumentov, legislatíva každého štátu, 

dvojstranné i medzinárodné dohody a zmluvy. 

Podľa platného práva je každý štát povinný 

starať sa o vojnové hroby a pomníky na svojom 

území a to nielen o tie, ktoré patria jeho 

príslušníkom, ale aj pokiaľ ide o hroby 

a pomníky príslušníkov iných národností. 

 

  Historické povedomie (vedomie) je časťou 

kolektívnej pamäti, ktorá sa vzťahuje na 

informácie nachádzajúce sa v pamäti dvoch 

alebo viacerých členov skupiny. Nie je to 

fenomén nový, s problematikou historickej 

pamäti ako súčasti kolektívneho vedomia sa 

stretávame už v dobách, z ktorých sa nám 

dochovali prvé písomné pamiatky, epigrafické 

nápisy, reliéfy alebo pomníky oslavujúce 

panovníkov a ich činy. Tie, či už skutočné, 

zveličené, alebo celkom vymyslené, mali byť 

natrvalo uložené v kolektívnej pamäti nielen 

súčasníkov, ale aj budúcich generácií. Jedným 

z najvýznamnejších prostriedkov budovania 

kolektívnej pamäti sú pomníky, pamätníky, 
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vojnové hroby a  cintoríny ako časť miest 

pamäti.  Ako už bolo spomenuté, starostlivosť 

o pomníky a  najmä o vojnové hroby a cintoríny 

je známkou kultúrnej vyspelosti a úrovne 

historického vedomia každého národa. Ukladali 

a ukladajú ju signatárom mierových zmlúv aj 

príslušné ustanovenia týchto právnych noriem, 

ktoré sa však nie vždy rešpektovali a ani v našej 

súčasnosti sa nie všade ctia a dodržiavajú. 

 

  Dva takéto prípady sú aj z našej súčasnosti: 

jeden z Nových Zámkov na južnom Slovensku 

a druhý je z Tešínska. Oba tieto prípady ukazujú 

málo rešpektu od súčasných príslušníkov 

národností maďarskej a  poľskej k  českým a 

 slovenským dejinám a k spomienke na udalosti, 

ktoré sa stali už takmer pred sto rokmi. Svojimi 

odmietavými reakciami vlastne upierajú právo 

Čechom aj Slovákom pripomínať si na svojom 

štátnom území udalosti z pohnutých dejín 20. 

storočia, deformujú dejiny vyhláseniami (je to 

nielen veľmi zaujímavé, ale predovšetkým 

smutné, že ako v Nových Zámkoch, tak aj na 

Tešínsku sa použila dnes podobná frazeológia 

a hanlivé vyjadrenia ako to bolo od okupantov 

v rokoch 1939-1945, alebo naopak od 

komunistov a normalizátorov), že vraj legionári 

boli „zločinci, lupiči a najatí vrahovia“! Takéto 

slová nielen že nevyjadrujú historickú pravdu, 

ale pohybujú sa dokonca aj na hranici trestnosti 

podľa príslušných paragrafov zákonov na jednej 

strane o vojenských pietnych miestach a na 

strane druhej o podnecovaní národnostnej 

neznášanlivosti či oživovaní revizionizmu 

smerujúcemu proti súčasnému usporiadaniu 

hraníc v strednej Európe. 

  Počas bojov o Slovensko v prvom polroku 1919 

došlo v oblasti Štúrova a Nových Zámkov 

k prudkým bojom medzi československými 

vojakmi (legionári, četníci, Sokoli, dobrovoľníci) 

a príslušníkmi maďarských vojsk. Vláda 

Mihálya Károlyiho a neskôr Bélu Kuna chcela 

udržať územnú integritu Uhorska stoj čo stoj za 

každú cenu, napriek tomu, že zástupcovia 

Slovákov v Turčianskom Sv. Martine už 30. 

októbra 1918 vyhlásili svoj úmysel vytvoriť 

s Čechmi spoločný štát a Československo aj 

Dohoda uznala za spojenecký štát. 

 

  Južné, stredné aj východné Slovensko je posiate 

hrobmi stoviek prevažne Čechov a Moravanov, 

ale aj Slovákov, ktorí ešte po celé mesiace po 

oficiálnom uzavretí prímeria na konci I. svetovej 

vojny v novembri 1918 museli so zbraňou v ruke 

vybojovať územie budúcej Československej 

republiky. Jeden z takýchto hrobov je v Štúrove, 

ďalší v Bajči  a iný zase v Nových Zámkoch. 

Vojenská posádka v  Nových Zámkoch, Sokoli, 

legionárske organizácie a  osvetové spolky začali 

už v roku 1921 organizovať zbierky na 

postavenie pomníka našim padlým vojakom 

a postupne sa aj exhumovali ich telesné 

pozostatky v okolitých dedinách a opustených 

lokalitách. Na cintoríne v Nových Zámkoch boli 

potom spoločne pochovaní v masových hroboch. 

Odpočíva tu celkom 203 padlých Čechov, 

Moravanov a Slovákov, ale aj Maďarov, 

Nemcov, Rusov, Talianov, Poliakov atď., ktorí 

sa sem dostali ako vojaci alebo zajatci rôznych 

armád počas I. svetovej vojny. V meste postavili 

pomník legionárom už v dvadsiatych rokoch 

pred miestnou Sokolovňou (Štefánikova ulica), 
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kde sa potom konali aj pietne slávnosti a oslavy 

vzniku Československa. Tak isto bola odhalená 

aj pamätná tabuľa a busta majorovi Jelínkovi, 

ktorý padol v Nových Zámkoch na konci 

samotného konfliktu, v 20. júna 1919 

a pochovali ho v rodinnej hrobke na Olšanoch 

v Prahe. 

  Cieľom postavenia pomníkov a zriadenia 

spoločného hrobu padlým vojakom bolo 

„postarať sa o ich dôstojné pochovanie na 

spoločnom mieste a zbudovať pomník, ktorý by 

najlepšie dokumentoval vďačnosť a úctu otčiny 

k ich jasnej pamiatke“.  Nad hromadným 

hrobom na novozámockom cintoríne bol 

postavený pomník so súsoším, ktoré je dielom 

akademického sochára Fraňa Štefunku. Súsošie 

na betónovom podstavci, do ktorého bola 

vložená aj prsť zeme z  bojiska pri Zborove, 

zobrazuje kľačiaceho vojaka, za ktorým je 

alegorická postava ženy (Republika?). Pomník 

bol odhalený 28. októbra 1936. O hrob a pomník 

sa mala starať miestna posádka. Hoci išlo 

o pomník všetkých padlých, ktorí sú pochovaní 

v okolitých štyroch masových hroboch, bol po 

Viedenskej arbitráži (2. novembra 1938), ktorá 

znamenala pre Slovensko podobnú katastrofu 

ako Mníchov pre české a moravské kraje, 

zničený lebo Nové Zámky pripadli Maďarsku. 

V tom období sa na južnom Slovensku 

odstraňovali pomníky a  sochy pripomínajúce 

Československú republiku, medzi nimi aj 

legionárske pomníky. Takýto osud stihol 

legionárske pomníky v Lučenci, Komárne, 

Vrábľoch a aj v Nových Zámkoch. Na mestskom 

cintoríne sa dodnes zachoval len betónový 

podstavec pod spomínaným súsoším 

a zanedbané hroby.  V rokoch 1945 – 1948 sa 

legionárske pamiatky v Nových Zámkoch 

nepodarilo obnoviť a ani nasledujúci režim 

o dôstojnú spomienku na legionárov nemal 

záujem. Ak nepočítame ilegálne odhalenú tabuľu 

na pamiatku našich padlých inštalovanú na 

Dome Matice slovenskej, tak v Nových 

Zámkoch máme už len uvedený neudržiavaný 

masový hrob – na rozdiel od Štúrova a Bajča, 

kde sú hroby a pomníky renovované 

a udržiavané – a betónový podstavec po 

odstránenom súsoší. 

  Napriek tomu, že je tu zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 130 z roku 2005 Zb., 

ktorého ustanovenia ukladajú samosprávam 

povinnosti aj v tejto oblasti a na opravu hrobov 

a pomníka je možné požiadať o dotáciu... Táto 

vec však v Nových Zámkoch nikoho na 

mestskom úrade akosi nezaujíma. Ale, keby len 

to, primátor mesta v roku 2012 zmaril aj snahu 

Nadácie Milana Rastislava Štefánika, ktorá 

chcela hroby a pomník v Nových Zámkoch 

obnoviť a na tento účel chcela okrem vlastných 

prostriedkov použiť aj dotáciu z Ministerstva 

obrany SR. Pre odmietavý postoj primátora 

mesta, podľa ktorého boli legionári „vrahovia“ 

sa finančné prostriedky museli vrátiť a hroby 

v Nových Zámkoch chátrajú ďalej. A to aj 

napriek tomu, že sú tam pochovaní nielen 

legionári, ale aj príslušníci iných národov 

a dokonca aj niekoľko rodákov priamo z Nových 

Zámkov! Takýto postoj naozaj nemožno nazvať 

inak, ako ignorantstvom a zbytočnou snahou 

o podnecovania nových sporov, hoci práve 

z neďalekého Štúrova je práve aj pozitívny 

prípad, ako minulé sváry prekonať a pracovať 
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pre spoločnú mierovú budúcnosť 

v zjednocujúcej sa Európe. Ale zdá sa, že takéto 

postoje si všetci neosvojili a nie všetkým to 

z rôznych dôvodov vyhovuje. Záleží na 

príslušných orgánoch, ktoré majú na starosti 

vojnové hroby a pomníky, aby sa aj tento hrob 

a pozostatky podstavca v Nových Zámkoch dali 

do poriadku, označili sa príslušnou tabuľou 

a prípadne aj obnoveným súsoším.  

  Niečo podobné ako v Nových Zámkoch sa 

udialo pred niekoľkými týždňami na Tešínsku. 

Hrdina bojov o toto územie proti poľskej agresii 

z roku 1919 Josef Šnejdárek dostal konečne po 

rokoch mlčania aj svoj pomník, pripomínajúci 

nielen boje, ale predovšetkým našich padlých 

vojakov, ktorí tu museli zomierať dávno po 

oficiálnom konci prvej svetovej vojny. Došlo tu 

nielen k vandalskému poškodeniu pomníka 

generála Šnejdárka, čo samozrejme veľmi mrzí, 

ale to mohlo byť činom len nejakého 

nezodpovedného jednotlivca alebo skupiny 

vandalov. Oveľa vážnejšie sú, žiaľ, necitlivé 

vyjadrenia vodcov a predstaviteľov poľskej 

menšiny v  Českej republike, ktoré sa hrubými 

a historicky nepravdivými slovami dotkli nielen 

pamiatky J. Šnejdárka, ale predovšetkým aj 

padlých československých legionárov. Osadenie 

pomníka totiž označili za provokáciu a necitlivý 

postup českej strany voči poľskej menšine, hoci 

práve opak je pravdou. Podrobnejšia analýza 

postupu a vyjadrení predstaviteľov poľskej 

menšiny, bohužiaľ, ukazuje, že sa z minulých 

desaťročí nepoučili a nepoučili sa ani 

z tragických udalostí  nielen v roku 1919, ale 

predovšetkým z rokov 1939-1945 keď sa aj na 

Tešínsku a severnom Slovensku podarilo 

rozpútať nacionalistické vášne, ktoré neposlúžili 

ani Čechom, ani Slovákom a ani Poliakom, ale 

predovšetkým ich spoločnému nepriateľovi. 

   Dnes, na začiatku 21. storočia by bolo vhodné 

nielen poukazovať práve na historické poučenia 

z uvedených neblahých udalostí, ale 

predovšetkým sústrediť sa na budúcnosť 

a budovanie dobrých vzťahov medzi všetkými tu 

žijúcimi národmi a národnosťami. To, že by si 

práve Česi a Slováci na svojom území nesmeli 

pripomínať svojich padlých z roku 1919 iste 

k takýmto snahám nepatrí. A to by si mali 

uvedomiť príslušní predstavitelia ako v Nových 

Zámkoch, tak aj na Tešínsku. 

  Pomaly sa blíži sté výročie vypuknutia Veľkej 

vojny, ktorá bola neskôr nazvaná I. svetovou 

vojnou. Tá po miliónoch obetí, nekonečnom 

utrpení vojakov aj civilného obyvateľstva 

v zázemí mala skončiť prímeriami v novembri 

1918. Pre neochotu istých kruhov na druhej 

strane akceptovať vývoj a stav, ktorý na konci 

roku 1918 nastal, však práve mnohí vojaci 

i civili práve v našej oblasti museli zomierať ešte 

ďalších 8-9 mesiacov, kým sa všade presadila 

moc a suverenita nového československého 

štátu. Z hľadiska dnešného poznania to boli 

posledné, ale celkom zbytočné obete prvej 

svetovej vojny a „nevyhlásenej vojny“ na 

Tešínsku a na Slovensku. A na to by sme ani 

dnes nemali zabúdať ani my, Česi a Slováci, 

ale ani predstavitelia národnostných menšín 

žijúcich dnes v Českej republike a  Slovenskej 

republike. To, že sa tieto udalosti pripomenú aj 

dôstojnými pomníkmi a údržbou hrobov padlých 

vojakov nemôže byť žiadnou urážkou 

národnostných menšín, ani podnecovaním 
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národnostnej neznášanlivosti, ako sa to zase 

falošne interpretuje niektorými zástupcami 

týchto menšín. Naopak, práve spomienka na 

padlých a ich dôstojné pomníky môžu napomôcť 

vyrovnanie sa s týmito smutnými kapitolami 

našich spoločných dejín a varovať aj pred 

opakovaním podobných tragických udalostí. 

 

 F. Vrábel, člen Jednoty ČsOL Český Brod 

**** 

Vít Příkaský a pomník v Ratíškovicích 

Zajímavá informace z Národního osvobození 
24/2012, str. 4: 

"NESMÍ BÝT NEZNÁMÝCH BOJOVNÍKŮ 
ZA SVOBODU 

Na výroční členské schůzi ZO ČSBS Brno-jih 
mj. ocenil Vít Příkaský pomoc Rady obce 
Ratíškovice, Kateřiny Kurdíkové z Městského 
úřadu v Hodoníně a Ing. Pavla Veselého z 
odboru památkové péče Jihomoravského kraje v 
tom, že hrob v Ratíškovicích, kde je uložena 
urna jeho otce, zavražděného v Mauthausenu, 
byl vzat do evidence válečných hrobů." 

(vpř) 

Informace z CEVH: 

Vít Příkaský od roku 1924 zastával funkci 
náčelníka orelské župy Tomáše Šilingra v 
Hodoníně. V době ohrožení Československa 
hitlerovským nacizmem se svými 
spolupracovníky vytvářel v jednotách a okrscích 
branné oddíly a čety, které se zabývaly 
intenzivním výcvikem. Bezprostředně po 15. 
březnu byl iniciátorem založení orelské ilegální 
organizace Lutinov, která byla dobudována v 
polovině roku 1939 a napojena na okresní 
velitelství ilegální vojenské organizace Obrany 
národa v Hodoníně, ve které dělal vedoucího 
zpravodajské skupiny. Dne 12. srpna 1941 byl 
zatčen gestapem na svém pracovišti v 
Zemědělské nemocensk&ea cute; pojišťovně v 
Hodoníně a následující den převezen do věznice 
v Uherském Hradišti. Po čtrnácti dnech 

přemístěn do Kounicových studentských kolejí v 
Brně a po vynesení rozsudku stanného soudu byl 
v lednu 1942 předán gestapu a transportován do 
koncentračního tábora Mauthausenu, kde byl 1. 
července 1942 příslušníkem SS ukopán. Dne 20. 
října 1945 mu byl udělen prezidentem Republiky 
Československé válečný kříž 1939 „In 
memoriam“. 

http://valecnehroby.army.cz/Evidence/vysledky-
hledani-v-
cr?pfil=True&fnin=v%c3%adt&srn=p%c5%99
%c3%adkask%c3%bd&st=1 

Pomník se jménem na našem webu zde: 
http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/826-
ratiskovice/ 

Dostanou se do CEVH MO i další tisíce 
podobných hrobů? 

Vladimír Štrupl 

**** 

Jak jsme začínali a něco navíc 

 

Projekt mapování vojenských pietních 

míst vznikl v roce 2004, tedy ve stejném roce 

jako byl schválen zákon č. 122/2004 Sb., o 

válečných hrobech a pietních místech. Jakkoliv 

se mlže zdát, že se jedná o dvě totožné činnosti, 

opak je pravdou. Zákon o válečných hrobech 

přesně definuje co je objektem mapování, které 

zabezpečuje stát a místní samosprávy a projekt 

mapování má objekt mapování podstatně více 

nad tento záměr. 

 

Na počátku mapování stálo několik členů 

Sdružení válečných veteránů ze Středočeského 

kraje, kteří se snažili koordinovat činnost 

podobných nadšenců z dalších částí ČR. Původní 

myšlenka byla, že by se na mapování měli 

podílet především novodobí veteráni, jako 
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doplněk k činnosti Sdružení veteránů. Toto se 

však ukázalo jako poměrně naivní představa, 

nezájem novodobých veteránů o tuto činnost byl 

značný, ale pár nadšenců se přece jen našlo. 

Podstatně větší okruh nadšených zájemců o 

spolupráci se na našel mezi amatérskými 

historiky, členy Československé obce 

legionářské a Českého svazu bojovníků za 

svobodu. 

 

Na podzim roku 2005 byly do provozu 

uvedeny webové stránky na adrese 

www.vets.estranky.cz,  kde byly a dosud i jsou 

prezentovány výsledky naší práce, tedy 

dohledané památky a osudy lidí. V téže době 

jsme se také snažili intenzivní komunikací 

především s úřady samosprávy pomoci 

v oficiální evidenci válečných hrobů. Odezva 

z této strany nebyla a mnohdy ani dnes není 

nejlepší, pro mnoho úřadů je tato práce 

pravděpodobně ne zcela vítanou statistickou 

povinností. Asi jen díky neutuchající snaze 

Ministerstva obrany se v téže době podařilo 

uvést do provozu Centrální evidenci válečných 

hrobů, která funguje dodnes. V tomto roce se 

zvolna začaly rozvíjet i naše společenské 

aktivity. Začali jsme se pravidelně scházet a již 

na konci roku 2006 jsme zorganizovali nultý 

ročních semináře k problematice vojenských 

pietních míst. Tyto semináře se konají doposud, 

jen se z Pardubic přestěhovali do Prahy. 

 
Jeden z velkých zlomů v naší činnosti 

přišel v roce 2007. Byl založen Spolek pro 

vojenská pietní místa, o. s. A hned následoval 

zlom nemenší, podařilo se nám obnovit jednotu 

Československé obce legionářské v Českém 

Brodě. Tím naše činnost dostala konečně jakési 

organizační zastřešení. Hlavním důvodem 

vzniku a obnovy těchto subjektů byl především 

fakt, že snad žádná organizace, kterou jsme 

oslovili v jakékoliv nebyla nakloněna 

spolupracovat s partou nadšenců. Spolupráce se 

spolkem či jednotou už není problém skoro pro 

nikoho. Náš webový projekt se více než zdárně 

rozjel, v roce 2007 jsme totiž překročili hranici 

10 tisíc památek, které jsme zmapovali 

a prezentovali přes naše stránky. Do projektu se 

v této době zapojilo bezmála 130 přispěvatelů. 

Tento rok pro naše příznivce přinesl ještě jednu 

novinku, začali jsme vydávat elektronický 

čtvrtletní Monument, coby zpravodaj o činnosti 

spolku. 

 

Rok 2008 v naší činnosti opět přinesl 

nemalé změny. Pravděpodobně nejvýraznější 

změnou bylo navýšení počtu administrátorů 

webových stránek. Tento fakt byl víceméně 

vynucen stále rostoucím počtem přispěvatelů 

a již nebylo v silach jednoho člověka všechna 

data odbavovat. Namenší novinkou byl i vznik 

knižní edice k tématice vojenských pietních míst. 

Tyto brožurky vztahující se vždy k jednomu 

městu či okresu prvně vycházely pouze 

v elektronické podobě, ale následně díky ochotě 

Československé obce legionářské byl postupně 

zajištěn i jejich tisk. Existence rozsáhlého 

webového projektu i spolkového zpravodaje nás 

zvolna motivoval památky již ne pouze mapovat, 

ale snažit se o nich veřejnost informovat. I proto 

se náš spolek výrazně postavil proti například 

proti komerčnímu zneužívání Národního 
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památníku na Vítkově k natáčení podivných 

filmových produkcí či bezpříkladné likvidace 

pomníku obětem 2. světové války v Prachaticích. 

V prvním případě jsme snad jistého úspěchu 

dosáhli, žádná taková produkce se alespoň 

veřejně již neobjevila, v druhém případě se 

úspěch nedostavil, pomík byl stržen. Vzhledem 

k faktu, že náš spolek je svým zaměřením 

přinejmenším celorepublikový, jistě málokoho 

překvapí fakt, že jsme díky naším členům 

a příznivcům uspořádali společenské setkání na 

Moravě. Setkání spojené s putováním po 

jihomoravských pietních místech. Nemenším 

faktem v naší činnosti je i to, že v tomto roce 

jsme začali využívat oblíbené hry Geocaching 

pro podporu informování veřejnosti 

o vojenských pietních místech a zřídili jsme 

první skrýš u pomníčku v Českém Brodě. 

 

Rok 2009 opět přinesl do naší činnosti 

nový faktor. Především díky místropředsedovi 

našeho spolku Vladimíru Štruplovi se podařilo 

v obci Mělnické Vtelno obnovit dva  pomníčky. 

tedy už ne pouze mapování a informování, ale 

i obnova památek našla místo v naší činnosti. 

Spolková činnost i v tomto roce byla nemalá, již 

tradiční Moravské setkání, pietní akty nejen 

k oslavám svátků, ale i k připomínce odboje na 

Mělnicku a jako bonus, letní pezentace 

k problematice vojenských pietních míst, která 

vhodně doplnila tradiční podzimní termín.  

 

V roce 2010 se nám podařilo překročit při 

mapování hranici 15 tisíc vojenských pietních 

míst a pomáhalo nám více než 300 přispěvatelů. 

Jaro opět patřilo Moravskému semináři. Od 

vzniku našich aktivit jsme překonali hranici 50 

společných setkání. V tomto roce se ještě více 

naši členové z jednoty ČsOL v Českém Brodě 

zapojovali do legionářských aktivit a to jak 

podporou hry Geocaching, kterou obhospodařuje 

náš člen Jan Kincl, tak i poutavou putovní 

reportáží Belgických Ypres. V rámci Geocaching 

byly péčí ČsOL vyrobeny tzv. geocoiny (putovní 

mince) pro tuto hru, které jsou postupně 

uvolňovány na svoji pouť. Tento rok také 

proběhl první roční soutěže „Liga přispěvatelů“ 

jíž pořádá náš spolek a jejímž cílem je zmapovat 

co největší množství vojenských pietních míst 

jednotlivce. Historicky první ročník vyhrál Dan 

Vrba,ml., který za jediný rok zmapoval 1082 

vojenských pietních míst. 

  

 
V roce 2011 se nám podařilo překročit při 

mapování hranici 20 tisíc vojenských pietních 

a pomáhalo nám více než 360 přispěvatelů. 

Tento rok jsme zprovoznili naši podstatně 

modernější internetovou prezentaci na stránkách 

www.vets.cz. Počet administrátorů se 

v porovnání se všemi předchozími obdobími více 

než znatelně zvětšil. I díky tomu se nám daří 

překlápět data ze „starého“ webového projektu 

na nový i vkládat nová data podstatně rychleji 

než v minulosti. Tento rok přinesl malou změnu 

v pořádání „zájezdního“ semináře, kdy byla 

Morava nahrazena vzdálenějším Slovenskem 

a seminář se konal v Brezové pod Bradlom. 

Nicméně Morava nebyla opuštěna, konalo se na 

ní setkání příznivců hry Geocaching. Naši 

členové pochopitelně také nemohli v otmto roce 

chybět na Minifestačním sněmu ČsOL či na 
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vzpomínkové pouti ČsOL na Ukrajinu. Tolikrát 

zde zmíněný Geocaching jsme v tomto roce 

obohatili o další skrýše. Náš místopředseda 

Vladimír Štrupl obdržel v tomto roce ocenění 

v anketě ANLET Český patriot v kategorii péče 

o památná místa. 

 

V roce 2012 se nám podařilo překročit při 

mapování hranici 20 tisíc vojenských pietních 

a pomáhalo nám více než 360 přispěvatelů. 

Počátek roku byl pro naši činnost opět zlomový. 

Valná hromada spolku aktualizovala stanovy 

spolku a došlo k značné personální obměně ve 

vedení spolku. V tomto roce jsme se ještě více 

rozhodli vedle vlastního mapování památek 

předkládat veřejnosti články s historickou 

tématikou. Na tom má více než velkou zásluhu 

náš člen Ferdinand Vrábel. Právě on stojí za 

úžasnou československou akcí, cyklopřejezdem 

z rodiště M. R. Štefánika v Košariskách do 

rodiště T. G. Masaryka v Hodoníně. Na této 

aktivitě se podílí i část členů na Českobrodské 

jednoty ČsOL a její nultý ročník se právě 

v tomto roce za ne zcela příznivého počasí konal. 

Ani spolkovou činnost jsme neochudili 

a výjezdní seminář se tenotkrát konal v Bílých 

Poličanech. Na podzim jsme v rámci Dětského 

dne v Českém Brodě mohli představit stánek pro 

informační podporu našich aktivit, který 

plánujeme využívat i při dalších podobných 

akcích. I v tomto roce obdžel člen našeho spolku 

ocenění v anketě ANLET Český patriot 

v kategorii péče o památná místa, tentokrát to 

byl Martin Brynych. 

 

Do roku 2013 jsme vstoupili s 423. 

přispěvateli a bezmála 22 tisíci zmapovanými 

vojenskými pietními místy. V plánu máme vedle 

velmi statického zpravodaje Monument vydávat 

i jeho elektronickou verzi s odkazy na vše 

zajímavé v oblasti vojenských pietních míst 

a spustit elektronickou mapu námi zmapovaných 

památek. 

 

A koho bezmála statistická historie 

neunavila, může se dozvědět něco málo o našem 

vlastním projektu mapování vojenských pietních 

míst. Naším cílem je zmapovat všechny památky 

na všechna období naší historie, která mají 

jakoukoliv spojitost s vojenstvím, válkami či 

ozbrojenými silami. Projekt je striktně apolitický 

a nestranný. Není naším úmyslem zjištěná fakta 

jakkoliv komentovat. Vše chceme 

zdokumentovat a představit veřejnosti formou 

internetové prezentace, ucelené geograficky 

orientované výběry pak nabízet formou 

samostatných brožur. Náš projekt je reakcí na 

fakt, že prakticky všechna podobná mapování se 

věnují jen určité části historie či jen vybraným 

památkám. Mnoho památek nemá statut 

válečného hrobu a proto se neobjeví v státem 

organizovaném mapování, jakkoliv by tam 

mnoho z nich být mělo. Mnoho památek se váže 

k dobám s kontroverzním výkladem, že mnohdy 

není vůle podobná místa mapovat. 

A v neposlední řadě, mnoho památek je na 

místech nepřístupných, ve špatném technickém 

času, nebo byly prostě jen zničeny, ukradeny 

a zapomenuty. Přitom každé takové místo 

znamená lidské osudy, mnohdy nemalé utrpení 

a bolest mnoha rodin a nemůžeme připustit jejich 
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zapomenutí. Možná i proto se náš projekt 

někomu může jevit zvláštní, ale faktem je, že na 

našich stránkách je voják C. a K. armády vedle 

legionáře, voják Rudé armády či příslušník 

zahraničního a domácího odboje vedle vojáka 

Wehrmachtu ze Sudet, příslušník třetího odboje 

vedle vojáka Pohraniční stráže. Pochopitelně 

nemůžeme zapomenout na to nemalé množství 

vojáků, kteří zahynuli v průběhu své vojenské 

službě, na připomínky leteckých katastrof 

a nehod. Pochopitelně dohledáváme i hroby 

vojáků a odbojářů, kteří měli to štěstí, že všechna 

příkoří věků překonali a zemřeli v klidných 

dobách, ale jistě není důvod na ně zapomínat. Nu 

a v případě, že se někdo ptá jakého data 

mapujeme, pak jediná možná odpověď je, že od 

nepaměti. Kdyby za dob lovců mamutů znali fakt 

tvorby pamětních desek, začínali bychom klidně 

až u nich, takto jsou nejstarší položky námi 

evidované až od středověkých časů. Druhý 

termín není naneštěstí nijak určen, čas nikdo 

nezastaví a historii vůbec ne, takže naše 

mapování vlastně může pokračovat do 

nekonečna. 

 

Komu však přijde projekt mapování 

vojenských pietních míst ne zorvna malý, pak je 

třeba ještě zmínit fakt, že naší další snahou je 

zjistit nejen informace o daném místě či 

památce, ale i o osudech osob z daného místa. 

Tímto způsobem se nám již podařilo dohledat 

nemalé množství předků našich čtenářů. 

 

V případě, že by se někdo ptal jakou 

spojitost může mít hra Geocaching s vojenskou 

historii či vojenskými pietními místy, pak 

odpověď je více než lehká. Nejen, že pomocí 

této hry se na místa  spamátkami dostanou ti co 

by k nim jinak nepřišli, ale zvýšená návštěvnost 

nekterých lokalit ze strany hráčů této hry 

dokonce zajistila určitou ochranu těchto památek 

před nežádoucími návštěvníky těcto míst. 

 

Jsem přesvědčený, že i laik musí vidět, že 

je za partou nadšenců nemalá kupa práce. 

Připočteme-li, že na obou webových stránkách 

jsou stovky vojenských insignií, historických 

informací, článků a podobných aktivit je to 

značný balík dat. A přestože to s naší činností až 

tak nesouvisí, mnoho z našich členů jsou váleční 

veteráni či aktivní vojáci, takže jistě nikoho 

nepřkvapí, že při tom všem shonu jsme měli od 

vzniku svých aktivit bezmála neustále někoho 

z našich řad v zahraniční misi Bosnou počínaje, 

přes Kosovo, Irák a Afghánistánem konče. 

 

Jsem velmi rád, že náš projekt našel 

podporu o Československé obce legionářské. 

A to jak při zajištění tisku brožur s pietními 

místy, zapůjčením místa v hotelu Legie pro 

pořádání Pražských seminářů, tak při podpoře 

hry Geocaching.  

Martin Brynych 

**** 

CHOVEJME ÚCTU k HISTORII 
 
V květnu  uplyne 68 let od skončení 2. 
světové války. Nechybělo mnoho a většina 
občanů nesouhlasících s německou okupací 
a vznikem protektorátu Čechy a Morava, 
mohla bydlet na Sibiři anebo v asijských 
stepích.  Ostatní uvěznění měli vlastním 
popílkem znečisťovat evropské atmosférické 
klima. Říšskoněmecký kancléř Adolf Hitler 
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prohlásil  v červnu 1942 mj. „Jsem pevně 
rozhodnut nevzdat se nikdy Čech a 
Moravy…Nejste-li schopni to pochopit a 
změnit poměry, pak bude český národ 
odstraněn z Evropy…buďte ujištěni, sáhnu 
k nejkrutějším prostředkům…“  
Po Židech, Polácích, Cikánech, duševně a 
fyzicky postižených, byl na řadě náš národ. 
360 tisíc zavražděných, a umučených  
Čechů zemřelo  krutou smrtí. Němečtí 
uchvatitelé toužili po naší rodné zemi, po 
bohatství našich národů. Totální 
germanizaci, genocidě  a vystěhování 
českého národa zabránili naši spoluobčané, 
vlastenci, státníci a především vojáci armád 
zemí protihitlerovské koalice, zejména 
Sovětského svazu. 
Nezapomínáme na občany naší malé 
obce Cikháj pod Žákovou horou a Tisůvkou, 
kteří  vystoupili odhodlaně na obranu naší 
vlasti. Místo podpory protektorátnímu režimu 
a německé říši, zvolili vzdor a odpor, 
sebeobětování, zvolili hrdinství. Partyzánům 
uchovávali vysílačky, prali a zašívali prádlo 
a oděv, poskytovali stravu, podávali zprávy 
o pohybu fašistických vojsk, gestapa a 
českých konfidentů. Dva občané odešli do 
lesů k partyzánům, ostatní dobrovolně 
pomáhali francouzkým a jugoslávským 
utečencům z německého zajetí.  Za 
nezištnou pomoc partyzánům vypálili Němci 
dne 3. ledna 1945 Vajsovu chalupu, 
prostříleli chalupu Roučkovu, obyvatele 
zatkli a odvezli do koncentračních táborů. I 
další občany zatčené v prosinci 1944 a 
v lednu 1945  odsoudili k trestu smrti. 
Z místní kaple odvezli Němci zvon. Dne 1. 
května 1945 byla obec totálně obsazena 
fašistickými vojsky, prohledáván každý dům. 
Za ukrývání partyzánů měli být zatčeni 
všichni občané, domy vypáleny, obec 
zničena.  Prozíravosti partyzánského velení 
byla obec uchována, občané žili a žijí. 
  Aby znemožnili další vstup německým 
vojskům do  obce, zorganizovali povstání, 
na příjezdové silnice do obce stavěli 
barikády. Obec Cikháj byla  osvobozena 
partyzány 5. května 1945 a následně 10. 
května 1945 mohli občané uvítat slavnostně 
prvního sovětského vojáka, osvoboditele  a 
12. května 1945 1.200 rumunských vojáků. 
Organizátoři odboje začali, spolu 
s partyzány,  odzbrojovat ujíždějící německá 
vojska a sepisovat odebrané zbraně. Díky 

Rudé armádě, která 9. května 1945 
vstoupila do Prahy se,  občané odsouzeni k 
trestu smrti, mohli vrátit domů. 
Jména rodin Vajsové, Hamanové , 
Jaitnerové, Ptáčkové, Bukáčkové, 
Novákové, Opatové, Bartošové a dalších  
můžeme právem řadit ke skupině slavných 
Čechů, k legionářům z první světové války, 
k hrdinům od Sokolova. Naši občané nebyli 
pisateli, učenci, ale prostými lidmi, kteří 
konkrétním činem,  pomáhali k osvobození 
naší vlasti. A to bylo stejně významné jako 
aktivita českých velikánů vědy, kultury, 
armády. 
 Vlivem propagandy některých 
profašistických přívrženců v zahraničí i u 
nás,  se snižuje   porozumění tomu, o co 
tehdy šlo, kdo byli viníci a kdo oběti. 
Projevují se snahy  hrůzy války znevážit  a 
na okupaci našich zemí,  na utrpení občanů, 
zapomenout 
 Braňme své svědomí před nepravdami, 
uchovávejme úctu k místním hrdinům, 
chovejme úctu k naší historii a k 
osvoboditelům. 
 

Trosky Vajsovy chalupy  po vypálené 
německým vojskem v lednu 1945 

            
Dr. Rudolf Hegenbart 

**** 

  Spomienka na prezidenta Tomáša 
Garrigue Masaryka aj v Bratislave 
 
  Vo štvrtok 7. marca 2013 sme si aj v Bratislave 

položením kytíc kvetín k pomníku prvého 

československého prezidenta, Tomáša Garrigue 
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Masaryka, pri Pomníku česko-slovenskej 

vzájomnosti na dunajskom nábreží pripomenuli 

163. výročie jeho narodenia. 

  Masarykova socha pred budovou Slovenského 

národného múzea v Bratislave je replikou diela 

českého sochára Václava Šalouna a bola 

odhalená 28. októbra 2010. 

 

 F. Vrábel 

**** 

Dokumenty a materiály   
 
Generál Otakar Španiel o SNP, bojoch na 
Slovensku, Pražskom povstaní a situácii 
v Československu v júli 1945 
 
Ferdinand VRÁBEL 
 
 Anotácia: 
 
 Po skončení druhej svetovej vojny si 
československý veľvyslanec v USA Vladimír 
Ladislav (ako jeho druhé krstné meno sa uvádza 
aj Svetozár) Hurban1 vyžiadal informácie 
                                                 
1 Plukovník Vladimír Ladislav (ako jeho druhé krstné 
meno sa uvádza aj Svetozár) Hurban (*1883–†1949), 
ruský legionár, člen Odbočky Československej národnej 
rady v Rusku a jeden z najbližších slovenských 
spolupracovníkov T. G. Masaryka, organizátor repatriácie 
česko-slovenských legionárov z Vladivostoku, diplomat. V 
čase likvidácie Česko-Slovenska nacistickým Nemeckom 
v marci 1939 odmietol odovzdať vyslanecký úrad vo 
Washingtone Nemecku. Slovenský biografický slovník (od 
roku 833 do roku 1990). II. zväzok E – J. Martin: Matica 
slovenská, 1987, s. 438 – 439. Podrobnejšie pozri:  

o situácii v Československu od generála Oldřicha 
Španiela2, ktorý bol vtedy prednostom vojenskej 
kancelárie prezidenta republiky Edvarda Beneša. 
Obaja sa poznali ešte z Ruska z obdobia prvej 
svetovej vojny a pôsobenia v ruských légiách. 
Španiel vypracoval pre Hurbana podrobnú 
informáciu datovanú 27. júla 1945, v ktorej líči 
všeobecnú situáciu v Československu, nálady 
v obyvateľstve, stav zásobovania, pomery 
v štátnej správe,  armáde, kultúre, školstve atď. 
Je tu podaná aj charakteristika Pražského 
povstania, bojov v Československu (okolie 
Žiliny, Polom, Malá Fatra, Holešov, Olomouc), 
vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi, 
zásobovania, protinemecké pocity (opodstatnené 
aj neopodstatnené) atď. v prvých týždňoch po 
skončení druhej svetovej vojny. V celom 
materiáli je cítiť povojnovú eufóriu a nádeje, 
s ktorými sa vtedy pristupovalo k obnoveniu 
mierového života v Československu. Na 
mnohých miestach pisateľ, presvedčený 
československý vlastenec, vojak, ktorý prešiel 
oboma svetovými vojnami, a demokrat, neskrýva 
svoj až prehnaný optimizmus nad budúcnosťou, 
ktorá očakáva Čechov a Slovákov. Avšak 
ospravedlnením pre neho je, že to, čo sa 
v Československu odohralo v nasledujúcich 
desaťročiach – najmä po februári 1948 v rokoch 
päťdesiatych a potom po invázii vojsk 
Varšavskej zmluvy v roku 1968, nemohol v roku 
1945 očakávať naozaj nikto. 
 
Kľúčové slová:  
 
Vojenská história – druhá svetová vojna – 
Československo – Pražské povstanie – SNP – 
gen. Oldřich Španiel – plk. Vladimír Hurban 
 
 
 
 
 

                                                                                 
ČAPLOVIČ, Miloslav. Plukovník Vladimír Svetozár 
Hurban. In Obrana 4/2011. 
2 Generál Oldřich Španiel (*11. 2. 1894 – †29. 11. 1963), 
ruský legionár, v rokoch 1929 až 1932  bol 
československým vojenským pridelencom v Poľsku, 1932 
až 1939 profesorom Vysoké školy válečnej v Prahe. V júni 
1939 emigroval do Francúzska, v rokoch 1939 až 1944 
vykonával funkciu československého vojenského 
pridelenca v USA, 1944 až 1946 prednostu Vojenskej 
kancelárie prezidenta republiky. V rokoch 1946 až 1947 
bol veliteľom 1. armádneho zboru v Prahe, 1947 až 1948 
zástupcom veliteľa prvej vojenskej  oblasti, 1948 až 1949 
veliteľom Vojenského historického ústavu. 
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Dokument. 
 
[Vľavo hore je na niektorých stranách 
v záhlaví text:] 
 
Přednosta vojenské kanceláře presidenta 
republiky.                 
                                                                                
                                                        
[Vpravo hore rukou napísané:]    Dův. 
[ěrné]  
                                                                         
                                                                          
V Praze dne 27. července 1945. 
 
  Milý bratře plukovníku, 
 
  obdržel jsem dopisy od Tebe i milostivé 
paní a srdečně děkuji Vám oběma za 
milou pozornost, kterou jste mi projevili 
i za srdečné pozdravy, které stejně 
upřímně opětuji. Divím se poněkud, že je 
dosud tak málo zpráv o Československu, 
neboť jsem předpokládal, že tisk a radio 
již Ameriku dosáhnou a že přece jen dost 
informací, alespoň těch podstatných, jste 
již dostali. Je toho mnoho a nevím 
z kterého konce začít, protože události se 
hrnuly jako lavina a z každého úseku 
života je toho tolik stále nového, že těžko 
se dá v dopise celá ta atmosféra zachytit. 
Nejdříve snad pokud jde o samotnou 
Prahu. 
 
 [Pražské májové povstanie]3 
 
  Pražské povstání vypuklo jako smršť. 
Bylo to mohutné, vášnivé vzepětí 
nesmírně krvavé a plné hrdinství, jakého 
by nikdo nečekal po tak hrozném 
šestiletém strádání a vyčerpíní země. 
Nejdůležitějším činitelem a páteří 

                                                 
3 Medzititulky – F. V. 

revoluce byla drobná*4 inteligence 
a studentstvo, v jejichž řadách jsou také 
největší ztráty.†5 Přirozeně, že ozbrojené 
sbory resp. uniformované sbory jako 
vládní vojsko, četnictvo, policie, hasiči, 
elektrikáři,6 potom podzemní organisace 
důstojníků a vojáků byly vojensky 
nejhodnotnější složkou.Mládež, která 
měla více nadšení než zkušeností, měla 
přirozeně ztráty největší. Hoši 14-15tiletí, 
kteří nikdy pušku neviděli a neuměli s ní 
zacházet a neměli nejzákladnějších 
znalostí bojových, šli místy na smrt jako 
na prohlídku. Byl jsem před několika dna 
[y] na tryzně za padlé u Trojského mostu. 
Tam na př. Padlo 46 lidí, ale Němců tam 
bylo nalezených ubitých 362. Jinde opět 
byly naše ztráty mnohem větší. 
   Prof Pražák, 8 předseda revoluční 
Národní Rady mi sdělil, že celkem padlo 
asi 5.000 našich lidí.7 Hrdinské Pražské 
povstání je  jedno z nejvelkolepějších 
v dějinách podobných tragických 
událostí. Praha sama v celku podstatně 
neutrpěla. Je sice zničena Staroměstská 
radnice a Emauzský klášter, ale jinak 
památky neutrpěly, třebaže některé ulice 
jako Pařížská byla z části zničena a na 
Vinohradech a různých částech Prahy 

                                                 
4 Poznámka perom na ľavom okraji: * zde vedli důstojníci 
a úredníci 
5 Poznámka perom na ľavom okraji: † Jinak povstání se 
zúčastnily všechny vrstvy obyvatelstva.  
6 Nejde o elektromontérov, ale o pracovníkov Pražských 
elektrických dráh – vodičov, sprievodcov električiek 
a trolejbusov a  ďalších zamestnancov mestskej hromadnej 
dopravy v  Prahe. (Za vysvetlivku ďakujem Vladimírovi 
Štruplovi z Prahy.) 
7 Profesor Albert Pražák (*1880 –  †1956), ), literárny 
historik, profesor na Karlovej univerzite v Prahe a na 
Komenského univerzite v Bratislave. Vedec, ktorého jeho 
vlastenecké presvedčenie viedlo od pasívnej k aktívnej 
rezistencii proti fašizmu; v čase májového povstania 
českého ľudu bol predsedom Českej národnej rady. 

 
8 Podľa databázy Ministerstva obrany ČR je počet padlých 
v Pražskom povstaní  1694. Číslo uvádzané Pražákom sa 
zrejme vzťahuje aj na mimopražské obete. Online: 
http://www.valecnehroby.army.cz/htm/1_0.html, stiahnuté 
12. marca 2013. 
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mnohé obytné domy zničeny. Praha 
vypadá po těchto revolučních dnech 
monumentálně tragická. Všechny ty 
škody jsou jako čestné jizvy. Na ulicích 
a to téměř na každé ulici v místech, kde 
padli naši lidé, jsou připevněny 
improvisované tabulky se jmény padlých 
a obyvatelé kladou v ta místa stále svěží 
květiny. Lidé jsou sebevědomí a hrdí, 
protože cítí, že pražským povstáním 
přispěli k rychlé likvidaci armády  
Schörnerovy, která v zemích českých 
čítala ještě půl milionu vojáků. Kdyby 
nebylo pražského povstání, Schörner by 
z Prahy udělal poslední opěrní bod 
a Praha by byla srovnána tak se zemí jako 
Varšava a Budapest a Rusové by ztratili 
snad i desítky tisíc životů. Nejen však 
Praha i jiná města hrdinně povstala 
a bránila se. A jsou to téměř všecka naše 
česká města, která přišla do styku 
s německou armádou, která bojovala 
a přispěla tak k rozvratu ustupujících 
německých armád na západ. Viděl jsem 
to v Poličce, Litomyšli, Chotěboři, 
v Náchodě, Jaroměři, atd. To je asi tak ve 
stručnosti o tom popsledním jenání toho 
hrozného dramatu. Mylím, že právě tímto 
povstáním českého lidu a rychlým 
skoncováním byly Čechy uchránény 
větších škod. 
 
   [Dopad vojny na ekonomiku] 
 
   Bohužel, zem beztak vyčerpaná 
přítomností těch ohromných mass, jak 
německých armád, tak i armád spojenců, 
je hodně vyčerpána a hlavně pokud jde 
o maso a tuky je to pořád ještě 
nedostačující. Lepší se to poněkud, ale 
celý příští rok v těchto produktech 
budeme míti značnou újmu. Pokud jde 
potom o průmysl a zásoby surovin, jsou 
také škody značné, protože Němci mnoho 
vyvezli a po obsazení republiky vítězné 
armády vyvezly z továren, kde Němci 

pracovali, nahromaděné zásoby a mnohdy 
i stroje jako válečnou kořist. Je to podle 
smlouvy a jinak to nemohlo být. Na druhé 
straně ale spojenci uznávají naši těžkou 
situaci a v četných případech již mnohé 
závody zase předali do našich rukou, 
takže jistě budou přivedeny do chodu. 
 
  [Problémy s kádrami] 
 
  Celým tím revolučním kvasem bylo 
zaviněno, že výkonnost v závodech 
značně poklesla. Volí se závodní rady, 
mnozí vysoce kvalifikovaní lidé jsou 
odstraňováni často jen pro nechuť osobní 
a na jejich místo dosadili se lidé, kteří 
tomu zbla nerozumějí. To se znovu dává 
do pořádku a jistě bude trvat určitou dobu 
než se dojde ke stavu uspokojivému. To 
je ovšem věc samozřejmá a pochopitelná 
po šestileté nokupaci,n která dělnictvo 
demoralisovala. Doufám však a vidím to 
konečně den ze dne, jak poměry se lepší 
a jak lidé začínají opět střízlivě uvažovat. 
Byly sice případy, že v továrnách si 
odhlasovali zvláštní příplatky resp. 
premie prostě z titulu, že republika byla 
osvobozena a prože se nepracovalo, 
závody musely doplácet z kapitálu. 
Takových skopičin bylo dost a ztráty byly 
přirozeně ohromné. Horší ovšem by bylo 
kdyby podniky byly zničeny a nemohlo se 
vůbec pracovat. 
   Skutečnost, že starý správní aparát byl 
nahrazen systémem imrovisovaných 
Národních výborů všech kategorií, které 
neměly vyměřeny ani pravomoc ani 
okruh svých působností jednotlivých 
sekcí, vedla z počátku  k tomu, že se 
improvisovalo ve všech odvětvích veřejné 
správy. Někde so také do Národních 
výborů dostali lidé nečestní nebo dokonce 
byli vyložení kořistníci, kteřtí postupně 
byli odstraňováni. I v tom se již poměry 
značně zkonsolidovaly a v celku již aparát 
začíná slušně pracovat. Byly 
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organisovány všelijakými individui 
výprasvy do německého území, kde 
rabovaly a kradly, protože nebylo žádné 
organizované moci, která by mohla 
proniknout všude a všechno hlídat. Nové 
dekrety, vydané presidentem republiky 
v tom již učinily pořádek. 
   Po příchodu do Čech měli jsme zde 
jenom náš armádní sbor a ta hrstka 
četníků a policistů, která tu byla, nestačila 
přirozeně spolu s námi na tak rozsáhlé 
zajišťovací úkoly. Přistoupilo se proto 
ihned k mobilisaci a dnes již armáda ve 
svých hlavních rysech je konstituována 
a plní svoje funkce v pohraničním území. 
Je to zajišťování majitku, pořádková 
služba, vystěhovávaní Němců, atd. Práce 
ovšem je ještě mnoho a mnoho, ale 
v celku možno říci, že z toho nejhoršícho 
jsme venku a celková organisace jak 
armádní tak ostatních resortů státních je 
již značně dobrá. 
   Je právě čas žní a tu třeba s radostí 
konstatovat, že se zdá býti úroda 
nadprůměrně dobrá. To bude mnoho 
znamenat, hlavně pro příští zimu a jaro. 
Bude chléb i brambory a s pomocí 
zahraničních dodávek tuků přece jen 
učiníme značný pokrok ve výživě 
obyvatelstva proti letošnímu roku. 
 
  [Pomery v školstve, kultúre a armáde; 
Slováci] 
 
  Měl bych Vám psát také jak to vypadá 
ve školství, umění, atd. Je toho však 
nesmírně mnoho a všechno to, co mohu 
říci je jen velmi kusé. Je pozoruhodné, že 
nedostatek v české inteligenci není tak 
veliký, jak se myslelo. Často se říkalo, že 
Slováci budou musel dodávat do Čech 
a na Moravu pro výpomnoc svoji 
studovanou mládež. Opak je pravdou. Na 
Slovensku, třebaže poměry byly mnohem 
příznivější nevytvořil se takový kádr 
inteligence, která by mohla nám podstatně 

vypomoci. Slováci nejsou dnes schopni 
ani obsadit svým důstojnictvem slovenské 
jednotky a ani do centrálních úřadů 
nemohou dodat hodnotné pracovníky 
podle ujednání, že ve vedoucím postavení 
mají býti zastoupeni podle počtu 
obyvatelstva. Praktikuje se to tak, že  na 
pr. V armádě včerejší podplukovník 
Slovák je dnes velitelem armádního sboru 
a jmenován generálem a v civilních 
úřadech je to totéž.  Je to nadprodukce 
vysokých hodnostářů, často s chatrnými 
zkušenostmi, ale politicky musí se to 
provádět a snad časem se to vyrovná. 
V některých úřadech to vypadá tak, že 
český úředník je 55tiletý a jeho kolega 
slovenský 30tiletý. 
 
  [Vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi] 
 
  Musím říci, k dobru našich lidí, že není 
žádné hořkosti proti Slovákům pro známé 
události v roce 1939 a pro dlouholeté 
kolaborantství s Hitlerem, protože 
báňsko-bystřické povstání se vzalo jako 
průchod očistcem a přirozeně, že se 
přimhuřují oči i nad těmi, kteří 
s povstáním nic společného neměli 
a přiživili se. Podle dnešního stavu by se 
zdálo, že každý Slovák byl partyzán, 
protože potkat nepartyzána je velkou 
vzácností. Rodinkárstvo ovšem bují se 
stejnou intensitou, jak to bylo dříve, ale to 
všecko není třeba brát nijak skepticky, 
protože se to všecko samo vybarví. 
  Promiň, že o těchto věcech se zmiňuji, 
ale činím tak zúmyslně, protože snad 
uslyšíš z mnohé strany i divočejší zprávy 
a proto upozorňuji, že v celku právě 
poměr mezi Čechy a Slováky lze 
charakterisovat jako velmi dobrý. Také na 
Slovensku samotném je patrný značný 
obrat ve smyslu československém a jsou 
to hlavně vrstvy lidové, nezatížené přímo 
kolaborantstvím v době války, které to 
myslí s Československou republikou 
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velmi upřímně. To je právě ten vysoce 
potěšující fakt a proto se zdá, že 
konsolidace celostátní, vyplývající 
z vyrovnání poměru mezi Čechy 
a Slováky půjde velmi rychle kupředu. 
Mnozí kolegoivé Slováci mi říkají, že pro 
Slovensko bylo velmi důležité, že muselo 
okusit také hořkosti války, protože na 
jeho území se intensivně bojovalo a že 
nyní výpomoc z Čech a Moravy je velmi 
účinná a rychlá a to často na úkor 
restaurování popškozených částí země na 
Moravě, kde byly velmi tuhé boje a škody 
na majetku i životech značné. 
 
   [Vnútropolitická situácia] 

   V celku bych charakterisoval situaci 
takto: Vnitropolitická základna našeho 
budoucího vývoje zdá se být neobyčejně 
zdravá. I když se zdá snad dnes, že postup 
proti reakční pravici je příliš drsný 
a odstraňování i vynikajících jednotlivců 
z pravice příliš radikální, není to na škodu 
věci. Je zde čestnější vztah pokud jde 
o politiku i je patrné, že bude také lepší 
veřejná kontrola obecného hospodaření. 
Rozhodně při systému, jak se nyní 
vybarvuje, nebude možné politické 
korupčnictví, jaké prováděla v poslední 
době určitá agrární klika a také výběr 
osob na různé vysoké funkce bude 
podléhat svědomitější veřejné kontrole. 
Tak se to už dnes začíná jevit a jsem 
přesvědčen, že vývoj nám dá za pravdu. 

  [O mládeži] 

  Zvláštní kapitola by měla býti napsána 
o naší mládeži. Mysleli jsme si, že 
šestiletým útlakem a bezohledným 
germanisováním naše mládež bude 
charakterově pokřivena. Opak je pravdou. 
Již ve Francii, když jsem byl u Dunkirku 
o vánocích, potkali jsme desítky čsl. 
studentů a dělníků, kteří utekli z německé 
pracovní povinnosti a stejně 

dobrodružnými jako nebezpečnými 
cestami dostali se na stranu spojenců. 
Byli hned zařazeni do brigády, bojovali 
chrabře a někteří z nich padli. Totéž 
pozorovali jsme zde. Studenti a vůbec 
mládež československá přímo 
s fanatismem vrhala se na Němce, často 
v pravém slova smyslu s holýma rukama, 
vyrvala jim zbraně a bojovala. Co 
překvapuje, jhe to, že massy mladých 
studentů právě v době německé okupace 
naučili se anglicky a rusky, činíce tak 
z demonstračních důvodů proti umělému 
zavádění němčiny. Sám jsem měl velmi 
milou příležitost potkat svého synovce, 
který k vůli mně byl zbaven práva 
studovat a byl zařazen do Todtovy 
organisace9 ke kopání zákopů, odkud 
ovšem utekl, že mne uvítal při setkání 
anglicky a mluví tak bezvadně, že jsem 
byl opravdu udiven. Zrovna tak dobře 
mluví a čte rusky. A takových hochů sám 
jsem již potkal celé desítky. Těch 20 roků 
republiky a ta dobrá ideová základna, 
kterou mládež měla, bylo tu cítit a 6 roků 
poroby mládež spíše zocelilo než co 
jiného. Také pokud jde o fysický vzhled, 
naše mládež vypadá překrásně. Při všem 
strádání, které tu bylo, lidé chodí velmi 
pěkně a čistě oblečeni a civilisační 
standard udrželi na výši, která na př. 
v porovnání s Francií, je opravdu 
překvapující. Šichni, kdo jsme se vrátili 
domů, souhlasně tu skutečnost 
zjišťrujeme. Nejsem nijak sentimentálně 
naladěn snad pod dojmem návratu domů. 
Naopak, snažím se porovnávat všechno 
velmi kriticky s tím,  co jsem viděl ve 
všech možných zemích, které jsem prošel. 
Musím však konstatovat, že základna, 
z které dnes vycházíme, je v celku tak 
příznivá, že málokterý stát v Evropě má 
před sebou tu budoucnosat, jako máme 
my. Mluvil jsem také se všemi 
vynikajícími činiteli, kteří do republiky 
zavítali a to jak s vojáky, tak diplomaty, 
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korespondenty, atd., s představiteli 
i z východu i ze západu a všichni mají 
tytéž dojmy. Ve studované mládeži 
projevuje se také zvláštní sympatický rys, 
který jsme nepozorovali v roce 1919 
a 1920, to jest  
- - - - - - -  
9 Todtova organizácia vznikla v roku 1938 ako štátna 
polovojenská organizácia pôvodne na realizáciu veřejných 
prác. V roku 1939 ju podriadili veleniu Wehrmachtu. Na 
jej čelke stál dr. Fritz Todt, po jeho smrti v roku 1942 
Albert Speer. Otganizácia sa členila na tuv. Baugruppen a 
mala niekoľko hlavných štábov. Štáb pre západnú Európu 
– Einsatzgruppe West –  mal sídlo v Paríži. Príslušníci TO 
nosili hnedé uniformy a podieľali sa na stavbe ciest a 
výstavbe ovnení. Dobrovoľným náborom, ale neskôr aj 
nútenými odvodmi sa počet jej príslušníkov zvýšil na 
niekoľko stotisíc a v roku 1943 ich počet dosahoval už 
700.000. 
Online: http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/293, 
stiahnuté 12. marca 2013. 

 

absolutní kladný vztah k armádě. Je to 
snad tím, že tentokráte cítil národ ten 
německý podpatek přímo na své šíji a že 
boj proti utlačovatelům nebyl jen 
záležitostí nás za hranicemi, nýbrž a to 
snad ještě ve větší míře, také zde doma. 

 
  [Situácia v zásobovaní potravinami, 
opravy infraštruktúry] 
 

  Země je ovšem, jak jsem již výše 
podotkl, mnohem a mnohem 
vyčerpanější, než jak tomu bylo po prvé 
světové válce. V restauracích dostane se 
skromné jídlo poze na lístky a nedostatek 
základních produktů a potřeb je pořád 
ještě značný. Je velmi málo mýdla na 
příklad. Káva vůbec žádná. Čokoládu, 
kakao, pomeranče, citrony, děti vůbec 
neznají. Když jsem přišel do Jaroměře, 
syn mého bratra, 4letý chlapec, ptal se 
mne, jestli vím, co je to pomeranč a jestli 
jsem jej někdy viděl. O čokoládě slyšel 
jenom z vyprávění a byla to pro něho 
nesmírná sensace. Také mléka je málo 

a to proto, že nyní je sucho a krmivo není 
dosti hodnotné. Není kůží a látek, zkrátka 
Němci vyčerpali zemi až na dno. Začíná 
se s vařením piva a snad k podzimu, až 
bude úroda svežena, bude již volný 
prodej. 

  [Doprava] 

  Dráhy na hlavních tratích zhruba již 
jezdí. Na pomezí moravsko-slovenském 
a dále potom na celém Slovensku všecky 
tumnely a mosty jsou zničeny a potrvá až 
do října, než budou  alespoň nouzově tak 
opraveny, aby stačily pro průjezd při 
omezené dopravě. Aut je velmi málo 
a benzin vůbec není. Výroba benzinu 
v Mostě (syntetický) však již započala 
a poměry se pomalu lepší. Při ústupu 
Němců byly zničeny desítky tisíc aut. 
Nemůžeš si ani představit, co to bylo za 
hřbitovy podél cest. Z Hané k Čáslavi 
všude po cestách napúravo a nalevo tisíce 
aut všech druhů a kategorií právě tak jako 
děl, vozů od trénů, součástek aeroplánů, 
zbraní všeho druhu, atd. Jakmile se 
k podzimu doprava zlepší, pak celková 
situace zásobovací bude nepoměrně 
příznivější.  

  [Pomer československého obyvateľstva 
k Nemcom, obete okupácie] 

  Pokud jde o poměr obyvatelstva našeho 
k Němcům, je tu zášť nepřekonatelná 
a zdá se, že se neoslabí po celé generace. 
To, co Němci zde dělali, nedá se prostě 
vypsat. Je zatéžko potkat jednu rodinu, 
aby neměla nějaké oběti na životech 
a když ne oběti na životech, tedy alespoň, 
aby někteří členové po léta neseděli ve 
věznicích neb koncentračních táborech. 
Relativně nejméně strádalo dělnictvo, 
které pracovalo v továrnách, kde byla 
válečná výroba, protože Němci si je 
předcházeli a privilegovali je i zvláštními 
výhodami. Nejstrašnější tlak byl proti 
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řemeslnictvu, drobné inteligenci, 
legionářstvu a úřednictvu a důstojnictvu 
všech kategorií. Tam jsou ztráty největší. 
Percentuelně vůbec největší ztráty jsou 
v řadách důstojnictva. Tak ku př. celá 
pětina čs. generálů a plukovníků byla 
popravena anebo zemřeli v  koncentrácích 
a  většina byla zavřena v koncentračních 
táborech. A přece až do konce páteří 
největších organisací podzemních zůstali 
důstojníci, kteří potom při vypuknutí 
povstání v Praze a na venkově, měli 
vedoucí úlohu. Dějí se pokusy z různých 
stran tuto účast umenšit a vyzvednout 
činnost tak zvaných partyzánů. Ale fakta 
mluví. Svědectvím jsou tu nesmírné počty 
zabitých a zraněných právě z těchto 
kategorií, jak jsem vyjmenoval. Jestliže 
po prvé válce rád ose mluvilo o zradě 
inteligence, tu tato válka mluví o opaku. 
Inteligence šla prvá do boje v podzemí 
a nesla největší oběti na popravištích 
i barikádách. 

   Často jsme měli za hranicemi o různých 
lidech falešné zprávy a bylo proto milým 
překvapením, že jsme zde potkali celou 
řadu lidí, o kterých se tvrdilo, že jsou již 
dávno mrtví, kteří se najednou objevili 
z německých koncentráků, umístěných až 
někde při francouzském pomezí. Tak ku 
př. vrátil se gen. Husák8 a objevil se také 
gen. Kloud9 a stovky jiných známých 
našich lidí. I tak ale ztráty jsou nesmírné 
a zajisté jste četli o exhumaci 
hromadných hrobů na celém území Čech, 
kde byli lidé pochováváni po stovkách. 
V samotném Terezíně: na př. našli 22.000 

                                                 
8 Generál Otakar Husák (1885 – 1964) ruský a potom 
francúzsky legionár, účastník bitiek pri Zborove a Terrone, 
vedúci jedného z transportov z Ruska cez Murmansk 
a Archangelsk do Veľkej Británie a na francúzsky front. 
Prednosta Vojenskej kancelárie prezidenta T. G. 
Masaryka. V roku 1939 zatknutý gestapom a väznený 
v koncentračných táboroch Dachau a Buchenwalde. 
Napriek tomu ho znovu zatkli aj v roku 1950 a väznili na 
Pankráci a v Mírove až do roku 1956. 
9 Generál Jan Kloud (1889 – 1969). 

uren10 s popelem, nehledě k hromadným 
hrobům s mnoha jinými tisíci mrtvých. 
Všechno dohromady, i ty pasivní oběti, 
které zahynuly na poipravištích 
a v koncentrácích, i monumentální 
pražské povstání, kde se bojovalo na 
každé ulici v celku na 1.600 barikádách, 
a boj našich jednotek zahraničních, tvoří 
velkou mravní základnu, které je si národ 
opravdu vědom a z níž zajisté vytěží pro 
budoucnost mnoiho zdravých popudů pro 
svůj rozkvět. 

  [Osudy generála Oldřicha Španiela, boje 
v Malej Fatre a o Polom, Minčol, 
Považie] 

   Pokud jde o mne samotného, chtěl bych 
Ti sdělit, že po příjezdu do Londýna letěl 
jsem dvakrát do Francie a byl jsem vždy 
určitou dobu u naší jednotky při obléhání 
Dunkirku.11 Potom jsem odletěl s panem 
presidentem přes Afriku a Persii do 
Moskvy12 a když jsem potom přijel na 
Slovensko, vzal jsem si velitelství 1. čs. 
brigády a šel jsem s ní do bojů na Malé 
Fatře.13 Zde měli jsme boje velmi kruté, 
bylo to jednak hodně vysoko a v terénu 
bez jakýchkoli komunikací, ve skalách, 

                                                 
10 Podľa databázy Ministerstva obrany ČR je počet obetí 
(popravení a zomrelí) v Terezíne 35.000. Online: 
http://www.valecnehroby.army.cz/htm/1_0.html, stiahnuté 
12. marca 2013. 
11 Za druhej svetovej vojny uniklo cez Dunkerk 
z nemeckého obkľúčenia veľké množstvo spojeneckých 
vojakov a vojenského materiálu z kapitulujúceho 
Francúzska. Evakuáciu ( 27. máj – 3. jún 1940) pod 
krycím názvom  „Operácia Dynamo“, na ktorej sa 
zúčastnilo okrem vojenských lodí aj množstvo drobných 
civilných a rybárských plavidiel, nazval Winston Churchill 
„zázrakom“. Španielova poznámka sa už vzťahuje na 
druhé, tentoraz už spojenecké obliehanie Dunkerku (5. 
októbra 1944 – 9. mája 1945), kde zohrala významnú 
úlohu Čs. samostatná obrnená brigáda, ktorej velil generál 
Alois Liška. 
12 Ide o druhú cestu prezidenta E. Beneša z Londýna cez 
Afriku, Perziu a Moskvu v marci 1945  s  príchodom  na 
oslobodené československé územie v apríli 1945 (Košice). 
13 O bojoch v Malej Fatre, Veľkej Fatre, v Javorníkoch, pri 
Vsetíne a Holešove  pozri podrobnejšie: PROCHÁZKA, 
Zdeněk (red.). Vojenské dějiny Československa. IV. díl 
(1939 – 1945), Praha: Naše vojsko 1988, s. 690 – 700. 
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neprostupných lesích, kde místy bylo 
ještě 2 m sněhu. Bojovali jsme hlavně 
o Polom a přilehlé vrchy na sever od něho 
v celku 14 dní a za tu dobu vůbec jsem 
nesešel a spal jsem jenom spolu 
s mužstvem v lese. Byly tu také přirozeně 
i krise ve vojsku, poněvadž některé dny 
lilo jako z konve, vojáci byli na smrt 
unaveni, usínali přímo za bojů v bojové 
čáře a protožr se dalo bojovat jen muž 
proti muži bodákem a ručním granátem 
a ztráty byly značné, tu bylo potřebí 
velkého vypětí vůle a energie, udržet 
pracně dobytý terén a nejen to, bojovat 
dál, od skály ke skále a nedat nepříteli 
chvilku oddechu. Zde na Malé Fatře 
ztratil jsem za 12 dní přes 300 lidí. Byly 
prapory, kde ztratil jsem všechny velitele 
rot, ale jinak to nebylo možné, protože 
vyvrácením těchto německých postavení 
uvolňovala se nám cesta na Žilinu a do 
ohbí Váhu. Je příznačné, co na př o boji 
o horu Minčol i o Malé Fatře a přilehlých 
vrších napsalo ´Právo lidu´ : 

´Němci se zakopali na obráceném svahu. 
Aby byla dodána naší části potrava 
a střelivo, bylo nutné uraziti cestu 12 km 
dlouhou.  Čtrnáct dní žili vojáci v dešti 
a ve sněhu, v bunkrech a skvěle se drželi. 
Generál Španiel po celou tu dobu byl 
v bunkru naprosto stejném asi 200 – 300 
m za předním okrajem fronty a svou 
přítomností a osobními rozmluvami 
s vojáky za metelic a deště udržoval 
odvahu mužstva. Bezvadnou spoluprací 
obyvatelstva, které samo vystavělo 
nahoru cestu pro vozy a na vozech, 
tažených voly a v rukou donášelo tam 
potraviny a střelivo, bylo umožněno, že – 
když přišel rozkaz: ´Útočit a hnát Němce 
až do Žiliny!´ mohl býti tento rozkaz 
splněn do písmene.´ 

   Dělali jsme v těch těžkých poměrech, 
co bylo v lidských silách a agresivností 
a houževnatostí jsme způsobili zde 

Němcům nesmírné ztráty. Myslím, že 
ztráty jejich byly větší, než byly moje. 
Mimo jiné moje brigáda vzala zde do 
zajetí také asi 200 Maďarů. Ti ovšem 
nebyli tak tuzí jako Němci a práce s nimi 
byla mnohem snažší. Za tento boj byl mi 
udělen válečný kříž, který mi pan 
president osobně předal dne 1. května 
v Turč, Sv. Martině. Po pádu Malé Fatry 
a proniknutí k Žilině, útočil jsem s celou 
brigádou na kopce severně Turé a pronikl 
jsem až do údolí Rajčanky, odkud potom 
postupoval jsem přes Rájec a Sulovské 
skály, což bylo velmi obtížné, poněvadž 
je zde mnoho soutěsek, až do údolí Váhu. 
Přes Váh dostali jsme se u Povážského 
Podhradí, jednak na loďkách, které jsme 
zde zachvátili a na rychle 
improvisovaných prámech a když jsme 
potom vytvořili dostatečné předmostí, byl 
postaven pontonový most, po němž se 
přesunulo celé dělostřelectvo a veškeré 
služby. Dále šli jsme všeobecně údolím 
Marinkovského potoka až pod svahy 
Javorníků. 

  [Boje v Javorníkoch a na Morave,  
Vsetín, Holešov, Rymice, Olomouc] 

  Vedle nás nalevo šla 4. brigáda, která 
narazila západně od Javorníků na silné 
německé postavení a musila zaujmout 
kruhovou obranu. Vzal jsem útokem 
hřebeny Javorníků spolu se 3. Brigádou, 
která byla napravo ode mne a ještě téhož 
dne jeden z mých praporů pronikl až 
k Novému Hrozenkovu a tím jsme obešli 
obranu Némců, která byla před 4. 
Brigádou, takže musili ustoupit. Boj 
o Javorník byl dosti tuhý, ale ztráty 
nebyly veliké, neboť se mohlo rozvinout 
včas dělostřelectvo i minomety a měl 
jsem dobré zprávy o nepříteli od místního 
obyvatelstva. Po překročení Javorníků 
postupovali jsme všeobecně přes hovězí 
na Ústí a odtud dále na Lhotu a směrem 
k Fryštáku. Můj ženijní průzkum při té 
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příležitosti rekognoskoval cestu na Vsetín 
a podařilo se mu jako prvému vniknout ze 
severu do Vsetína, když byl obešel 
německé odpory a byl tam dříve tedy než-
li 4. brigáda, která postupovala přímo 
z jihu a jež narazila na jižním okraji na 
silný odpor. Další tuhé boje měli jsme 
u Hrobic před Fryštákem. Trvaly celý den 
a jednomu z mých praporů podařilo se 
překrásným útokem vzít Kašavu, kde 
dobyli šest deseticentimetrových 
německých děl, spoustu trénů a materiálu, 
při čemž pobili mnoho Němců. Dále 
potom obsadili jsme Fryšták a Holešov 
a poslední velký boj byl již na Hané 
u Holešova. Měl jsem za úkol zmocnit se 
osady Količín a Rymice, prolomit zde 
nepřátelskou frointu a postupovat ve 
všeobecném směru na Přerov a Olomouc. 
Boj o Rymici byl těžký, ztratil jsem 
celkem 80 loidí a Němce jsme vytlačili 
tím, že jsem poutal intensivně německou 
obranu v čele a obešel jsem vesnici 
z východu ve směru na Kostelec. Němci 
se v podvečer stáhli směrem na sever 
a my jsme potom dále pokračovali přes 
řeku Moravu na Kroměříž a západně od 
Kojetína. Mezitím došlo k příměří a další 
cesta až po Čáslav v Čechách byla už jen 
likvidací ustupujících německých 
jednotek. Tuhost tohto posledního boje 
u Količína a Rymice dá se vysvětlit tím, 
že my jsme byli jižní skupinou, která 
zatlačovala Němce k Olomouci, mezitím 
co Rusové išli ze severu Za tento boj 
o Olomouc byly mnohé jednotky citovány 
v rozkaze maršála Stalina ze dne 8. 
Května a také 1. Čs. samostatná brigáda 
byla zde uvedena a já jako její velitel. 
Bylo řečeno, že jsme se vyznamenali (t. j. 
otličili) v tomto boji. Nepíši Ti to jako 
chloubu, nýbrž vzpomínám si na jeden 
náš rozhovor, že jsi kdysi řekl jaksi 
s politováním k čemu bylo všechno to 
naše veliké vojenské úsilí doma, když 
armáda nemohla bojovatr a já jsem tvrdil, 

že to, co se u nás budovalo není ztracená 
hodnota a v té či jiné formě ve prospěch 
státu se to zase plně uplatní. I když jsme 
nemohli zasáhnout mohutnými armádami, 
přece jen v této poslední fázi bylo to 
nesmírně důležité, neboť měli jsem hned 
jádro armády, která prošla boji a rozšířili 
jsme ji, jak se zmiňuji již výše. To všecko 
bychom bývali nemohli v těch několika 
nedělích udělat, kdyby nebylo solidní 
přípravy před touto katastrofou. 

   A ještě jako poznámku k těm Rymicím 
dodávám, že tamější občanstvo mě 
jmenovalo čestným občanem obce 
a koncem srpna tam odhalují pomník 
mojím padlým vojínům, ke kteréžto 
slavnosti pojedu. - - - - - 

   [Výčiny Nemcov po prímerí - Chotěboř, 
Čáslav, Malá Fatra, Strečno  - a reakcie 
na ne] 

   Ač bylo po příměří, Němci ještě se 
bránili, místy také i vraždili civilní 
obyvatelstvo a ještě v Čechách celou řadu 
lidí zabili. Protože při bojích na Malé 
Fatře a hlavně při boji mého 3. Praporu 
v soutěsce u Strečna Němci při ústupu 
ubili a zohavili celou řadu  mojích vojáků, 
kterým uřezalki nosy, uši a vypíchali oči 
(byli to ranění, kteří při protiútoku jim 
padli do rukou), nemohl jsem potom 
bránit již našim vojákům, aby k Němcům 
byli berzohlední. Zajatce již nebrali 
a proto ztráty Němců na životech byly 
hrozné. Nedovedl jsem pochopit tu 
zvláštní psychologii německého vojáka, 
že právě v okamžiku, když se již 
schylovalo ke katastrofě, dopouštěli se tak 
bestiálních činů, když musili býti si 
vědomi toho, že tyto surovosti budou 
krutě pomstěny. Sám osobně potom cítil 
jsem hořkost a bolest nad ztrátou svého 
synovce, který padl těsně před koncem 
války a mimo to viděl jsem, že všichni 
příbuzní z rodiny jsou v koncentrácích 
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a také příbuzní všech mých kamarádů, 
jako na př. rodina Dr. Steinbacha, Dr. 
Klingra a proto jsem v sobě potlačil 
veškeré city pro jakékoliv milosrdenství 
s těmito hoirdami lupičů a surovců. Viděl 
jsem pak nad to ještě, že Němci 
nebojovali jen proti nám vojákům, ale 
i proti civilnímu obyvatelstvu a tu potom 
je těžko být shovívavým. Osobně mně 
nezáleželo na tom jestli se vydávám 
v nebezpečenství nebo ne, protože míra 
toho, čím byla postižena naše rodina, byla 
taková, že jsem chtěl za každou cenu 
vyrovnat si osobvní účty. Ti kteří zde 
v Čechách proti nám bojovali, celý život 
budou vzpomínat, jak sej im nevyplatilo 
tuto válku vést. 

  Zvláště bych chtěl zde ukázat na jednu 
vysoce zaujímavou věc. Všude, kde jsme 
bojovali, nebyla to už jen záležitost 
armády samotné. Občané všech 
zaměstnání a všeho věku spontánně se 
připojovali k nám a často pomáhalki 
přímo v bojovém sledu, buď u dělostřelců 
při donášení střelkiva nebo i pěšákům 
a dokonce i bojovali hlavně napadajíce 
německé jednotky při průchodech 
v lesích, soutěskách atd. Stalo se často, že 
byli tak aktivní, že menší mosty stačili 
opravit ještě před naším příchodem 
a potom nám pomáhali hlavně v těžkém 
lesním terénu při přesunu trénů a zásob, 
takže jsme šli velmi rychle kupředu. Bylo 
to úžasné nadšení, jak jsme byli 
obyvatelstvem vítáni. Nebylo snad jediné 
osady, aby tam nebylo slavobrány, 
postavené ještě, když se střílelo a mnohde 
se stalo, že vítala nás hudba, ač byl ještě 
plný pohyb. Bylo to opravdu přímo 
národní povstání, které nelze po celý 
život zapomenout. Mnohdy přišli jsme 
také do míst, kde našli jsme spoustu 
Němců pobitých a to jenom 
obyvatelstvem, které je přepadlo buď 
v noci anebo kde to terén lesní anebo 

kopcovitý dovoloval. Bylo až směšné 
vidět ty hordy zajatců, tetelících se 
strachem, jak najednou byli poníženi a jak 
všechna ta arogance z nich spadla. 
Většina SS-manů, kteří před tím měli 
černé uniformy, šli často jen ve spodním 
prádle, protože ty nikdo do zajetí nebral. 
Mnozí bloudili ještě několik neděl po 
ukončení příměří po lesích, kde je 
obyvatelstvo honilo jako dravou zvěř až 
je utlouklo. 

  Mám zajímavé fotografie téměř ze všech 
bojů a některé jsem zde již uveřejnil. 
Lituji, že prozatím nemohu Vám mnoho 
poslat, protože těžko se zde ještě 
fotografie ve větším množství dají 
zhotovovat. Něco však připojuji. 

  Když jsem s brigádou táhl Čáslaví, měl 
jsem to štěstí, že jsem se setkal se svou 
sestrou, která se právě vracela 
z koncentračního tábora. Také jsem zde 
potkal jejího syna, mého synovce, 
o němže se výše zmiňuji, který spolu 
s britskými a novozélandskými zajatci 
súčastnil (!) se aktivně bojů proti 
Němcům jako partyzán. Došli jsme takto 
pochodem až k samotné Praze a leželi 
jsme několik dní před vstupem do Prahy 
v Hostivaři a okolí. Nebylo pro nás nic 
tak vzrušujícího jako vidět ten grandiosní 
zánik kdysi pyšných německých armád. 
V poslední fázi, hlavně na pomezí 
moravsko-českém potkávali jsme již 
desetitisícové kolony německých zajatců, 
a všude kam oko dohlédlo, po cestách, po 
polích, tisíce vozů, děl, materiálu, že to 
přesahuje veškeré lidské představy.  

   [Drsné náhodné scény] 

 
   Viděli jsme také scény, které  jsou 
nezapoimenutelné pro celý život nejen 
svou drsností, ale také zvláštní 
náhodností.  Stal se na př. případ u mé 
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brigády, že jeden z důstojníků, profesor 
doktor filosofie zaměstnáním, z Levic na 
Slovensku, jenž měl z části vyhubenou 
svoji rodinu, potkal v těch massách 
zajatce SS-mana ze svého rodného města, 
který byl příčinou zničení jeho rodiny. 
Bylo to téměř jako zvláštní řízení osudu. 
Poněvadž přišlo [rukou dopísané slovo: 
přímé]  nařízení, že němečtí vojáci se již 
nemají střílet, vytáhl chlapa z kolony, 
odvedl jej k potoku, poručil mu lehnout si 
do potoka, šlápl mu na hlavu a držel jej 
tak dlouho, až se utopil. Chápal jsem jeho 
bezmeznou zlost a bylo zbytečné mu něco 
vytýkat. Přitom jde o člověka, jenž celou 
válku se snažil jen o to, aby nebylo 
zbytečných krutostí a nedovolil, aby 
zajatcům bylo ubližováno. Nyní však 
když viděl vraha své sestry a příbuzných, 
nezdržel se, aby zločince sám  utratil. 
Takových scén bylo na sta a nikde se 
nemůže divit po tom všem, co jsme zde 
viděli a prožili, že ani jinak nemohlo být. 
Byl to jen stín všeho toho, co Némci 
páchali. Když dnes vidím, co se dělo na 
př. zde na Pankráci, všecka ta mučidla, 
quillotiny (!), ty nesmírně rafinované 
způsoby týrání lidí, to vyvražďování 
celých rodin, atd. to všechno nic není 
proti tomu, co za tak děsných bojů 
a okolností na frontě se stávalo,  [rukou 
dopísané: co bylo v zázemí.] 
 
  [Vjazd brigády do Prahy] 
 
  Dne 17. května potom zažil jsem 
z nejšťastnějších dnů svého života,, vjezd 
v čele své brigády do Prahy. Nedá se 
popsat celé to vzrušení a nadšení, jak 
našich vojáků, tak obyvatelstva 
pražského, a všechny ty mohutné dojmy 
pochodem přes celou Prahu na 
Staroměstské náměstí, které ještě páchlo 
spáleništěm po nedávných bojích, až na 
Letnou. Vzpomínal jsem potom, co jsme 
zde prožívali roku 1939 a na tu strašnou 

trnitou cestu, než jsme zase se do [rukou 
dopísané: s] tali sem. Bohužel i tento 
vjezd do Prahy měl pro mne hořkou 
příchuť, prot [rukou dopísané: o] že 
současně v tutéž hodinu, když jsem 
přijížděl na Letnou, konal se pohřeb 
jednoho z mých švagrů, který byl zabit při 
pražském povstání. Protože bylo mnoho 
mrtvých a nestačilo [dopísané rukou: se] 
pochovávat [rukou písaná poznámka na 
ľavom okraji: + nedostatek rakví] 
a spalovat, byl pohřeb až 17. května právě 
v den našeho příchodu do Prahy. Našel 
jsem celé pražské příbuzenstvo ve smutku 
a ktomu ještě potom jejich zármutek se 
zesílil, když jsem jim sdělil o smrti svého 
synovce pod Štrasburkem. Bratr14 v té 
době ještě v Praze nebyl. Za bojů o jižní 
Moravu utekl spolu se švagrovou 
z koncentračního tábora ve Svatobořicích, 
skrýval se v lesích a po vsích a dostal se 
později do Brna, kde náhodou projíždějící 
vojsko z Anglie mu sdělilo, že syn padl. 
Když se vrátil do Prahy, našel svou vilu 
pustou a musí začínat zase od počátku. 
Jakž takž se již zařídil a ač, jak říká, 
ztrátou svého syna ztratil zároveň smysl 
svého života, Přece jenom se pustil 
s neochabující silou a energií do práce 
a hledí tuto svoji bolest překonat službou 
celku.  
 
  [Doma v Jaroměři a Hradci Králové] 
   
  Doma potom v Jaroměři bylo jako 
s ostatním příbuzenstvem. Bratra zavřeli, 
ale dostal sej im ze spárů a pomocí 
tamního primáře, který jej na rychlo 
operoval a vydával za těžce nemocného, 
přece jen se zachránil. Můj majetek vša je 
povětšině ztracen, ale fakt sám, že přece 
jen jsme se zase sešli, utěšuje a posiluje 

                                                 
14 Významný sochár, rezbár a medailér, profesor na  
Vysokej škole umeleckoprůmyslovej a Akadémii 
výtvarných umění v Prahe, Otakar Španiel (1881 – 1955). 
Počas vojny väznený Nemcami. 
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nás pro další práci. Byl jsem překvapen 
mile při příjezdu do Jaroměře, neboť 
bratrovi během války se narodily dvě děti, 
synek a dcerka, takže přece zase jenom 
radost z toho poněkud zmírňuje hořkost 
všeho druhého. 
 
  Také v Hradci Králové jsem navštívil 
svoje příbuzenstvo, kde jeden z mých 
synovců, technik ze Škodových závodů, 
velmi činně se zúčastnil podzemního 
hnutí ve skupině gen Bláhy15 a když byl 
zatýkán na podzim min. roku, svedl 
s Gestapáky boj, dva střelil, ale sám byl 
těžce raněn průstřelem kyčle a těžkým 
poraněním do hlavy. Protože byl jedním 
z hlavních členů v organisaci, Němci 
nařídili, že musí být léčen, aby jej mohli 
vyslýchat. Když se trochu uzdravil, 
odvezli jej do Terezína, ale s pomocí 
jednoho z českých lékařů z nemocnice 
utekl a uschoval se v židovské sekci mezi 
lidmi, podezřelými z tyfu a udržel se tam 
přes pečlivé hledání Gestapáků až do 
pražského povstání a potom se dostal ven. 
Je již v celku zdráv, ač byly chvíle, kdy 
byl mezi životem a smrtí. 
 
  To je tak všechno, co bych Ti, milý 
bratře plukovníku mohl napsat o svých 
osudech, protože myslím, že je to v celku 
osud normální české rodiny a takových 
osudů bylo na statisíce. Snad právě proto 
lidé dnes mají k sobě jaksi blíž a přese 
všechny ty bolesti a krise, které tu 
prožíváme a jež jsou důsledkem německé 
okupace, celá ta situace mravní je 
mnohem lepší než byla při převratu v roce 
1919, kdy tuhé zápasy neslo zahraničí 

                                                 
15 Generál Silvestr Bláha (1887 – 1946), ruský 
a francúzsky legionár, účastník bojov na Tešínsku a na 
Slovensku v roku 1919, prednosta Vojenskej kancelárie 
prezidenta repuliky T. G. Masaryka aj E. Beneša,  za 
druhej svetovej vojny spolupracoval s domácim odbojom, 
účastník Pražského povstania. 
 

a svoboda národu doma spadla do klína 
bez velkých obětí. 
 
  [Záver] 
 
 Měl bych snad ještě mnoho toho, co bych 
Ti mohl napsat, ale odpusť mi, jsem tak 
zaměstnán a mám toho tolik, - že opravdu 
těžko se k něčemu dostanu. Prosil bych 
Tě, kdybys vyřídil všem pánům na 
velvyslanectví, že veškeré vzkazy jejich 
příbuzným jsem vyřídil a také příbuzným 
Karla Koželuha16 jsem sdělil, co 
Koželuhovi dělají. Rád bych všem psal, 
ale není mi to dobře možné a proto Tě 
prosím, abys byl tak laskav a dal také 
tento dopis přečíst všem panům ve 
Washingtoně. Rodinu Dr Chýle17 jsem 
neviděl osobně, ale napsal jsem jim a pan 
Chýle mi odpověděl. Myslím, že se s ním 
pak ještě potkám v nejbližších dnech. 
 
  Prosím předat milostivé paní moje 
uctivé poručení. Navštívím Vaše známé 
při první příležitosti. Také všem pánům 
a dámám na velvyslanectví posílám svoje 
upřímné pozdravy. 
 
  Přeji Ti hodně osobního úspěchu 
a dobrého zdraví i zůstávám se srdečným 
pozdravem  
 
                                                                 
Tobě vždy oddaný 
 
                                                                 
[Podpis rukou:] Gen. O. Španiel 
 
  [Rukou písaný dodatok:]  
 
  Protože nemohu psát Dr. Steinbachovi18 
zvlášť a odpovědět mu na četné dotazy, 
                                                 
16 Karel Koželuh, významný športovec, tenista, futbalista a 
hokejista (1895 –1950). Po Mníchove zostal v USA. 
17 Dr. Chýle (? – Nepodarilo sa ho identifikovať.) 
18 MUDr. Karel Steinbach (1894 – 1990) , gynekológ a 
pôrodník, bol známou osobnosťou prvej Československej 
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posílám mu též kopii tohto dopisu. Bude 
zajímat ještě také Dr. Papánka.19 Prosím, 
abys prominul, že tak činím, ale jsou to 
věci obecné, byť snad viděné jen mojima 
očima. Co jsem červeně zatrhl mohlo by 
snad posloužit i naší ČTK. 
                                                                              
                                                                    
GŠp. 
 
   

 
       

**** 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
republiky. Jeho osudy sú spojenú so spisovateľmi, 
novinármi, herečkami, hercami  a politikmi (K. Čapek, F. 
Peroutka, H. Haas, A. Mandlová, O Scheinpflugová, J. 
Masaryk. Po roku 1948 žil v emigrácii v USA. 
19 JUDr. Ján Papánek (1896 – 1991), rodák z  Brezovej 
pod Bradlom, taliansky legionár a významný 
československý diplomat. 

Medzinárodná vedecká konferencia  
„Vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny – 

spoločná história Európy.“ 

V dňoch 20. – 22. marca 2013 sa  v dôstojných 
priestoroch Historickej auly Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika a Štátnej vedeckej knižnice v 
Košiciach uskutočnila medzinárodná vedecká 
konferencia o problematike vojnových 
cintorínov spojených s Veľkou vojnou, ktorá až 
neskôr získala označenie prvá svetová vojna. 
Organizátormi podujatia boli Katedra histórie 
Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach, Vyšegrádska pracovná skupina pre 
vojnové cintoríny a Vojenský historický ústav 
v Bratislave. Tieto inštitúcie prevzali zároveň aj 
úlohu odborných garantov spolu s Klubom 
vojenskej histórie Beskydy a Österreichisches 
schwarzes Kreuz. Medzi účastníkmi boli aj 
zástupcovia  rôznych domácich aj zahraničných 
vysokých škôl, vojenských archívov a múzeí ako 
aj vojenských klubov z Poľska, Slovinska 
a Talianska. Konferencia sa tešila naozaj 
nebývalému záujmu študentov aj širokej 
verejnosti. 

  Počas trojdňového rokovania jednotliví 
referenti osvetlili problematiku vyhľadávania, 
obnovovania a údržby vojnových hrobov 
a cintorínov na území svojich krajín, referovali 
o svojich skúsenostiach z archívnych výskumov, 
pátrania po zanedbaných cintorínoch v prírode 
ako aj o ich rekonštrukcii. Pozornosť sa venovala 
predovšetkým blízkemu územiu bojiska 
v Karpatoch v rokoch 1914 a 1915, 
ďalej bojiskám a cintorínom v Haliči a okolitých 
regiónoch. Účastníci konferencie sa dozvedeli 
mnohé podrobnosti aj o bojoch na Soči, Piave 
a vôbec na talianskom fronte (Gorícia, Doberdo 
atď.) Niektorí referujúci venovali pozornosť aj 
vojenským nemocniciam, epidémiám, spojeným 
s vojnou a problematike vojnových zajatcov. 

  Z Českej republiky sa okrem zástupcov 
občianskeho združenia Signum belli z Brna 
(Radim Kapavík a Jiří Vrba) na podujatí 
zúčastnil aj predstaviteľ Ministerstva obrany ČR 
Pavel Filipek, ktorý má na starosti vojnové hroby 
v zahraničí a Tomáš Kykal, pracovník 
Vojenského historického ústavu v Prahe. Obaja 
predstavili databázy spojené s evidenciou 
padlých a miest, kde sa nachádzajú cintoríny 
a vojnové hroby. Za Spolek pro vojenská pietní 
místa sa na konferencii zúčastnil Ferdinand 
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Vrábel, ktorý na konkrétnych príkladoch 
porovnal starostlivosť o vojnové hroby 
a pomníky padlých z I. svetovej vojny 
v západnej, strednej a východnej Európe, pričom 
zvláštnu pozornosť venoval legionárskej 
problematike (obnovovanie hrobov a pomníkov, 
resp. budovanie nových pomníkov v Rusku 
atď.). Zástupcovia KVH Beskydy predstavili aj 
svoju trojdielnu publikáciu „Mementá I. svetovej 
vojny“ v ktorých publikovali výsledky svojho 
bádania a úsilia obnoviť zanedbané cintoríny. 
Tak isto poslucháčov oboznámili aj s výsledkami 
svojej práce, ktorej následkom je viacero pekne 
reštaurovaných vojnových cintorínov v regióne 
Humenného, Sniny, Medzilaboriec a Stropkova. 

  Členovia Vyšegrádskej pracovnej skupiny 
predstavili prítomným aj svoju výzvu schválenú 
11. 11. 2012 na stretnutí v Brne „Spomínajme 
spoločne v spoločnej Európe“, ktorej cieľom je 
získať podporu poslancov Európskeho 
parlamentu pre myšlienky, aby sa deň 11. 11. 
2014 slávnostne vyhlásil za Deň spomienky na 
padlých vojakov na bojiskách. Cieľom tejto 
iniciatívy je zachovanie mieru, posilnenie 
európskej integrácie a zachovanie pamiatky 
padlých vojakov v I. svetovej vojne. Ako to 
vystihol zástupca rakúskej organizácie, Ing. Otto 
Jaus, vojnové hroby a pomníky sú tu pre pietu, 
pre spomienku, pre odpustenie, pripomienku 
potreby udržiavať mier, porozumenie medzi 
národmi a vzájomné zmierenie. 

  Súčasťou praktickej časti konferencie bola aj 
návšteva Leteckého múzea v Košiciach. 

  Konferenciu pripravoval a zabezpečoval celý 
štáb obetavých ľudí, ale dušou a hlavným 
organizátorom celého podujatia bol zástupca ako 
univerzity, tak aj KVH Beskydy, náš priateľ 

Mgr. Martin Drobňák, ktorému účastníci ďakujú 
za príkladne zorganizovanú akciu. 

   F. Vrábel, Spolek pro vojenská pietní místa, 
Praha  

**** 

Český prezident Miloš Zeman vzdal 
poctu M. R. Štefánikovi 

 
 
  V dňoch 4. a  5. apríla 2013 navštívil Slovensko 

novozvolený český prezident Miloš Zeman. 

Stalo sa už tradíciou, že slovenskí aj českí 

prezidenti ako prvú krajinu po nástupe do 

funkcie hlavy štátu navštívia svojho najbližšieho 

suseda. Aj Zemanova návšteva v Bratislave bola 

jeho prvou zahraničnou cestou po jeho zvolení 

za prezidenta Českej republiky. 

  Miloš Zeman sa najprv stretol so svojím 

slovenským partnerom Ivanom Gašparovičom, 

s ktorým rokoval v Prezidentskom paláci, potom 

sa v rámci pracovného obeda stretol s premiérom 

Robertom Ficom. Obaja prezidenti si položením 

vencov k pomníku Slobody na Námestí Eugena 

Suchoňa pripomenuli 68. výročie oslobodenia 

Bratislavy (4. 4. 1945). V bojoch o Bratislavu 

v apríli 1945 padlo 750 príslušníkov Červenej 

armády, 450 nemeckých vojakov a 120 

civilistov. 

  Večer sa český prezident zúčastnil na 

slávnostnej recepcii, ktorú na jeho počesť 

usporiadala slovenská hlava štátu. 

  V piatok 5. apríla sa prezident Zeman stretol 

najprv s primátorom Bratislavy Milanom 

Ftáčnikom a potom v rámci pracovného obeda 

s predsedom Národnej rady SR Pavlom Paškom. 

Počas svojej návštevy Bratislavy si Miloš Zeman 

položením venca k pomníku generála Milana 
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Rastislava Štefánika uctil aj pamiatku jedného zo 

zakladateľov Československej republiky – 

spoločného štátu Čechov a Slovákov. Zeman je 

vôbec prvým českým prezidentom, ktorý 

k Štefánikovej soche v Bratislave položil veniec. 

Po pietnom akte, ktorý uzavrelo odtrúbenie 

Večierky príslušníkom čestnej stráže oblečenom 

v uniforme slovenského dobrovoľníka z 

revolučných rokov 1848 – 1849 (práve 

v Štefánikovom kraji, na Myjave a v blízkosti 

Brezovej pod Bradlom vtedajší slovenskí 

dobrovoľníci zviedli aj niekoľko bitiek 

a košutovskými jednotkami), sa český prezident 

krátko porozprával aj s prítomnými členmi 

Správnej rady Nadácie M. R. Štefánika – jej 

súčasným predsedom  profesorom Dušanom 

Bakošom, čestným predsedom Jánom Fuskom 

a správcom Ing. Pavlom Šestákom. Vedenie 

Nadácie odovzdalo M. Zemanovi aj dar – dve 

knižné publikácie a videokazetu o M. R. 

Štefánikovi. „Dověděl jsem se, že jsem prvý 

český prezident, který položil věnec k Štefánikově 

soše. Doufám, že nebudu také poslední,“ povedal 

okrem iného Zeman v rámci besedy s ďalšími 

občanmi Bratislavy, ktorý si s ním prišli podať 

ruky a požiadali ho aj o autogramy. 

   Táto obnovená Štefánikova socha stojí 

v Bratislave na nábreží Dunaja v modernej štvrti 

Eurovea pred novým Slovenským národným 

divadlom od 4. mája 2009. Je to replika 

monumentálneho diela českého umelca a 

 Štefánikovho osobného priateľa, akademického 

sochára Bohumila Kafku.  O postavenie tohto 

pomníka sa zaslúžila predovšetkým Nadácia 

Milana Rastislava Štefánika na čele so svojím 

predsedom, profesorom Jánom Fuskom, ktorá si 

v tomto roku pripomína 20. výročie svojho 

vzniku. 

  Bronzová postava M. R. Štefánika meria 740 

cm, váži 6000 kg a stojí na podstavci vysokom 

344 cm. Socha je samonosná bez výstuží a  mala 

by odolať sile vetra s rýchlosťou až 200 

kilometrov za hodinu. Hlavný pylón je vysoký 

21,6 metra a sú na ňom umiestnené tri bronzové 

tabule s nápismi. Cínovo-bronzový lev je dlhý 

640 cm, jeho výška s podstavcom má 420 cm 

a jeho celková hmotnosť dosahuje 5900 kg. 

  Jeden zmenšený tretinový model tejto sochy 

(vysoký 248 cm) sa nachádza v  Prahe  pred  

Štefánikovou  hvezdárňou  na  Petříne;  druhý  

tretinový  model  rovnakej sochy je v južnom 

Francúzsku v mestečku Paulhan, čo má hlboký 

symbolický význam, pretože neďaleko od 

Paulhanu, v Pézenas sa narodil kapitán Louis 

Paulhan, prvý letec, ktorý preletel v roku 1910 

kanál La Manche. Počas prvej svetovej vojny bol 

vojenským pilotom na srbskom fronte a práve on 

previezol zraneného a chorého Štefánika 

z Prištiny cez Dinárske Alpy a Albánsko do 

Talianska, kde sa potom liečil v nemocnici. 

Zmenšený model rovnakej sochy je aj na nádvorí 

rodného domu M. R. Štefánika, dnes jeho múzea 

na Košariskách. 

 

 

 

 

 

 

 

 F. Vrábel, člen ČsOL, Jednota Český Brod 

**** 
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Ohlasy a komunikace s čtenáři z našich 
internetových stránek a veřejnosti, Vaše 

dotazy  
 

K pomníku Karla Zbírala 

Už jako malý kluk, vždyť jsem starý Leteňák, 
jsem často mířil do Královské obory, česky do 
Stromovky. S bráchou, kamarády nebo třeba s 
kyjovskou babičkou. Ta se mnou často zašla k 
tzv. Zámečku, tedy Místodržitelskému 
letohrádku, odkud je krásný výhled až do Troje, 
a na stráni tam kvete množství rododendronů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A až teprve docela nedávno jsem si všiml 
malého pietního místa nalepeného na ohradní 
zeď ruské ambasády, které připomíná jednu z 
mnoha obětí Pražského povstání. Na pomníčku 
ohrazeného laťkovým plůtkem je jen tento text: 

KAREL ZBÍRAL 
z ERVĚNIC 
* 1897 PADL 7.5.1945 

A tak mi vrtalo hlavou, kdo to byl, jakou měl 
rodinu, co se dělo po jeho smrti. Čeho se chytit, 
kde začít pátrat? 
Časem jsem objevil na Letné další připomínky 
jeho osoby, na pamětní desce na budově 
Ministerstva vnitra, slavné “kachlíkárny”, nebo 
na budově sokolovny ve Strojnické ulici. Ale nic 
víc. Pátral jsem bezvýsledně na internetu, pátrat 
v Ervěnicích nemělo smysl, obec padla za oběť 
těžbě uhlí. 
Rozhodil jsem tedy další sítě a především díky 

místostarostovi Jirkova p. Moutelíkovi a 
několika dalším návazným telefonátům s 
rodinami příbuzných a přátel Karla Zbírala se mi 
podařilo sestavit mozaiku dalších detailů. Tak 
tedy: 
Karel pocházel z početné rodiny, měl mnoho 
sourozenců, tuším že jich bylo 7. Sám zůstal 
svobodný a bez dětí. Narodil se 30. září 1897 v 
Chomutově. 

Po střelbě ve Stromovce (podobných pomníčků 
je v okolí několik) bylo jeho tělo umístěno spolu 
s dalšími v kostele sv. Antonína na 
Strossmayerově náměstí a následně byl 
pochován v Libni. Po čase ho nechala rodina 
zpopelnit ve Strašnicích a našel konečně klid na 
hřbitově v Jičíně. 
Už to tedy pro mne není anonymní jméno, ale 
konkrétní člověk. 

Od té době jsem si vzal toto místo jaksi na 
starost. Nevzhledné plaňky jsem v létě natřel 
Luxolem (jakkoliv podobné činnosti zoufale 
neovládám a je to patrně i poznat), už 2. rokem 
svítilo Karlovi o Vánocích betlémské světlo a 
dbám o to, aby nedělalo místo jeho památky 
Praze ostudu. 

Budete-li mít ve svém okolí podobné místo, 
které je zjevně skoro zapomenuté, prosím, 
adoptujte ho. Podobně jako se lidé starají třeba o 
hroby našich vojáků daleko v cizině. 
A až půjdete do Stromovky, zastavte se u 
pomníčku Karla Zbírala a zapalte mu svíčku, 
lampička je tam stále k dispozici. 

P.S. Pokud by toto téma někoho zajímalo více, 
doporučuji www.vets.cz, tedy občanské sdružení 
Spolek pro vojenská pietní místa. 

Petr Novák, Praha 28.12.2012 

**** 
 

podporučík František Horký 
 

Narodil se 16. března 1917 v Hodově, okres 
Třebíč. Po maturitě na státní reálce v Brně 
nastoupil službu u telegrafního pluku. Po 
okupaci pracoval jako stavební technik u firmy 
ve Vsetíně. V roce 1939 se kontaktoval na 
odbojové hnutí a přešel přes Slovensko do 
zahraničí. Přes Jugoslávii se dostal na Střední 
východ a odtud přes Egypt do Francie. Ve 
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Francii se stal příslušníkem čs. vojenské 
jednotky. Po kapitulaci Francie byl evakuován 
do Anglie.  
V Anglii sloužil nejprve jako letec v anglické 
peruti RAF, posléze se stal příslušníkem 311. 
bombardovací perutě, kde byl zařazen jako 
radiotelegrafista - střelec. Byl účastníkem mnoha 
náletů na Německo. Od 31.3.1942 byl ze 
zdravotních důvodů od letectva odvelen v 
hodnosti podporučíka k 1. čs. samostatné 
brigádě. U této jednotky zahynul 3.11.1942 při 
výkonu služby. Podrobnosti o jeho smrti nejsou 
známy. Je pohřben na hřbitově Lowestoft 
(Beecles Road), Suffolk (hrob č. 25-551). 
Byl vyznamenán čs. medailí Za chrabrost.  
 
Zdroj: 
OV ČSBS Třebíč: Bojovníci Třebíčska 1939-
1945  
J. Railich: Na nebi hrdého Albionu, 7. část  
 
Pamětní deska má v obci Hodov, okres Třebíč. 
 
Díky čtenáři máme další poznatky: 
Moje maminka, Anežka Indrová, rozená 
Hrnčíčová (2.3.1920, Rohy u Třebíče) pana 
Františka Horkého důvěrně znala. Pracovala v 
Brně a často s panem Horkým cestovala vlakem 
z Brna za svými rodiči do Rohů (obec 2 km od 
Hodova). Protože jí pan Horký při své cestě na 
Západ několikrát napsal, byl její písemný 
kontakt v době heydrichiády nebezpečný a její 
bratr, Ludvík Hrnčíř ji požádal, aby mu 
korespondenci dala, že ji ukryje. Její 
zaměstnavatel ji také poradil a přesvědčil, aby se 
urychleně provdala a vyhla se tak podezření ze 
sympatií k panu Horkému a neuvrhla do 
nebezpečí celou svoji rodinu. Existovalo totiž 
nebezpečí, že ji listonoš prozradí. To se však 
nestalo! Po válce, při vyzvednutí balíčku dopisů 
ze země, však byla korespondence vlhkem 
zničená a nečitelná. Moje maminka je v současné 
době v domě seniorů v Pardubicích "U 
kostelíčka". Je ve výtečné psychické kondici, ale 
má problémy s chůzí. Indra Jaroslav, Nerudova 
1481, Pardubice 530 02. 
 
Paní Anežka Indrová zemřela dne 31.12 2012 v 
krajské nemocnici Pardubice, odd. cévní 
chirurgie. Dožila se věku 92 let. 

Indra Jaroslav 
 

**** 
 

 
Pamětní deska škpt. Rudolf Hrubec 

 
Umístění : Bernartice, Náměstí svobody 98 

 
Nápis: 
 
Rudolf Hrubec   
 
* 15. 11. 1914  škpt. – parašutista padl za vlast 
11. 9. 1944 v prostoru Biella u Turinu v severní 
Italii. 
 
Foto : Ivo Šťastný, 14. 8. 2007 
 
Z diskuse: 
Štábní kapitán Rudolf Hrubec , rodák z 
jihočeských Bernartic, byl velkou osobností 
československého zahraničního odboje za druhé 
světové války. Jako velitel výcviku 
československých parašutistů ve Velké Británii 
sehrál významnou úlohu při přípravě atentátu na 
Reinharda Heydricha, od jehož provedení 
uplynulo právě letos 65 let. Stal se 
parašutistickou legendou československého 
zahraničního vojska. Zahynul při plnění 
bojového úkolu v severní Itálii 11. září 1944. Po 
atentátu na Heydricha zemřelo na nacistických 
popravištích 33 občanů Bernartic, mezi nimi celá 
rodina štábního kapitána Hrubce. 

čtenář 
Není pravda,že byla vyvražděna celá rodina 
Hrubcova.Moje babička,roz.Hrubcová se 
provdala za Miklase,po jeho smrti si vzala 
pekaře Viléma Fiedlera.Potomci ještě žijí!!! 

Mgr.Milan Raška 
 
Ano žijeme,syn pekařa Fiedlera a Marie 
Fiedlerové roz,Hrubcové má tři syny a jednu 
dceru od nich pak 13 vnoučat a ty už mají v této 



 35

době 17 dětí a další jistě budou ,jen co ty 
nejmladší dorostou do správného věku. 

Bohumil Fiedler 
 

**** 
 

Pomník Obětem 1.světové války 
 
Umístění : Zámrsk, u prodejny potravin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nápis :  
 
1914 - 1918 
 
UTRPENÍM KE SVOBODĚ 
 
Ackermann Vlad., Balada Jos. leg., Coufal Jar., 
Doležal Rud. leg., Dvořák Jos. leg., Fidrhel Jos., 
Janecký Vinc., Jiráský Jos., Jiroušek Lad., 
Jiroušek Kar., Jeništa Frant., Jeništa Stan., Kočka 
Boh., Lohynský Frant., Martinec Jos., Martinek 
Jos., Martinek Jan, Matoušek Jos., Melš Frant., 
Popilka Vinc., Ráček Jos., Svatoš Vác., Tauber 
Frant., Vitouš Frant., Schejbal Jos. 
 
Foto : Jaroslav Šváb, Iva Pochobradská, 4.8.2006 
 
Dotaz čtenářky: 
Dobrý den, chci se zeptat..na pomníku je 
uvedené jméno mého 
předka..Vlad.Ackermanna.Pocházela odtud má 
prababička..jak ti lidé zahynuli?Nebo můžete mi 
přiblížit situaci..jsem vděčná, za každou 
informaci. Děkuji mnohokrát  

Dvořáková Veronika 
(dvorakova.nika@email.cz) 

 

 
Naše doporučení:  
Jedná se o padlé v 1. světové válce, v tomto 
případě máte více méně dvě možnosti. Občas se 
údaje zaznamenaly v obecní kronice (např. ten a 
ten padl na Srbské frontě apod.) a druhá možnost 
je dotaz ve vojenském archivu 
(http://www.vuapraha.cz/Pages/Domovskastrank
a.aspx) s tím, že by mohl existovat jeho 
kmenový list vojáka, kde bude, kde sloužil a kdy 
a jak padl. My další informace už nemáme. 

Martin 
 

**** 
 

Památník Obětem válek 
 
Umístění : Dolní Benešov. Opavská ulici  

 
Nápis : 
 
1914 - 1918 
 
Ballarin Emil +29.9.14, Patscha Franz + 
10.10.14, Ballarin Emil + 20.10.14, Reichel 
Johann +2.5.15, Ballarin Josef +18.5.15, 
Thiemel Joahnn +19.5.15, Židek Josef +5.6.15, 
Foltinek Joh. +29.6.15, Rzehulka Ant. +25.7.15, 
Ballarin Josef +9.8.15, Borzucky Emil +19.8.15, 
Kremer Franz nezv. 15, Snehotta Fr. +6.5.16, 
Vinarek Josef +16, Patscha Emr. +5.7.16, Ritzka 
Willib. +30.4.17, Jarkulisch Jos. +19.3.18, 
Ballarin Paul +29.4.18, Thiemel Viktor +7.5.18, 
Sommer Ant. +9.5.18, Slanina Joh. +3.6.18, 
Zidek Johann +16.7.18, Smolka Ferd. +1.8.18, 
Ritzka Max. +22.8.18, Ballarin Vikt. +11.10.18, 
Hlubek Ernst +16.12.18, Hlubek Franz +18 
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1939 - 1945 
 
Ballarin Fritz +13.7.41, Roschik Franz +1.8.41, 
Mika Josef +24.12.41, Sypoš Josef +12.3.42, 
Reichel Josef +17.5.42, Wrchovetsky F. 
+24.5.42, Patscha Fr. +24.5.42, Patscha Theo 
+22.5.42, Sajíc Jan +28.6.42, Ballarin Erich 
+25.7.42, Waschek Jos. +7.8.42, Magera Walt. 
+15.8.42, Zavadsky Jan +19.9.42, Sommer Fr. 
+1.11.42, Schröder Art. +16.12.42, Witassek Fr. 
+23.2.43, Slanina Max. +24.8.43, Hlubek Karel 
+10.10.43, Kozel Robert +2.11.43, Smolka Ferd. 
+9.11.43, Wrchovetsky A. +16.12.43, Vinarek 
Erich +43, Janetzky Fr. ??.3.44, Dihel Bruno 
+44, Ballarin Emil ?? 45, Kapperstein Ig. 
+25.4.44, Hlubek Emil +10.5.44, Hlubek Josef 
+23.6.44, Wittasek Jos. +12.9.44, Kravčik Fr. 
+13.11.44, Oczka Alois +17.11.44, Nieminarz 
Jos. +21.1.45, Jarkulisch Ig. +3.2.45, Rein Joh. 
+14.5.45, Duda Kaspar +24.5.45, Kühn Fritz 
+28.5.45, Slanina Karel +31.12.45 
 
Nezvěstní: 
 
Harazim Jos. 15.5.42, Reichel Max 13.7.43, 
Žurek Max 43, Kapperstein Al. 20.1.45, 
Kapperstein Joh. 45, Patscha Engel 20.1.45, 
Patscha Joh., Dominik Rich. + 7.5.45, Ballarin 
Emil + 2.5.45, Smolka Erwin 45, Steffek Bernh. 
 
Souřadnice:49°55´13.46“N, 018°4´55.06“E 
 
Foto : Michal Lukášek 
 
Doplnění čtenáře: 
Památník je v Dolním Benešově-Zábřehu již na 
třetím místě. Původně byl asi v polovině obce, 
potom byl přemístěn do parčíku po zničené škole 
a dnes je vedle kostela. 
Z šestí synů Hlubkových tři padli ve 2. sv. válce 
a jsou tam uvedení (Karel, Emil a 
Josef),František a Antonín zemřeli a jsou 
pochování na Slovensku, Arnošt se 1.listopadu 
2012 dožil 90-ti let. 
 

Dr. Milan Hlubek 
 
 

**** 
 
 
 
 
 

Pplk. Bedřich Valla 
 
Pplk. Valla, po rozpuštění čsl. armády, nechal se 
přesvědčit zástupci vojenského odboje ke vstupu 
do vzniklého Vládního vojska. Věděl, že takto 
bude moci využít svých vojenských zkušeností v 
boji za svobodu republiky, a že je to i jeho 
povinnost k přísaze čsl. vojáka. 

 
Zapojil se tak do 
odboje ve 
vojenské 
odbojové 
organizaci 
„Obrana národa“, 
byl velitelem 
odbojové 
organizace 
„Útok“, 
spolupracoval s 
komunistickým 
odbojem, 
podporoval a 
organizoval 
sbírky pro 
postižené z řad 

odbojářů a skautů nasazených na práci do Říše. 
 
Před odsunem Vládního vojska do Itálie byl 
převelen k 5. praporu do Kutné hory, pro 
doplnění spolehlivých důstojníků tohoto praporu 
a zároveň pro případ, že by se tak mohl vyhnout 
zatčení Gestapem, které již hrozilo, přechodem k 
partyzánům v Itálii. 
 

Po příjezdu do Itálie v květnu 1944 byl 5. prapor 
dislokován v Bologni. Zde se Valla opět zapojil 
do odbojové práce proti fašismu a Říši. V 
červenci dostal varování o jeho připravovaném 
se zatčení. Nezvolil útěk a vyhnutí se uvěznění, 
protože v této době byl již zatčen jeho syn Miloš, 
také za odbojovou činnost, a nechtěl tímto 
krokem uškodit ještě více jemu i rodině. 
 
Počátkem srpna byl 5. prapor přemístěn do 
Brunette. Zde dne 11. 8. 1944 byl pplk Valla 
zatčen pracovníky pražského Gestapa. 
Následovala vyšetřovací vazba v „Pečkárně“ a 
na Pankráci. Po skončení vyšetřování byl 
převezen a uvězněn v Terezínské Malé pevnosti. 
Zde, v cele na pověstném 4. dvoře, dočkal se 5. 
května 1945 osvobození Rudou armádou. 
Nemohl ale okamžitě odjet domů. Z důvodu 
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výskytu epidemie tyfu v Terezíně, musel každý 
projít karanténí stanicí v Krabčicích pod Řípem. 
 
Pplk. Valla, voják, skaut, vlastenec, naposledy 
využívá svých zkušeností, organizačních 
schopností a jako velitel samosprávy karanténí 
stanice řídí potřebné při odjezdech bývalých 
vězňů zpět domů. V této době je převezen k 
hospitalizaci do nemocnice v Roudnici nad 
Labem. Zde je pravděpodobně poprvé postižen 
slabou mozkovou příhodou. Potom převezen do 
klidnějšího prostředí pečovatelského ústavu v 
Horních Beřkovicích. Zde dne 20. 5. 1945 je 
opětovně postižen mrtvicí a umírá. Dočkal se 
vytoužené svobodné republiky, ale nebylo mu 
dopřáno setkat se již s rodinou, pokračovat ve 
své práci, věnovat se výchově mládeže v duchu 
Junáckého slibu a desatera. 
 
In memoriam byl povýšen do hodnosti 
podplukovníka čsl. armády, vyznamenán mimo 
jiné Zlatým Junáckým křížem, Československým 
válečným křížem 1939 a Štefánikovým 
pamětním odznakem I. stupně. 
 
( Zdroj - http://www.cin-
centrum.cz/dejiny1_63.htm ) 

 Pomníček „Slibový pahorek“ byl odhalen 
21.5.2005 při vzpomínce  60. výročí úmrtí pplk. 
Bedřicha Vally.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě bylo v předválečných 
letech slibové místo 11. oddílu Svazu Junáků 
Skautů republiky Českoskoslovenské Praha XIX 
– Dejvice. (na desce je omylem uvedeno 11. 

středisko) 
Je zde také  kamenná „Vallova mohyla“, 
vytvořená členy a příznivci oddílu na památku 
bratra Bedřicha Vally. 

Bedřich Valla, major  generálního štábu 
československé armády patřil mezi významné 
osobnosti a vůdce českého skautingu. Od roku 
1932 vedl v Praze 11. chlapecký oddíl a 
v průběhu předválečných let  vybudoval 
1.junácké středisko, které bylo největší  
v republice. Ve středisku působil 4., 11. a 14. 
chlapecký oddíl, dále 7. dívčí oddíl a částečně i 
tzv. Spojovací oddíl.  V roce 1934 přijal  výzvu 
náčelníka  Svazu Junáků Skautů republiky 
Českoskoslovenské  A.B. Svojsíka na zavedení 
branné výchovy v Junáku, z důvodu přípravy 
mládeže na obranu republiky před nástupem 
německého fašismu.  Bratr Valla – Šíp  je proto 
označován za zakladatele branného skautingu. 
 V červenci roku 1936 byl mjr. Valla převelen 
z 5. oddělení MNO do 3. oddělení MNO – 
oddělení branné výchovy, kde přednostou 
oddělení byl plk.gšt. Čeněk Kudláček. 

                V roce 1939, po rozpuštění 
československé armády, bylo potřeba zapojit 
schopné a vlastenecky spolehlivé důstojníky do 
vznikajícího protifašistického odboje a 
připravovat podmínky pro vojenskou podporu 
při osvobození republiky. Proto byl major Valla 
přemluven gen. Emingerem  ke vstupu do 
vládního vojska, a dne  1.7.1939  přijat do 
služebního poměru.  Ve funkci velitele 2. 
cyklistické roty, později 4. roty a zároveň jako 
zástupce velitele praporu  sloužil mjr. Valla u 1. 
praporu  ve Štefánikových kasárnách na 
Smíchově.  K 1. lednu 1943 byl povýšen do 
hodnosti  podplukovníka vládního vojska. 
Zapojil se do činnosti odbojové organizace 
Obrany národa, a to ve skupině  „LÍPA“, vedené 
plk. Theodorem Langem. Členy skupiny byli 
také plk. Karel Štěpánský a mjr. Jan Pulkrábek. 
Do ilegální činnosti zapojil také některé 
spolehlivé členy 11. oddílu dejvických junáků, 
které pověřoval zpravodajskou činností a 
budováním úkrytů zbraní.   

Pplk. Valla  dále spolupracoval s 
organizací ÚVOD, PRNV a také  ilegální 
Národní střeleckou gardou.  Jeho napojení na 
komunistický odboj a styk s Arnoštem 
Weidnerem vedlo v roce 1943 k založení  
„B.O.Ú“ ( Bojová organizace Útok ).  Pplk. 
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Valla byl velitelem organizace, nejdříve 
s působností u 1.praporu a později u všech 
praporů vládního vojska.  Činnost byla zaměřena 
na organizaci praporů pro revoluci. Toto 
napojení na komunistický odboj se pplk. Vallovi 
stalo později osudné a vedlo k jeho zatčení.   

Dne 23. května 1944 byl pplk. Valla 
převelen k 5. praporu vládního vojska v  Kutné 
Hoře do funkce zástupce velitele praporu. 
Následující den, 24.5. ve 20,00 hodin začalo pod 
jeho velením nakládání praporu k transportu, ve 
04,25 hodin 25.5. se vojenský transport číslo 
 222007 vydává na cestu do tzv. „místa 
zasazení“.  Transport praporu dorazil dne 
28.5.1944 do severní Itálie, kde v 03,25 hodin ve 
stanici Bologna byl vydán příkaz k vykládání. 
V místě zasazení prováděli vojáci vládního 
vojska z počátku převážně strážní služby na 
železnici.  To umožňilo zapojit se do sabotážní 
činnosti a také hledat  mnohým vojákům  cestu 
 přechodu k italským partyzánům.   

Jeho ilegální činnosti pokračovala i v 
Itálii, dodával zprávy o vojenské situaci a 
podporoval sabotážní práce vládních vojáků. 
Podle  svědectví velitele 4. roty mjr. Vítěslava 
Stockara spolupracoval pplk. Valla na 
organizování těchto sabotáží a vydal tajné 
nařízení, že za žádných okolností nesmí být proti 
italským partyzánům použito zbraní.  Ve dnech  
4. -  5. srpna  byl 5. prapor vládního vojska 
 převelen z Bologni do Reggiola a v zápětí do 
Brunette.  

Ještě před tím dostal Valla  varování, že 
se blíží jeho zatčení.  Dne 6.7.1944 byl  v Praze 
zatčen plk. Theodor Lang. Následovalo zatčení  
plk. Štěpánského dne 19.7.1944, mjr. Pulkrábka 
dne 26.8.1944 a jejich převoz z Itálie do Prahy 
na Gestapo. Jeho syn Miloš byl dne  5. května  
také  zatčen za ilegální činnost. Valla věděl, že 
teď bude na řadě i on.  Ještě stačil v Bologni na 
odlehlém místě ukrýt odbojové dokumenty a 
zprávy. Aby  neztížil synovu vazbu a neohrozil 
rodinné příslušníky doma, nevyužil zachránit se 
odchodem k partyzánům, ale zůstal u praporu až 
do svého zatčení.  K tomu došlo v Brunette dne 
11.8.1944 v 8,30 hodin, a to na  přímý rozkaz K. 
H. Franka.   Autem SS byl převezen do Verony a 
odtud do Prahy. Vyšetřován byl nejdříve v hlavní 
úřadovně Gestapa „Pečkárně“ a také v Pankrácké 
věznici. Následně byl uvězněn v  terezínské 
Malé pevnosti na 4. dvoře v  cele č. 43. Zde velel 

pracovní četě vězňů, která chodila mimo pevnost 
provádět různé práce, například budování 
protitankových příkopů u Litoměřic.   

Dne  5. května 1945 se pplk. Valla dočkal 
osvobození Terezína.  V Malé Pevnosti byla 
katastrofální hygienická situace, výskyt tyfové 
nákazy a úplavice.  Většina vězňů byla 
propouštěna domů až po pobytu v karanténní 
stanici, která byla zřízena v Krabčicích pod 
Řípem.  Pplk. Valla byl zvolen velitelem 
samosprávy a organizoval odjezdy propuštěných 
vězňů. Byl ale stižen slabou mozkovou příhodou 
a odvezen do nemocnice v Roudnici na Labem. 
Z nemocnice byl  převezen do pečovatelského 
ústavu v Horních Beřkovicích, kde byl ale 
opětovně stižen mrtvicí a zde dne 20. května 
1945 zemřel. V chaosu doby byl málem pohřben 
jako neznámý repatriant, neboť došlo ke ztrátě 
jeho identifikačních dokumentů. V Horních 
Beřkovicích ho našel až jeho druhý syn Dušan, 
který po návratu z ilegality zahájil pátrání po 
otcově osudu. 

Široký záběr odbojové práce pplk. 
Bedřicha Vally a jeho práce v Junáku,  řadí br. 
Vallu – Šípa do skupiny význačných pracovníků 
protifašistického odboje a mezi nejvýznamnější 
činovníky předválečného  Svazu Junáků Skautů 
republiky Českoskoslovenské.   

Bedřich Valla byl byl povýšen in 
memoriam do hodnosti podplukovníka 
československé armády, vyznamenán 
Československým válečným křížem 1939, 
Zlatým Junáckým křížem, a Štefánikovým 
pamětním odznakem. I. stupně, Pamětním 
odznakem  1939 uděleným Svazem národních 
střeleckých gard.  

Voják, skaut a vlastenec Bedřich Valla je 
pochován v rodné Náměšti nad Oslavou, kde se 
v roce 21.1.1892 narodil.    Urna s jeho ostatky je 
uložena v Kolumbáriu Husova sboru Církve 
Československé husitské. ( GPS 
49°12'35.652"N, 16°9'2.914"E )  

 Jeho osobnost je vzpomenuta na několika 
dalších místech Čech a Moravy.  

Pamětní deska obětem 2. světové války 1939 – 
1945 „VAŠE SMRT NÁŠ ŽIVOT“, umístěná 
na budově Staré radnice v Náměšti nad 
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Oslavou.           ( GPS: N49°12'24.91'' 
E16°9'26.02'' ) 

 Pamětní deska „PAMÁTCE TĚCH, KDO V 
PŘEDVEČER II. SVĚTOVÉ VÁLKY V 
TÉTO BUDOVĚ PŘIPRAVOVALI VLAST 
K OBRANĚ A V LETECH 
NÁSLEDUJÍCÍCH ZA JEJÍ SVOBODU 
ZAPLATILI SVÝMI ŽIVOTY“, umístěná na 
Generálním štábu v Praze.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pomník pplk.Bedřicha  Vally, umístěný u řeky 
Lužnice, v katastru Stádlec - Slavňovice, okr. 
Tábor  

Na desce 

pomníku je 

nápis: ZDE 

TRÁVIL 

POSLEDNÍ 

ODDECH 

ROKU 1939 S 

ČESKÝMI 

VLASTENCI 

A JUNÁKY 

Pplk. 

BEDŘICH VALLA ZAKLADATEL 

BRANNÉHO SKAUTINGU 

ZEMŘEL 20. 5. 1945 PO ÚTRAPÁCH 

TEREZÍNSKÉHO VĚZENÍ 

                 Tento pomník je umístěn na místě 

posledních předválečných táborů pražského 1. 

střediska Svazu Junáků Skautů republiky 

Českoskoslovenské, které bylo složeno ze  4., 

11. a 14. chlapeckého  oddílu,  7. dívčího oddílu  

a  tzv. Spojovacího oddílu, konané  v letech 1938 

a 39.  

V průběhu tábora roku 1938 zde byla 

natočena část filmu „Vzhůru mládí“, který ve 

spojení s další ukázkou prvků brannosti ( 

jezdectví, střelectví, lyžařství, vodní sporty, 

plavání, cyklistika, plachtění, které bylo točeno 

na různých místech republiky), měl sloužit jako 

propagační film branné výchovy mládeže.  Film 

byl natočen za podpory MNO – oddělení branné 

výchovy, kde pplk. Bedřich Valla pracoval. 

Valla  byl zároveň určen poradcem filmu. . Film 

točila ve své režii firma Josef Koza, Praha II, 

Vodičkova 34. Scénář filmu vytvořil B. Valla a 

M. Sokol (rover 11.oddílu), kameramanem byl 

Jaroslav Tuzar, písně ve filmu složil většinou 

B.Valla a zazněly v provedení FOK a Kuhnova  

pěveckého sboru. Písně vydalo nakladatelství 

R.A.Dvorský na deskách Ultraphon. 

Doprovodné recitace přednesl Bedřich Karen. 

Původní film se neuchoval, v NFA je pouze 

upravená kopie  z roku 1940, která původní film 

značně znehodnotila.  

Na posledním táboře v roce 1939  zde 

tábořilo cca 250 skautů. Z tohoto tábora 

předčasně odešel por. letectva Viktor Krcha, ( 
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zástupce br. Vally) který se vydal na cestu do 

Polska k formující se jednotce československých 

letců v Krakově.  Po přepadení Polska byl při 

přesunech raněn, prodělal celou ústupovou 

anabázi přes území Sovětského svazu a internaci. 

Přes Istanbul se lodí dostal do Velké Británie a 

byl přijat k letectvu RAF.   Ve funkci navigátora 

létal u 311. bombardovací perutě, později u 138. 

perutě pro zvláštní určení. Dne 10.12.1942 zůstal 

nezvěstný s letounem Halifax  NF-Y, W 1002 při 

operačním letu z Káhiry na Maltu.  Jeho život je 

vzpomenut ve sloupci 247 válečného památníku 

Alamejnu v Egyptu  (GPS: 30.838038618, 

28.946957588 30° 50' 16.9390232" N 28° 56' 

49.0473175" E)  

Jméno Viktora Krchy je také vzpomenuto 

v Památníku padlých Čs.letců v letech 1939 – 

1945 na Náměstí svobody v Praze 6. Zde je také 

jméno dalšího člena 11. skautského oddílu 

Václava Řezáče – Roi, který jako Sgt. 311. 

Bombardovací perutě RAF zahynul dne 30.8. 

1943 v 15,42 hod.při cvičném letu u letiště 

Baulieu v Anglii.  (GPS:N 50°06,056´ E 

014°23,977´ ( 33457062 E, 5550025 N ) 

Pomník pplk. Bedřicha Vally, na 

bývalém tábořišti u Lužnice v katastru obce 

Slavňovice, nechal po válce postavit vlastním 

nákladem pan Šebele, obchodník ze Stádlece. 

Skautské tábory  zásoboval, a památníkem tak 

vyjádřil úctu k dílu br. Vally a jeho junáků.  

Zničení pomníku  v dobách po r.1948  zachránila 

jeho zanesení v kartografických mapách. 

  „Alej 90“ . Dne  4.září 2010 byla v Praze 

6, na Evropské třídě slavnostně posvěcena nově 

vysázená alej 90. platanů javorolistých a jejich 

pojmenování po významných osobnostech 

minulosti a přítomnost Prahy 6. Mezi významné 

osobnosti Prahy 6, jako pplk. Josef Balabán; 

Vlasta Burian; gen. Alois Eliáš; genpor. 

František Fajtl; Ing. Jiří Hanzelka; pplk. Josef 

Mašín; Št.kpt. Václav Morávek; Arm.gen. 

Heliodor Píka; Arm. gen. Tomáš Sedláček a 

mnoho dalších významných osobností, byl 

zařazeni i pplk. Bedřich Valla. Jeho památný 

strom je vysazen pod pořadovým číslem 82. 

 Tím došlo také k symbolickému kořenového 

propojení a obnovení  některých dávných 

přátelských vztahů. Když Valla vyučoval na 

Vojenské akademii v Hranicích na Moravě, byl 

Heliodor Píka jedním z jeho nejbližších přátel, a 

proto se stal také kmotrem Vallova prvorozeného 

syna Miloše. 

 

 

 

 

 

 

 

Pamětní deska „Pomník Obětí okupace z řad 

Skautů Prahy XIX“, umístěna na budově 
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ČVUT, Praha 6, Technická 1902-2. Zde není 

přímo uvedeno Vallovo jméno, ale pamětní 

desku nechal zhotovit bratr Ctibor Vořech, 

poslední vůdce roverské smečky 11. oddílu 

bratra Vally.  

**** 

Hrob Antonín Vyšín 
 
Umístění: Noutonice, hřbitov, u zadní zdi 3. 
zleva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nápis:  
ZDE DŘÍMÁ SKLADKÝ SEN 
NÁŠ DRAHÝ  
ANTONÍN VYŠÍN 
RUS. LEG. 3. PLUK JANA ŽIŽKY 
* 24. 12. 1892  + 25. 5. 1923 
TĚŽKO JE ZAPOMENOUT 
KDYŽ SRDCE NEDÁ SPÁTI 
TEBE DRAHÝ TONO 

NÁM NIKDO NENAVRÁTÍ 
RODINA VYŠÍNOVA 
ZE STATENIC. 
 Foto: Jitka Lenková 7.10.2010 
 
Dotaz čtenářky: 
Dobrý den, děkuji za fotku hrobu na 
noutonickém hřbitově. O hrob Antoníny Vyšína 
se starám, byl to bratr mé babičky. Co se týče 
starých hrobů, mrzí mě, že po opravě a nové 
fasády kostela,zmizely ze zdí náhrobky 
německých hrobů. Oprava probíhala v 90. letech 
a zajímalo by mě, proč se to již nevrátilo na 
původní místo.Hřbitov spravuje obec 
Lichoceves. 

 
Děkuji Bohuslava Krčková 

bohuslavka@seznam.cz 
 
Naše reakce: 
Dobrý den, předně, velké díky za Vaši péči hrob 
legionáře. To je v dnešní době naprosto 
nezastupitelná činnost a díky za to. Ohledně 
náhrobků na kostele nemáme žádné informace. 
Zkuste se spíše obrátit na obecní úřad, případně 
správce kostela (farnosti). Díky. 

Martin 
 

**** 
Pamětní deska Obětí z povstání v květnu 1945 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umístění : Praha 5, Na Zlíchově 228/3 
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Nápis :  
ZDE HRDINNĚ PADLI V BOJÍCH 
PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ PROTI 
FAŠISTICKÝM OKUPANTŮM 9. KVĚTNA 
1945 TITO PŘÍSLUŠNÍCI 
1. ČS. REVOLUČNÍ TANKOVÉ JEDNOTKY 
BR. ČETAŘ V ZÁL. JAN DOUBRAVA VEL. 
BOJ. VOZU 
BR. SVOB. V ZÁL. JOSEF PORT STŘELEC A 
ŘIDIČ BOJ. VOZU 
BR. SVOB. V ZÁL. ANT. KAŠTÁNEK ŘIDIČ 
BOJ. VOZU 
BR. VOJ. V ZÁL. KAREL NEMASTIL 
STŘELEC BOJ. VOZU 
ČEST JEJICH PAMÁTCE… 
 
Foto: Vladimír Štrupl, 18.9.2005 
 
 
Vzkaz od čtenářky: 
Pan Karel Nemastil byl můj dědeček. Padl a s 
ním tisíce jiných pro to, abychom my mohli žít.I 
když jsem se narodila mnohem později, rodiče 
mě vedli k úctě k těm, kteří položili své životy 
pro naši budoucnost. Díky Vám všem, kteří 
udržujete tyto malé střípky paměti. A hanba 
všem, kteří tyto pamětní desky odstraňují a ničí a 
tím nectí památku našich předků. I naše děti a 
jejich děti a další a další generace by měly znát 
tuto část historie. 

Blanka Vaněčková 
 

**** 
 

Pomník Obětem 1. světové války 
 
Umístění : Hronov, před hřbitovem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nápis :  
 
1914 - 1918 
 
OBEC HRONOV SVÝM PADLÝM 
HRDINŮM 
 
Bartoň Jind., Baier Ant., Berka Rud., Bernard 
Jos., Bitnar Jos., Brouček Kar., Čejchan Jos., 
Eckert Jos., Felkl Jos., Geisler Kar., Graetz Arn., 
Graetz Gust. Habr Jar., Hanuš Čeň., Hlaváček 
Jos., Hnyk Frant., Hostovský Ott., Hostovský 
Vik. Hruška Ad., Hubka Fran. Hůlek Josef, 
Chmelík Vác., Janko Rud., Jansa Cyr., Jarkovský 
Al., Ječmínek Jar., Jirásek Jan, Jirásek Jar., 
Jirásek Ad., Jirásek Kar., Jirman David, Just 
Josef, Karásek Ferd., Kaválek Jos., Kejdana 
Václ., Khom Ant., Khom Boh., Khom Jar., Klika 
Jar., Kouba Frant., Krýgl Florián, Kučera Josef, 
Koutek Josef, Linek Václ., Mach Boh., Mach 
Aug., Mareš Jos., Matěna Ant., Michálek Fr., 
Michálek Jos., Miler Jos., Morávek Boh., 
Neuman August, Nyklíček Rob., Pokorný Vinc., 
Puzman Jos., Prudič Ant., Prudič Jos., Rabe 
Roman, Rousek Čeň., Ságner Vendelín, Samek 
Ant., Středa Herman, Seidl Jos., šedek Frant., 
Středa Jos., Šefelín Rud., Šimek Jiří, Šimek Ant., 
Špáta Jos., Šmíd Ant., Špůra Ant., Šeps Aug., 
Tolg Frant., Týfa Frant., Uhlíř Frant., Vaňura 
Frant., Vaigricht Břet., Vít Ant., Vlček Josef, 
Winter Kar., Zefel Ant., Žid Václav, Žid Josef, 
Zachar Aug. 
 
Foto : Ivana Pochobradská 
 
Dotaz čtenáře: 
Prosím o laskavé sdělení, zda na uvedeném 
pomníku je ke jménu Adolf Hruška ještě další 
údaj : alespoň rok narození, rok úmrtí, případně 
další data. Za ochotu sdělit mi to, vám velmi 
děkuji. Jsem vnuk pana Adolfa Hrušky a v 
rodokmenu mi o mém dědečkovi údaje chybí. 
Děkuji. 

Ing.Pavel Hromádka, E-adresa : 
pavelvalmez@seznam.cz 

 
Naše odpověď: 
Na pomníku další údaje nejsou. Jednou z mála 
dalšíchmožností zjstit něco dále je vojenský 
archiv 
(http://www.vuapraha.cz/Pages/Domovskastrank
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a.aspx), ale i tam by se Vám požadovaná data 
hodila pro upřesnění hledání, takže asi nejlepší 
bude prozkoumat doma rodné listy rodičů a 
úmrtní listy prarodičů. Případně matriku obce či 
Farní knihu. Záznam o úmrtí může být také v 
kronice obce, stejně jako rok, kdy Váš předek 
narukoval a případně pluk ke kterému nastoupil, 
nebo fronta na které padl. 

Martin 
 

**** 
 

Obec Luštěnice, okres Mladá Boleslav 
 
Poděkování:  
Bohužel teprve ve svém vyšším věku nalézám 
čas pro bližší pohled do válečné historie naší 
země a to zejména, když se jedná o mé blízké 
příbuzné. Oceňuji velmi úsilí všech, kteří se 
věnují za nás této pietě a zachovávají tak národní 
povědomí se vším co k němu patří. Děkuji. 
 

Vlastimil Horyna, homermb@seznam.cz 
 

**** 
 

Pomník obětem I. světové války 

Umístnění : Zbýšov, parčík u MÚ 

Nápis :  
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY 
1914-1918 
KOVÁŘ JAN, KOVÁŘ RAIMUND 
LOUCKÝ KAREL, ŠAUER JOSEF, DOLEŽAL 
JOSEF, DOLEŽAL FRANTIŠEK 
ŠTYCKÝ FRANTIŠEK, SÝKORA JOSEF, 
JEDLIČKA JAN, JEDLIČKA KAREL 
BOBEK JOSEF, ŠENK ROBERT, 
PROCHÁZKA ALBÍN, ŠMARDA 

FRANTIŠEK 
BOK KAREL, BRÁZDA ANTONÍN, 
VAVERKA FRANTIŠEK, ZOUHAR VÁCLAV 
ŠENK ALOIS, MICHÁLEK JOSEF, SOUKUP 
JAROSLAV, HORÁK JOSEF 
BILA ŠTĚPÁN, BILA VIKTOR, 
PŘINESDOMŮ VINCENC, MATOUŠEK 
FRANTIŠEK 
ŠMIDRA JAN, BERKA LUDVÍK, MLÉNSKÝ 
FRANTIŠEK, KRATOCHVIL VINCENC 
ŽAŽA CYRIL, MISTERA JULIUS, ČEJKA 
FRANTIŠEK, POKORNÝ JAROSLAV 
HORKÝ VÁCLAV, PIMPARA KAREL, 
MLÉNSKÝ FRANTIŠEK, POKORNÝ KAREL 
KOPÁČEK VINCENC, STANĚK 
FRANTIŠEK, KLIČNÍK LUDVÍK, NEKUŽA 
JINDŘICH 
PROKEŠ FRANTIŠEK, PAZOUREK JOSEF, 
SYKORA JAN 

Foto : Petr Válek, 2. 6. 2007 

Dotaz čtenáře: 
Dobrý den mám dotaz ohledně hledání mého 
předka Cyrila Žaže který padl v I.světové 
válce.Kde můžu najít bližší informace. 
Děkuji za odpověd. 

Pavel Žaža 
 
Naše odpověď: 
Nejlepším řešením je Vojenský archiv 
(http://www.vuapraha.cz/Pages/Domovskastrank
a.aspx). Před položením dotazu si nachystejte co 
nejvíce podkladů co máte (jména, datum 
narození, místo, třeba vstup do armády, případně 
legií, či v jaké jednotce sloužil). Chvíli to 
potvrvá, ale zatím máme více než dobrou 
zkušenost. Další možností je kronika obce (občas 
kronikář zapsal, kdo kam a kdy rukoval a 
případně poté kdy a kde padl). Podobné to může 
být i se zápisy na faře, ale ten archiv je 
nejpohodlnější základ. 

Martin 
 

**** 
 

Pomník obětem 1.světové války 
 

Umístění :Bojkovice, křižovatka ulic Sušilova, 
Komenského 

Nápis: 



 44

VÍTĚZSTVÍ JEST POČÁTKEM NOVÝCH 
BOJŮ  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : KUČERA Svatopluk 5/2009 

Doplněk čtenáře: 
Pomník byl odhalen 26.10.1924 na památku 57 
padlým v I.sv. válce. Autor akademický sochař 
Cyril Zatloukal se vrátil z ruského zajetí v roce 
1921. Socha musela být na příkaz německého 
velitele odstraněna po té, co se na její hlavě 
objevila dne 28.10.1939 trnová koruna s 
trikolorou. Ve stejný den byl zatčen i Cyril 
Zatloukal, který byl do konce války vězněn v 
koncenrtačních táborech. Socha byla do konce 
války tajně uložena na zámku Nový Světlov a 
opět instalována 28.10.1945. 

Miroslav Navrátil 
 

**** 
 

Pomník obětem 1. světové války 
 
Umístění : Dohalice, střed obce  
 
Nápis :  
 
1914 – 1918  
 
(velká plocha desky vysekána nebo odstraněna) 
 
Henčl Karel 1885 – 1914, Dostál Ant. 1886 – 
1914, Munzar Ant. 1884 – 1914, Skalický Václ. 
1880 – 1914, Třebeška Frant. 1882 – 1915, 
Třebeška Václ. 1878 – 1915, Tomášek Václ. 

1892 – 1915, Dlouhý Josef 1895 – 1915, 
Petráček Frant. 1872 – 1916, Krejčí Josef 1888 – 
1916, Melzer Jan 1894 – 1917, Krejčí Ladislav 
1892 – 1917, Jaroš Jaroslav 1878 – 1918, Hýsek 
Josef 1892 – 1920, Růžička Ludvík 1895 - 1924 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doplněk čtenáře: 
Podle svědectví pamětnice, paní Marie 
Karáskové, byl z Pomníku obětem 1. světové 
války za fašistické okupace odstraněn nápis 
"VŠEM TĚM, Z JEJICHŽ SLZ A KRVE 
VZEŠLA SVOBODA“. 
Z iniciativy OÚ Dohalice, jmenovitě pana 
Milana Kučery, byl tento nápis obnoven v roce 
2012, při oslavách 660 let založení obce. 

 
Fejfar Jaroslav, 

 
**** 

 
Pomník Obětem 1.světové války 

 
Umístění : u obce Nový Hubenov, 500m od 
obce, u silnice na Jihlavu, v prudké levotočivé 
zatáčce 
 
 
Nápis:  
 
Pochválen buď Pan Ježíš Kristus 
Čest budiž památce obránců vlasti: 
 
FRANTIŠEK WOLAVKA 
sloužící u c.k. pol. dělostřelec. pluku č.12 
nar. 4/12 1881 zemř. ?/12 1915 v pol. nem. v 
Ungvacu. 
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VAVŘINEC PLOTT 
sloužící u c. k. pěš. pluku číslo 21. 
nar. 2/8 1898 zemř. 14/11 1916 čestnou smrtí  
pro vlast na ital. bojišti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto : KVH Litobratřice, 15.8.2006 
 
Komentář čtenáře: 
To je úžasný - to byl můj praděda! 
 

Zdeněk 
**** 
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Vzkazy z našich „kešek“ 
 

GC1DB3Q (VPM001), Český Brod 
 
Lehké hledání a to mám ráda. Díkeš. 

Hovorci 
 

**** 
Díky za keš. Odlovena cestou do Prahy. Pěkný 
památník a hezká skrýš :) 

Špačíci 
 

**** 
Odloveno s astr443 cestou za rodinou a oslavu 
konce roku. Okolo už jsem párkrát jela- ale jako 
mnoho jiných míst v dnešní zrychlené době - 
zůstala i tato pamětní deska mým očím skryta. 
Díky za přivedení a příležitosti zastavit se a 
zamyslet se. 

HaDaOn 
**** 

Vsude klid tak jsem se pokochal pamatnikem a 
zalogoval pritom kesku :)) 

Berudilek 
**** 

Tuto kešku se mi podařilo najít v pohodě i bez 
GPS. Úkryt byl hned jasný....  
Díky za pohodovou kešulku na zajímavém 
místě... 

Pavoucek86 
**** 

 
 
 

GC27KHX (VPM002), Jižní Morava 
 
Super loveno bez GPS mohykán zahlédnut po 
chvilce tušil jsem že to bude on  
samotné hledání ceshe bylo složitejší dekuji za 
téma a super cashku ;) 
 

BAZ-CZ 
**** 

Uzasny majestatni strom, kdyz byl jeste nazivu 
musel svou korunou byt dominantou sirokemu 
okoli ... 
Kes super, logbook plny, ale vesli sme se, diky ! 
 

XORK-42 
**** 

 
 
 
 

GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno 
 
Zajímavá historie místa. TB out. Díky ze keš. 
 

TMEL 
**** 

Diky za kes. Bohuzel cedule na pomnicku chybi. 
Snad ji nekdo neukrad. 

Bikerice 
**** 

Dnešní první keška z našeho keškobraní po 
melnickém okolí. Naštestí mrzlo a tak nás 
neohrožovalo bláto. Dekujeme za poucný listing 
a ukázání místa. 
 

Balcarci 
**** 

Zastavil jsem se rano pri ceste kolem. Zvolil 
jsem jiny, nez doporucovany parking a myslim, 
ze jsem udelal dobre. Zajimavy listing, kes 
nalezena bez problemu. TFTC! 
 

doodle cz 
**** 

Díky za kešuli. Zajímavá historie místa. Cesta za 
šipkou byla velice mokrá a blátivá. 

hory15 
**** 

 
GC2DH6B (VPM004), Belgie 

 
nice good place 

tom everaet 
**** 

 
GC27R5X (VPM005), Kerský les 

 
Odloveno pře cestě za poznáním. Dík 
 

Duma64 
**** 

Pekný památník. Díky 
 

Stellinka 
**** 

 
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž  

Českého Brodu 
 
Legionářská mise zdárně dovršena, dávám 
bodík. Bratr mého pradědečka byl také legionář, 
po návratu si nechal změnit příjmení. Máme 
doma po něm zajímavou knihu. 
 

Bluebaloon 
**** 
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Vzkazy od našich Geocoinů 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
TB1TQ28, Czech Legionnaire Geocoin 2007 

 
se nachází v Agia Kyriaki - Geni, Lefkas, Řecko, 
ale je asi ztracen. 
 

**** 
TB3B281, Czechoslovak Legionnaire Geocoin 

No. 4 
 
je u majitele. 
 

**** 
TB3B273, Czechoslovak Legionnaire Geocoin 

0005 
 
se nachází v Bierfreies Hofbräuhaus  Bayern, 
Germany. 
 

**** 
TB3B26Y, Czechoslovak Legionnaire Geocoin 

0006 
 

se nachází v cache  cache Ramskapelle gas 
attack 14-02-1915  West-Vlaanderen, 
Belgium. 

**** 
TB3B27Y,  Czechoslovak Legionnaire 

Geocoin 0007 
 
pravděpodobně ztracena. 
 

**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úplnou informaci o geocoinech Československé 
obce legionářské naleynete na webových 
stránkách Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. 
a Jednoty ČsOL Český Brod - 
http://www.vets.cz/2791-seznam-nasich-
geocoinu-2/ 
 

**** 
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Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM 
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Cykloprejazd  Hodonín - Košariská 

II. ročník – 12./13. – 14. júla (července) 2013 

    

   V roku 2012 sa podarilo zorganizovať I. ročník Cykloprejazdu Košariská – Hodonín.  V uvedenom 
roku sme si pripomenuli 150. výročie založenia Sokola, 95. výročie bitky pri Zborove a 75. výročie 
úmrtia prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka. Všetky tieto výročia boli vhodnou príležitosťou na 
založenie takého tradičného podujatia, ktoré by spojilo rodiská dvoch zo zakladateľov Československej 
republiky – T. G. Masaryka a M. R. Štefánika a popri svojej branno-športovej hodnote malo aj 
spoločenskú, vlastneceko-výchovnú úlohu. Základy dnešnej samostatnej Českej republiky a samostatnej 
Slovenskej republiky spočívajú na základoch a  hodnotách, ktoré presadzovali a  hlásali Masaryk, 
Štefánik a Beneš: sloboda, nezávislosť, demokracia, humanita, rovnoprávnosť medzi národmi a 
národnosťami, európska integrácia, život v mieri a  vzájomnom porozumení. 

  Na úspešný I. ročník/2012 nadviažeme II. ročníkom/2013, ktorý sa uskutoční opäť v  druhý prázdninový 
víkend, tentoraz so štartom v Hodoníne a s cieľom na Košariskách. 

   Akciu organizuje Jednota ČsOL Český Brod v spolupráci so Spoločnosťou Milana R. Štefánika 
na Brezovej pod Bradlom a Nadáciou Milana R. Štefánika. Pre podporu cykloprejazdu by sme 
chceli získať aj podpor a záštiru od Juhomoravského kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a  Trnavského samosprávneho kraja prípadne aj obecných a  mestských samospráv tých obcí 
kadiaľ vedie trasa tohtoročného cykloprajazdu. 

Termín: príchod podvečer v  piatok 12. júla (resp. ráno 13. júla) 

1. deň – 13. júla – prvá časť: Hodonín – Branč 

2. deň – 14. júla – druhá časť: Branč – Košariská 

prihlášky do 31. mája 2013 

Trasa: 

0. deň (piatok 12. 7. 2013 – zraz v Hodoníne) 

1. deň ( sobota 13. 7. 2013) 

9.00 – štart v Hodoníne – Holíč – Skalica – Mokrý Háj – Radošovce – Lopašov – Častkov – 
Sobotište – Branč ( cca 38 km) 

2. deň ( nedeľa 14. 7. 2013) 

9.00 – Branč – Turá Lúka – Myjava – Polianka – Priepasné – Bradlo – Brezová pod Bradlom – cieľ 
na Košariskách (cca 40 km) 

                                                                                 

Predpokladá sa stretnutie  a  spoločné posedenie (vrátane oboznámenia s trasou) aspoň časti 
účastníkov už v piatok  12. 7. 2013 podvečer v Hodoníne.     
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Možnosti ubytovania: 

12./13. 7. – Hodonín a  okolie,  

13./14. 7. – pod širákom na hrade Branč, v prípade nepriaznivého počasia v SOŠ Brezová pod 
Bradlom, 

14./15. 7. – SOŠ Brezová pod Bradlom,  Košariská a okolie. 

Záujem o zabezpečenie ubytovania v Hodoníne (z 12. na 13. 7. 2013) a v SOŠ Brezová pod Bradlom 
(z 13. na 14. 7. 2013) prosíme vopred nahlásiť v termíne do 31. mája 2013) – toto ubytovanie 
zabezpeči organizátori cykloprejazdu.  

Ubytovanie zo 14./15. 7. si zabezpečuje každý individuálne pričom je možnosť ubytovať sa opäť aj 
v SOŠ Brezová pod Bradlom. 

Predpokladá sa, že cykloprejazd sa skončí spoločným posedením na Košariskách;  záujem o účasť 
na posedení prosíme nahlásiť do 31. mája 2013. 

                                                                                      

                                                             Za organizačný výbor: 

                                                             Ferdinand Vrábel,  

                                                        Jednota ČsOL Český Brod  

Prihlášky na akciu cykloprejazd: e-mail: cykloprejazd@seznam.cz 

 
**** 
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Plán aktivit jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě pro rok 2013 
 

měsíc akce den místo čas 
zahájení poznámka 

     
 

březen  návštěva Mezinárodních trhů 
Militarií sobota 16. 3

 Menza v Areálu ČVUT 
Praha 6 - Dejvice, roh 

Kolejní a Bechyňovy ulice 
 0800   zájemci 

       
pietní akty ke dni osvobození 8.5.         květen 

akce „Bouda“, společný výlet 3. – 5. 5.      
červen        

První ročník cyklistického 
přejezdu mezi rodišti 

M.R.Štefánika a T.G. Masaryka 

12. – 14. 
července. 

Brezová pod Bradlom, 
Košáriská, Hodonín   

červenec 

        
srpen        

pietní akty ke dni české státnosti 
28.9.         

září Dětský branný den k výročí 
zaločení ČSR a Valná hromada 

jednoty Český Brod 
sobota 14. 9.  Český Brod   

        
pietní akty ke dni vzniku 

republiky 28.10.    Český Brod     říjen 

 setkání veteránů, ČsOL a 
pozorovatelů OSN    ŠVS MO Komorní Hrádek    společně se 

středočeskou SVV 
       

 oslava Dne veteránů         
listopad 

návštěva Mezinárodních trhů 
Militarií 

sobota 
9. 11.  

 Menza v Areálu ČVUT 
Praha 6 - Dejvice, roh 

Kolejní a Bechyňovy ulice 
0800   zájemci 

 Seminář k problematice 
vojenských hrobů a vojenských 

pietních míst - 7. ročník 
  Praha    

Společně se Spolkem 
pro vojenská pietní 

místa, o. s. prosinec 

          

další plány: 

- vydání brožury s pietními místy města Kladno a města Kolín 

Termíny budou aktuálně upřesňovány na stránkách jednoty:  http://www.vets.estranky.cz/clanky/csol-
cesky-brod/plan-akci-csol-cb-2013.html 
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Seznam článků za 1. čtvrtletí v Monumentu online 
 
 
31.3.2013     
Lety nabídnou návštěvníkům model tábora pro Romy. Model původního tábora chce letos nabídnout 
návštěvníkům památník obětem romského holokaustu v Letech na Písecku. Napodobeninu místa, v němž 
byli za druhé světové války vězněni Romové, lidé poprvé uvidí zřejmě v červenci. 
31.3.2013    
Ledeč nad Sázavou má další připomínku mučednického faráře Josefa Toufara. Park před kostelem v 
Ledči nad Sázavou ozdobila pamětní deska faráře Josefa Toufara. Dnes v 10 hodin jí tam požehnal místní 
duchovní. Josef Toufar byl farářem v Číhošti a zemřel na následky krutého mučení státní bezpečnosti v 
roce 1950. 
28.3.2013   
 Historik v knize Květen bez šeříků zmapoval konec války na Sokolovsku.     Tři a půl roku mapoval 
historik Vladimír Bružeňák poslední dny 2. světové války na Sokolovsku a v jeho okolí. Výsledkem 
bádání v amerických archivech bude za pár týdnů nová kniha Květen bez šeříků, kterou právě dopsal. 
27.3.2013    
Kritika armády kvůli neúctě k tradicím pochází z honby za senzací říká historik. Studenti brněnské 
Univerzity obrany i řadoví vojáci jeví o vojenské dějiny velký zájem. 
27.3.2013   
 Heydrichiádu připomenou přednášky i branné závody. Pardubice jsou úzce spojené s událostmi kolem 
atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 
26.3.2013    
Legionáři chtějí zpět svůj majetek, vláda je však proti. Československá obec legionářská požaduje 
navrácení osmatřiceti objektů, které ji byly zabaveny za druhé světové války a po roce 1945 připadly pod 
tzv. národní správu. Vláda se však dalšími restitucemi právnických osob odmítá zabývat. 
26.3.2013    
Dva sovětské vojáky pohřbili zaživa. Postavili jim pomník. Zajímavosti o pomnícíchv Hradci. 
26.3.2013    
Dánové i Bulhaři své Židy bránili. My jsme selhali. Archivářka Alžběta Langová získala od 
chrudimských zastupitelů cenu města Osobnost roku. Zasloužila se totiž za pomník, který na židovském 
hřbitově připomíná osmdesát šest chrudimských Židů deportovaných do koncetráků. 
26.3.2013    
Památník obětem romského holokaustu v Letech na Písecku zahájil v pondělí svou čtvrtou sezonu. 
Zatímco Romové a politici se budou nejspíš dál přít o to, zda je důstojné, aby v místě, kde umírali lidé, 
stál vepřín, místní už to příliš neřeší. 
26.3.2013   
 Mšenské oběti holocaustu bude připomínat památník na škole.  Lidé mohou přispět na výrobu pamětní 
desky obětem holocaustu zasláním finančního daru na účet. 
25.3.2013    
Kde válčil dědeček? Rok to nezjistíte, archiv zavírá kvůli stěhování.  Vojenský ústřední archiv čelí rok 
před stým výročím začátku první světové války zájmu lidí, kteří pátrají po minulosti svých předků. 
Badatelna je plná a archiv se navíc na konci května pro veřejnost na rok uzavře. “Stěhujeme se do nových 
prostor v Ruzyni,” říká  šéf archivu Josef Žikeš. 
25.3.2013    
Památník v Mikulově uctí ty, které touha po svobodě stála život. 
23.3.2013    
Medzinárodná vedecká konferencia  „Vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny – spoločná história 
Európy.“ 
17.3.2013    
Památník holocaustu: krychle není kvádr, zjistila odbornice. Krychle je originál, zní verdikt brněnského 
magistrátu. Památník obětem holocaustu uprostřed parku na náměstí 28. října nakonec vznikne podle 
vítězného návrhu Daniela Václavíka. A to i přes protest architekta Lubomíra Hrušky. 
16.3.2013    
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V Hroznatíně odhalili pamětní desku generálu Ludvíku Svobodovi.Několik stovek lidí si připomnělo 
vojáky, kteří před 70 lety bojovali za druhé světové války v bitvě u Sokolova, a také ostatní legionáře z 
východní i západní fronty. 
 14.3.2013     
Generál Otakar Španiel o SNP, bojoch na Slovensku, Pražskom povstaní a situácii v Československu v 
júli 1945, rozsáhlý text Ferdinanda Vrábela. 
 14.3.2013     
Berlín chce po vzoru Prahy pomník. Německé svazy obětí komunistického režimu chtějí, aby uprostřed 
Berlína vyrostl centrální památník, který bude připomínat politicky pronásledované Němce v poválečné 
sovětské okupační zóně. 
 13.3.2013     
Pomník ze St. Bohumína se bude stěhovat na hřbitov. Podle ankety, která měla pomoci rozhodnout, jak 
bude vypadat náměstí ve Starém Bohumíně po rekonstrukci si většina obyvatel přeje, aby památník 
padlým vojákům nahradil vodní prvek – tedy například vodotrysk. 
12.3.2013    
Památník Lety zahájí sezonu výstavou o dozorci tábora pro Romy. Začne položením kytice u pomníku 
obětem letského tábora v pondělí 25. března. 
11.3.2013     
Sochař Jiří Hampl bude opět u soudu bojovat o autorská práva na lidický pomník. 
10.3.2013    
Husitskou bitvu u Domažlic možná budou připomínat hned dva památníky. 
9.3.2013    
Po stopách bitvy u Sokolova. Z kostela, který hájili Čechoslováci, zbyl jen podivný kříž 
Při této příležitosti se více než stovka nadšenců vydala na týdenní cestu po stopách Svobodovy jednotky. 
 8.3.2013     
Spomienka na prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka aj v Bratislave 
6.3.2013    
Plzeň – Radnice chce začít s bouráním divadelních teras a postaví pomník osvoboditelům. 
6.3.2013    
Sledujte první boj československých vojáků na východní frontě druhé světové války minutu po minutě. 
5.3.2013    
Domažlice – Na Baldově: Pro památník husitské bitvy u Domažlic (1431) existuje i jiné místo než 
současný podstavec , kde může vyrůst pomník. 
 2.3.2013     
Chovejme úctu k historii. V květnu  uplyne 68 let od skončení 2. světové války.Připomeňme si jména 
rodin Vajsové, Hamanové , Jaitnerové, Ptáčkové, Bukáčkové, Novákové, Opatové, Bartošové a dalších. 
Článek Dr. Rudolfa Hegenbarta. 
1.3.2013    
Když rozum zůstává stát: vandalové poničili židovské pietní místo v Poděbradech. Nezměrná 
prostoduchost. Jedině tak lze označit pomalování pamětní desky věnované deportovaných židovským 
obětem 2. světové války nacistickými symboly. 
 1.3.2013     
Dělnická strana sociální spravedlnosti dává stížnost na Prahu 1 kvůli pornovideu: Pane starosto, Berlín si 
památník holocaustu ohlídá lépe než Vy! 
28.2.2013    
Architektonická soutěž na památník letcům v Českých Budějovicích – výsledky k nahlédnutí. 
28.2.2013    
Kraj Vysočina přispěje 80 tisíci na pamětní kámen prezidenta Svobody.    Pomník za čtvrt milionu bude 
ve Svobodově rodném Hroznatíně na Třebíčsku odhalen 16. března u příležitosti 70. výročí bitvy u 
Sokolova. 
28.2.2013   
 K uctění památky legionářů obrana ukazuje poloprázdné kapsy. Rozhovor o jejich hrdinství byl opřen 
vznik Československa. Navíc obsadili nejdelší linii v historii vojenství, tedy transsibiřskou magistrálu. 
Legionářské jednotky v Rusku a Francii oslaví příští rok sté narozeniny, ale zatím je ticho po pěšině. 
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Navíc to vypadá, že ministerstvo obrany nemá na pořádné oslavy peníze. Podle Pavla Filipka z odboru 
ministerstva pro válečné veterány, který se však stará i o projekt Legie 100, ale ještě není nic ztraceno. 
26.2.2013    
Pohřeb neznámého novozélandského vojína z 1. světové války na britském vojenském hřbitově CWGC v 
Messines. 
26.2.2013    
Pornoherci zneuctili památník obětem komunismu. Památník obětem komunismu v Praze na Újezdě se 
stal kulisou pro natáčení porna. 
26.2.2013    
Ve Hře o kámen jde o víc. Někdejší reportér Reflexu Jan Gebert měl chuť natočit filmový dokument. Z 
různých kauz vybral protestní aktivity občanů Nového Boru proti pamětní desce připomínající skupinu 
Němců popravených bez soudu ve městě na konci druhé světové války. Zmíněný spolek nemá s naším nic 
společného. 
25.2.2013    
Pomník letcům v Českých Budějovicích bude kovový kruh s vodou uprostřed. 
25.2.2013    
Vyškov chce obnovit dva památníky. Rudé armády ve Vyškově a druhý v Křečkovicích. 
23.2.2013    
Památník v Ležákách asi zpustne. Část památníku v Ležákách se zřejmě už nebude v nastávající sezoně 
udržovat. Stát se stále nedohodl s majitelkou některých pozemků, na nichž se památník nachází. 
20.2.2013    
Skleněný pomník připomíná v Olomouci padlé policisty. Své životy obětovalo od roku 1990 v 
Olomouckém kraji šest policistů. Podobné místo dosud například Armáda České republiky nemá. 
19.2.2013    
Na baldovském soklu v Domažlicích památník nevznikne. Osmdesát dva let stojí na Baldově nad 
Domažlicemi památkově chráněný podstavec pro zamýšlený památník husitské bitvy (1431). 
17.2.2013    
Historie.cs, pořad České televize, tentokrát o Mariánském sloupu. 
15.2.2013    
Chrudimští se za generála nestydí, na pomník přispějí. Město Chrudim přispěje pěti tisíc korunami na 
vznik pamětního kamene věnovaného generálovi Ludvíku Svobodovi. 
14.2.2013    
Slovenskem otřásá skandál: prý se vydělává na padlých vojácích. Na Slovensku propukl skandál s 
umělým navyšováním počtu padlých německých vojáků v první světové válce. Německo totiž poskytuje 
na udržování hrobů svých zabitých vojáků finanční dotace podle počtu padlých vojáků. 
9.2.2013    
Pokusme se obnovit otupělou paměť národa. U příležitosti 74. výročí okupace Československa 
nacistickým Německem 15. března 1939 vydala Jednota ČsOL Mladá Boleslav výzvu všem jednotám 
Československé obce legionářské, aby se staly iniciátory připomenutí si tragických událostí roku 1939 
8.2.2013    
Před 90 lety se narodil Georgij Jemeljanovič Kucenko.  K pomníku pilota Kucenka lidé pravidelně 
přicházejí, aby si znovu připomínali události 2. světové války a její oběti. 
7.2.2013   
 Válečným letcům vzdá hold nový památník v Českých Budějovicích. 
6.2.2013   
 Češi nás kvůli zničenému pomníku generála Josefa Šnejdárka šikanují, stěžují si Poláci z Těšína. 
6.2.2013   
 Na orlovském hřbitově se zrodila nová tradice. U Památníku na městském hřbitově v Orlové pietní akt, 
kde byly za účasti představitelů ČsOL. 
5.2.2013    
Kam s muzeem heydrichiády? Pardubice – Zachránci Larischovy vily doufají, že se jim podaří přesvědčit 
vedení radnice v Pardubicích, aby opustilo myšlenku zbudovat muzeum heydrichiády jinde než v této 
památce. 
3.2.1012    
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O pomníku letců v Českých Budějovicích se rozhodne v únoru. 
3.2.2013    
Památník armádního generála Josefa Šnejdárka v Bystřici byl obnoven. 
1.2.2013    
Město Plzeň si připomnělo památku deportovaných plzeňských židů, kteří byli v lednu 1942 deportováni 
do koncentračního tábora v Terezíně. 
1.2.2013    
Starosta Chebu uctil památku obětí holocaustu. Ta se připomíná vždy 27. ledna, kdy byl v roce 1945 
osvobozen nacistický vyhlazovací tábor Osvětim. 
1.2.2013    
Na počest Josefa Veverky, nejdéle vězněného českého novináře v 20. století bude odhalena pamětní 
deska na domě v jeho rodišti v Nymburce. 
1.2.2013    
Deska na gymnáziu v Uherském Brodě připomíná deportaci Židů. 
1.2.2013    
V Jindřichově Hradci si připomenou 100 let od narození odbojáře Františka Peltána. 
1.2.2013    
Pamětní deska Záviše Kalandry ve Frenštátu pod Radhoštěm. 
31.1.2013    
Pozvánka na prednášku v Bratislavě-Dejiny čs. zahraničného vojska (légií). 
31.1.2013    
Hrůza v Březnici 29. 1. 1943. Obci hrozil osud Lidic a Ležáků. 
30.1.2013    
Letci dostanou svůj pomník. Bude stát před hlavní poštou v Českých Budějovicích. 
27.1.2013    
Památník v Lounech se stěhovat nebude, zůstane vedle křižovatky a bude opraven. 
25.1.2013    
Oficiální ČsOL vyjádření k pozastavení projektu Krev legionáře. 
25.1.2013    
Královéhradecký kraj pomohl s opravou památníku na Chlumu. 
25.1.2013    
Výrazně byl doplněn profil v Galerii hrdinů u pplk. Bedřicha Vally. 
23.1.2013    
Pohřebiště Jihoslovanů v Olomouci se opraví. Mauzoleum jugoslávských vojínů v olomouckých 
Bezručových sadech je již dlouhou dobu v neutěšeném stavu. 
23.1.2013    
Chrudim se postará o hroby svých rodáků. Město se postará o dva hroby svých významných obyvatel, 
perského generála a spisovatele Karla Augusta Kříže a básníka Josefa Kubelky. 
23.1.2013    
Kosovo strhává srbské pomníky – za trest. 
22.1.2013    
Ze synagogy v Českém Těšíně zmizela pamětní deska. Bronzovou pamětní desku židovským občanům 
zavražděným během druhé světové války odcizil zatím neznámý zloděj z českotěšínské synagogy. 
22.1.2013    
Zinková orlice za půl milionu zmizela z památníku války na Náchodsku.    Více než sto let starou a 150 
kilogramů těžkou orlici z pomníku věnovaného obětem prusko-rakouské války nedaleko Václavic na 
Náchodsku odnesli zloději. Další text na toto téma naleznete ZDE. 
22.1.2013    
Správa pražských hřbitovů nabídne k adopci opuštěné hroby slavných. 
22.1.2013    
Nešlo nám prvoplánově o generála Šnejdárka. Před Vánocemi byl poškozen pomník legionářského 
generála Josefa Šnejdárka na vrchu Polední v Bystřici. 
20.1.2013    
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Ze synagogy zmizela pamětní deska věnovaná zavražděným Židům. V Českém Těšíně neznámí zloději 
ukradli bronzovou pamětní desku židovským obyvatelům zavražděným během druhé světové války. 
19.1.2013    
Jak jsme začali, a něco navíc. Občas není na škodu si zavzpomínat na začátky. A jelikož naše činnost 
okolí zajímá, vznikl tento text. 
18.1.2013    
„Snem každého Čechoslováka je navštívit Buzuluk,“ prohlásil v šedesátých letech Ludvík Svoboda. Vše, 
co souviselo s východní armádou, tehdy komunistická propaganda vyzdvihovala, po roce 1989 naopak 
jako by zmizel z naší historie. Zato v Buzuluku na Čechoslováky nikdy nezapomněli….dlouhý článek na 
straně 20-25. 
18.1.2013    
Ze synagogy zmizela pamětní deska věnovaná zavražděným Židům. V Českém Těšíňě neznámí zloději 
ukradli bronzovou pamětní desku židovským obyvatelům Českého Těšína zavražděným během druhé 
světové války. 
18.1.2013    
Olomouc opraví zdevastované jihoslovanské mauzoleum ve Výpadu. Olomoucká radnice se pustí do 
oprav zchátralého Mauzolea jugoslávských vojáků v Bezručových sadech. Začít chce příští rok s pomocí 
dotací z ministerstva obrany. Tuto lokalitu najdete i na našich stránkách – ZDE. 
18.1.2013    
Legionáři požadovali trafiky nebo místa ve státní správě. O československých legionářích s archivářem 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech Janem Jirákem. 
18.1.2013    
Radnice nechá vylepšit pomníky padlých výsadkářů z války. Příští rok uplyne 70 let od dramatických 
válečných událostí v okolí Loun. 
13.1.2013    
Památník Terezín vyhlašuje XIX. ročník literární a XVII. ročník výtvarné soutěže pod společným 
tématem “Proč v ghettu múzy nemlčely?“ 
10.1.2013    
Pripravuje sa vedecká konferencia o Štefánikovi a légiách, máte-li zájem, připojte se. 
9.1.2013    
O památníku armádního generála Josefa Šnejdárka a událostech, které následovaly. 
9.1.2013   
 Lidé budou zakopávat o dalších 100 tisíc kamenů zmizelých (Stolpersteine). 
9.1.2013    
Osvětim navštívilo v roce 2012 rekordních 1,43 milionu lidí, což je v 65leté historii tohoto muzea 
holokaustu rekord. 
9.1.2013    
Nemochovičtí nechali opravit pomník obětem první a druhé světové války ve středu vesnice. 
9.1.2013    
Památník odboje v Panenských Břežanech možná nebude.Podle nových radních středočeského kraje je 
projekt pro kraj příliš nákladný. 
9.1.2013   
 Památník osvobození v Okříškách někdo poškodil červenou barvou. 
9.1.2013    
Na Lipnici vzpomínali na Jaroslava Haška u jeho hrobu na zdejším hřbitově. 
9.1.2013   
 Vít Příkaský a pomník v Ratíškovicích. 
9.1.2013    
Pietní akt v Lounech, vzpomínka na popravené odbojáře Kamila Novotného, Josefa Hořejšího, Josefa 
Klempta a Josefa Plzáka. 
5.1.2013    
Potomci štábního kapitána Rudolfa Hrubce žijí. Díky našim čtenářům se podařilo najít potomky tohoto 
vojáka, který padl v severní Itálii 11. 9. 1944. Více v diskusi. 
5.1.2013   
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 Zemřela paní Anežka Indrová, známá podporučíka Františka Horkého, více v Galerii hrdinů. 
5.1.2013    
Tešínsko a južné Slovensko. Niečo o Tešínsku a  južnom Slovensku, pomníkoch a vojnových hroboch… 
ale v skutočnosti o spolužití Čechov, Slovákov a príslušníkov národnostných menšín v minulosti a dnes. 
4.1.2013    
Vynálezci pušky odhalili desku. Silvestru Krnkovi byla odhalena pamětní deska. Bylo tak učiněno k 187. 
výročí jeho narození a 110. výročí jeho úmrtí. 
4.1.2013   
 Nymburk pečuje o pamětní desky. Na území města Nymburka je možno nalézt celkem třicet šest 
pamětních a informačních desek. 
4.1.2013    
V pražském Suchdole byl odhalen základní kámen k pomníku generála Rudolfa Pernického. 
4.1.2013    
Nový pomník připomíná v Klatovech 266 místních obětí holocaustu. 
4.1.2013   
 Repliku sousoší z pomníku Těšínským událostem, který se nachází ve staré části městského hřbitova, 
chtějí vytvořit v Orlové. 
3.1.2013    
Při dopravní nehodě na Berounsku byl poškozen pomník padlým z 1. světové války 
2.1.2013    
K pomníku Karla Zbírala, vzpomínka na jednu oběť Pražského povstání. 
29. 12. 2012    
Česko-polská válka o generála vrcholí zničením pomníku, osud jednoho pomníku na Těšínsku 
29. 12. 2012    
Českého hrdinu generála Josefa Šnejdárka mají Poláci za zločince. Jeho pomník rozbouřil Těšínsko. 
29. 12. 2012    
Neznámý vandal poničil pomník obětem komunismu pod Petřínem. 
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Projekt mapování vojenských pietních míst podporují : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve prvním  čtvrtletí 2013 finančně přispěli: 
 

V tomto období jsme neobdrželi žádný příspěvek. 
 

I tak Děkujeme za podporu! 
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