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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 letošní poslední číslo zpravodaje Spolku  
pro vojenská pietní místa v roce 2018. 

 
Ve čtvrtém čtvrtletí se nám podařilo do databáze vojenských pietních míst doplnit dalších více než 

700 památek. Zároveň se k naší aktivitě přidalo dalších 47 ochotných pomocníků, celkem 1056.  
 
Závěr roku tradičně patřil semináři k problematice vojenských pietních míst a Valné hromadě 

Spolku. Obojí souběžně proběhlo v Praze v listopadu, viz zápis. 
 
Říjen a listopad nás překvapil rekordní návštěvou webu s databází, ale technika to bez obtíží 

ustála. 

 
PF 2019 

 
 

 
 Nezbývá tedy všem popřát mnoho klidu a pohody do další práce. Bude toho třeba pro nalezení 

dalších památek a tím i osudů. 
 

Vážení čtenáři, přispěvatelé, spoluspolkovníci – mnoho zdaru v naší práci. 
 

NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT, NIC NEBUDE ZAPOMENUTO! 
 

Martin 
 

Vítejte mezi námi : 
 
Přispěvatelé: Petr Žižka, Larisa Kastnerová, Dave Jörgen Sörensen, Michal Zajonc, Petr Megela, 
Miroslav Krejčík, Jitka Krajicek, Jiří Stanislav, Roman Kuš, r, Petr Kudláček, Josef Sahula, Tomáš 
Homolka, Giovanni Terranova, Mirella De Martini, Tomas Habenicht, František Brhlík, Libor Behúl, 
Roman Pelíšek, Filip Kriml, Jaroslav Vavříček, Ulrike André, Jindra Vařečková, Ivan Snopko, Jaroslav 
Plzák, www.kohoutov.cz, Zdeněk Mašek, Dirk Blackburn, Milan Zachodil, Stefan Herold, Rudolf Papšo, 
Marie Lárová, Marcin Wyzgol, Jaromír Zahálka, Ivana Sládková, Jana Hablová, Martin Furda, Lubomír 
Jurášek, Ing. Petr Pešek, Vladimír Pěkný, Helena Vaculíková, Dr. Dacík T., András Fülöp, Ivo Novák, 
Petr Hruška, Jana Kozáková, Alena Achrerová, Matyáš Cimburek.                 
 
Ve spolku:  -  
 

**** 

 
 
 



 3

Kronika Projektu 
 

12. 10 2018 51 100 VPM, zapojilo se 1009 osob 
23. 10 2018 51 200 VPM, zapojilo se 1018 osob 
8. 11 2018 51 300 VPM, zapojilo se 1024 osob 

13. 11 2018 51 400 VPM, zapojilo se 1030 osob 
17. 11 2018 51 500 VPM, zapojilo se 1038 osob 
27. 11 2018 51 600 VPM, zapojilo se 1041 osob 
12. 12 2018 51 700 VPM, zapojilo se 1050 osob 
28. 12 2018 51 800 VPM, zapojilo se 1056 osob 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 

Vojenský hřbitov Obětí 2. světové války a vojáků Rudé armády, Slaný, Na Vinici, hřbitov IV.,  
Foto:Stanislav Pítr, 07.05.2008 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4

Z našich aktivit  
 

Na stránkách Spolku pro vojenská pietní místa se mohou vyskytovat některé symboly z dob nacismu  
či komunismu. Jejich případné uveřejnění na těchto stránkách je čistě ze studijních, historických  
a dokumentačních důvodů pro potřeby badatelů a neslouží k propagaci jakékoliv ideologie a hnutí, které 
směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou  
či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Od těchto ideologií se provozovatelé webových stránek 
jednoznačně distancují. Zároveň se distancujeme od osob, které památky poškozují či odcizují a toto 
jednání rezolutně odsuzujeme. 
 
Od února 2012 náš Spolek pořádá pravidelné spolkové setkání, a to ve vybrané středy  od 17 hodin 
v restauraci  U Bronců, Biskupská 1139/4, Praha 1. V roce 2019 setkání příznivců Spolku proběhne 
v těchto dnech: 9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 15/5, 5/6, 101/7, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11 a 4/12. 

 
**** 

120. setkání 

120. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 7. listopadu 2018 v Praze, v restauraci U Bronců,  
v obvyklém čase 

Účastnili se: Dan ml., František, Jiří, Marek, Tomáš a Vladimír Š. 

Spolu s Pepou jsme zamluvili klubovnu v hotelu Legie na sobotu 24.11.2018 od 9 hod. Všichni přítomní 
dostali svíčku od ČsOL, určenou pro pietní akty ke Dni válečných veteránů. 

Dále jsem kolegy seznámil s průběhem pietního aktu u hrobu gen. Šmoldase, plk. Vrzala a gen. Smíška, 
který organizoval Klub českého pohraničí a na který jsem byl pozván. 

Též jsem informoval o postupu v jednání na ÚMČ Prahy 6 ohledně obnovy dvou pamětních desek  
a přemístění třetí. 

Bylo mj. dohodnuto vložení plánku Olšanských hřbitovů na web kvůli lepší přehlednosti umístění 
jednotlivých hrobů. 

Zapsal: Vladimír Š. 

**** 
 

Aktivity ke 100. výročí vzniku ČSR 

Dne 22. října se v Sokolovně v Českém Brodě konaly oslavy 100. výročí republiky.  

Pořadatelem bylo Město Český Brod a T.J. Sokol Český Brod. Jako spolupořadatel byla Jenota ČsOL 
Český Brod. Slavnost byla zahájena nástupem s historickými vlajkami, které se jako čestná stráž účastnili 
dobrovolníci oblečení v uniformách čs. legionářů z Ruska, Francie a Itálie. Při proslovech byla opakovaně 
zmíněna českobrodská jednota ČsOL. Po ukázkách sletových cvičení byly na střeše sokolovny odhaleny 
sochy gryfů a do jednoho z nich byla uložena slavnostním způsobem prsť ze zborovského bojiště. 
Čestnou stráž opět vykonávali čs. legionáři. Odpoledne měl Marek pro účastníky přednášku o historii  
čs. legií a osobnostech čs. vojska.  
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Dne 23. října večer se zájemci sešli na českobrodském hřbitově, které zástupce brodské jednoty postupně 
přivedl k sedmi hrobům čs. legionářů a vyprávěl jim osudy těchto mužů. Zároveň jim popsal badatelskou 
a dokumentární činnost Spolku pro vojenská pietní místa. 

Dne 25. října byl v českobrodském parku odhalen rekonstruovaný pomník TGM a slavnostně zasazen 
Strom Olgy Havlové. Čestnou stráž vykonávali opět dobrovolníci v uniformách čs. legionářů. 

Dne 28. října byl v místní části Liblice slavnostně zasazen Strom svobody, při projevu Marek Skýpala 
z brodské jednoty zmínil hrdiny, kteří svou prací a krví naši svobodu vybojovali a zároveň jsem vznesl 
návrh na vybodování pomníku padlým a čs. vojákům v Liblicích. 

 

zapsal Marek Skýpala 

 
**** 
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Před 13 lety se začala psát elektronická historie projektu mapování vojenských pietních míst. Vznikla 
kostra původního webu a po půlnoci (tedy vlastně až 16.11.) bylo publikováno první vpm online.  
No a od té doby, pouze s několika málo výjimkami máte k dispozici každý den v aktuálně nové a nové  
a nové památky na naši historii. 
 
 

 
 
 

**** 
Nejlepší odpovědí těm několika kritikům a pomlouvačům našeho projektu je zájem veřejnosti o naši 
práci. Říjen opravdu překvapil. Taková čísla opravdu nejsou běžná a byla by škoda je nezveřejnit. 
Zaznamenali jsme 27868 unikátních návštěv, které si prohlédly 95734 stránek v naší databázi.Díky všem 
za odvednou práci, díky čtenářům za zájem. Nu a pomlouvačí? Třeba pukněte závistí. 
 
 

 
 
 

**** 
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Díky databázi Память народа se podařilo k vojenským pietním místům doplnit velké množství 
jmen sovětských obětí. Jen v listopadu to bylo bezmála 3000 jmen. 

 

 
 
 
 

**** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2018 a 13. výroční setkání a 12. ročník semináře 
k problematice mapování vojenských pietních míst 

 

Zápis z Valné hromady Spolku pro vojenská pietní místa 

24.11.2018, od 10:00, Praha 2, salonek v hotelu Legie 

Oznámení o konání VH bylo dle stanov zveřejněno na webových stránkách spolku a členové byli obesláni 
mailem. 

Přítomno: 11 členů (z 22 členů) 
Plné moci: 6 
Hosté: 1 
Valná hromada byla usnášení schopná. 
VH odsouhlasila přítomnost hosta, J. Krídla na svém jednání 

 Program:  

1)  Předseda výkonného výboru J. Porteš seznámil VH: 

 s výsledkem hospodaření za rok 2017 (VH schválila – 17 hlasy). 
 s předpokladem výsledku hospodaření za rok 2018 (VH schválila – 17 hlasy). 
 s plánem hospodaření na rok 2019 (VH schválila – 17 hlasy). 
 s rozhodnutím F. Jedličky vystoupit ze Spolku (listopad 2018). 
 s návrhem na vyloučení člena A. Cerhy ze Spolku (dle stanov), který od svého vstupu se Spolkem 

nekomunikuje a neplatí členské příspěvky (VH schválila – 17 hlasy). 
 s návrhem na výši členského příspěvku na rok 2019 – 400 Kč (VH schválila – 17 hlasy). 

informoval o: 

 místech, knihách a webech, kde je Spolek citován a kde jsou využívány jeho materiály. 
 možnosti vytvoření mapy (Google) s pietními místy – dohodnuto, že posoudí M. Brynych, bude 

projednáno na některém ze setkání Spolku během roku 2019. 
 akci Pojďte darovat krev se spolkem – za rok 2018 darováno 13,96 L krve. 

 2)  Místopředseda výkonného výboru Vladimír Štrupl informoval o: 

 své připravované knize o pietních místech na Praze 3. 
 úmyslu sympatizantky Mileny Kolaříkové – vydat publikaci o Dominikovi Náplavovi a možnosti 

účasti Spolku nebo ČsOL Český Brod na jejím vydání. VH pověřila (17 hlasy) Vladimíra, aby 
zjistil více podrobností (cena, způsob) a podal informaci na některém z příštích setkání. 

 ztracené a nyní objevené desce Arnoštu Antošovi (P6, Jugoslávských partyzánů), jejíž zmizení 
jedním z důvodů vzniku Spolku. 

 3)  Jan Kincl: 

 informoval o plánovaném dalším ročníku Cyklopřejezdu Hodonín – Košariska, požádal členy 
Spolku o spolupráci. 

 navrhl, aby na webových stránkách byl umístěn seznam / přehled akcí, kterých se členové 
zúčastnili. VH schválila (17 hlasy) a uložila členům, aby informace o proběhlých akcích předávali 
administrátorům webu pro zveřejnění. 
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 4)  Tomáš Sehnalík, požádal Spolek o možnosti umístit reklamu na jeho internetový obchod (survival 
náramky) na webové stránky spolku. VH odsouhlasila (17 hlasy) s tím, že Tomáš vyhodnotí přínos 
reklamy na konci roku 2019  a bude stanoven finanční příspěvek za tuto službu. 

 5)  Dan Vrba informoval o zmizelých deskách na okrese Liberec. 

 6)  Jaroslav Krídlo předal Spolku osobní dar – 1.500 Kč. 

 7)  Jiří Porteš – příspěvek o vkládání na web, časté chyby: 

 velikost fotek 1 – 2 Mb (max 3). 
 do poznámek pouze ověřená fakta, ne dohady. 
 pokud z náhrobku identifikujeme např. legionáře – minimálně 3 důkazy, že je to on (např. 

kompletní jméno, datum narození a úmrtí, místo narození, informace rodiny). 
 nekopírovat do poznámek a hlavně do JzP celé (nebo velké části) článků z Wikipedie nebo jiných 

webů – udělat výpis, přidat hlavní informace. 
 citovat pouze seriózní weby 

 7)  Obecná diskuze a závěr. 

 zapsal: Jiří Porteš 

**** 

121. setkání 

121. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 6. prosince 2018 v Praze, v restauraci U Bronců, v 
obvyklém čase 

Účastnili se: František, Jiří, Marek, Tomáš, Martin a Honzin. 

Jirka představil zpravodaj Prahy 15 Hlasatel, kde Vladimír J. propaguje aktivity našeho spolku, konkrétně 
známé odběry krve. 

Martin přítomné seznámil s velmi smutným osudem dvou válečných hrobů novodobých válečných 
veteránů v bývalé Jugoslávii. 

Všem, vše nejlepší do Nového roku. 

Zapsal: Martin. 

**** 
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Publicistika 
 

Argonne 1918 – 2018 

(K stému výročiu bojov čs. légií vo Francúzsku – Vouziers, Chestres, Terron - sur – Aisne.) 

  V dňoch 1. – 5. novembra 2018 usporiadala Československá obec legionárska (ČsOL) v Prahe 
a ministerstvo obrany Českej republiky národnú púť na miesta bojov spred sto rokov. Na akcii sa 
zúčastnilo okolo 140 pútnikov z ČR a aj niekoľko Slovákov. Pripomenuli sme si tak  našich padlých 
a kruté boje, ktorétu prebiehali v októbri 1918 a ešte aj začiatkom novembra 1918. V zrážkach 
s Nemcami tu zomreli vtedy stovky Čechov a Slovákov alebo priamo v bojoch, alebo neskôr na svoje 
zranenia či nemoci v okolitých poľných lazaretoch. Našli svoj posledný odpočinok na Národnom 
cintoríne v Chestres-Vouziers a na cintorínoch okolitých obcí v severovýchodnom Francúzsku. 

 

 O hrdinskom výkone našich predkov svedčí aj citácia v rozkaze Hlavného velenia francúzskej armády 

z tých čias: „Pod ráznym a obratným velením plukovníka Philippea podali čs. pluky 21 a 22 dôkaz 

najkrajších vojenských vlastností v bojoch od 19. do 25. októbra východne od Vouziers. Dňa 21. októbra 

sa zmocnili dediny Terron za mimoriadne ťažkých podmienok a v nasledujúcich dňoch odrazili 3 nemecké 

útoky podporované veľmi prudkým bombardovaním, najmä plynovými strelami. Potom podnikli 

s nádhernou odvahou útok na nepriateľské pozície severne od mlynu Landéves a východne od Chestres, 

zničili mnoho guľometných hniezd a zajali nepriateľských vojakov.“ 

  V bojoch na tomto úseku západného frontu sa v posledných dňoch pred vyhlásením prímeria 11. 

novembra 1918 zo známych osobností zúčastnili napríklad kapitán (neskôr generál) Otakar Husák, ktorý 

sa do Francúzska v novembri 1917 presunul z Ruska  cez Archangeľsk, Newcastlea Winchester napokon 

do Cognaku. Husák sa už v Rusku vyznamenal pri Zborove, hoci samotnej bitky sa pre ťažké zranenie 

utrpené ešte pred 2. júlom 1917 nezúčastnil. Ďalej tu bojoval aj Alois Eliáš, neskorší protektorátny 

predseda vlády, popravený nacistami za svoju účasť v odboji a spojenie s londýnskym exilom. 
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 V oblasti je veľa hrobov, pomníkov alebo názvov, ktoré pripomínajú vtedajšie spojenectvo Čechov 

a Slovákov s francúzskym národom: Masarykova ulica, Štefánikova aleja, Československé námestie či 

Masarykovo lýceum v Terrone, ktoré Francúzsku ako prejav vďačnosti postavila a darovala 

Československá republika. 

 V čs. légiách vo Francúzsku bojovalo aj veľa amerických Slovákov a Rusínov, ktorí do dobrovoľníckeho 

vojska vstúpili v USA po nábore organizovanom Milanom Rastislavom Štefánikom na jeseň 1917 

a mnohí z nich tu aj padli. Niektorí Česi a Slováci zomreli na zranenia už po vzniku Československej 

republiky.  

 Okrem viacerých cintorínov, kde sú pochovaní naši legionári a spojeneckí vojaci – La Perriére v La 

Cheppe – Marne, ChalonssurMarne, Fére-Champenois, Vouziers-Chestres, Conde les Vouziers a ďalších 

sme v Terrone-sur-Aisne pred budovou, kde mal svoj štáb kapitán Otakar Husák uviedli do života druhý 

diel jeho pamätí „Jdi“, ktorý vydala ČsOL k 100. výročiu tamojších bojov. V nich zohrala jednotka pod 

Husákovým velením významnú úlohu.  

 Pluky 21. a 22. čs. légií vo Francúzsku, po vystriedaní francúzskymi jednotkami (neskôr sa k nim ešte 

pripojil aj 23. pluk), sa po oddychu a prehliadke, ktorú tu vykonal Tomáš Garrigue Masaryk potom 

pripravovali na odchod do vlasti, kde sa spolu s vracajúcimi sa čs. légiami z Talianska zúčastnili bojov 

o územnú integritu na Těšínsku a hlavne na Slovensku. 

    Ferdinand Vrábel 

**** 



 12

V Čôjině (Čunín) křižkama označêlê domê po padléch z Velké válkê 

Z Čôjina – Od státniho svátkô 28. řijna sice ôž chvilka ôtekla, přece jenom ale ôdálosť z Čojina stoji za 
to, abêhmê se k véroči vznikô Československa vrátilê. Tento deň totiž bévá spojené aji s přêpomenôtim 
padléch z 1. světové válkê. 

 Jak ôž smê psalê v případě Žárovic, 
Velká válka se nevêhnôla ani malém 
dědinkám, mezê kery se Čojin na 
Konickô rozhodně muže počitat. 
Pomnik padlém tadê bêl postavené 
ôž v rokô 1930 (opravené 2014), 
fčêlka ale přêšil čôjinské pismák a 
učitel na konickym gymplô Jaroslav 
Nedbalu s mêšlenkó k ménum na 
pomnikô doplnit aji označenim 
domu, gde se padli vojáci buď 
narodilê nebo aspoň nejaké čas žêlê. 
A to bêlo spojeny právě s oslavama 
28. řijna. 

Sténak, jak v hromadě jinšich mist, 
se v sobotô 27. řijna zešlê lêdi k sázeni véročni lêpê. Počasí sice bêlo pod psa, ale aji tak se jich v Čojině 
potkalo na 80. V areálô Nad Nádornicó vêsadilê Lêpô republikê, ta je v dědině mimochodem ôž drôhá, 
první se sázela v rokô 1968 na autobusové točně ô nádraži. Pak se vêdal lampijóňák na neobvêkló trasô. 

Jak nám Jaroslav Nedbalu napsal, nápad dostal v záři. Nédřiv ale obešil fšeckê sóčasny majitele 
dotyčnéch staveni, ešlê s křižkem pod oknama sóhlasijó. Né fšôdê takê zvostal bévat dodneška negdo z 
rodinê, nekery famelêje se z Čôjina vêtratilê uplně. Temô ale předcházelo, že on sám spolôpracôje ze 
Spolkem pro vojenská pietní místa a jako odměnô mô člen spolkô Arno Glaser vêhledal informace o 
jednotkách, připadně mistech, gde vojáci ôvedeni na pomnikô padlê. Pak se rozběhla další pátračka po 
matrikách a archách ze sčitáni obyvatel. Podařêlo se dohledat aji konkrétni domê, gde padli vojáci žêlê. 

O nekeréch se zjistilo vic, ô jinéch zvostalo jenom ô základnich informaci. V nekeréch připadech néni 
uplně jasny pro shodô jmen, ke kemô daná informaca patři. Tyká se to konkrétně ména Josef Matonoha. 
Šlo o dva bratrance, keři se narodilê ve sténym rokô v rozmezi dvóch měsicu, ve válce pak zase během 
třech měsicu obá padlê. O třetim Josefô Matonohovi se naopak nepodařêlo zjistit vubec nic, akorát podle 
jednyho udaja ze sčitaciho archô po něm zvostala vdova s 9 děckama. Ale aji tak de rozhodně o počên, 
keré si zaslóži pozornost a oceněni. 

Celkem dvacitka křižku po celym Čojině přêpominá, že pod ménama na pomnikô só skôtečni lêdi, keři v 
tym kerym staveni strávilê aspoň kôs života. Bêlo bê teho na povidáni eště hodně. Třeba o praporčikô 
Františkô Sedláčkovi, keré padl hneď na začátkô válkê a jeho tatinek – tehdéši čôjinské učitel – se ôž 
nigdá z takové ztrátê nevzpamatoval. Nebo o tym, jak se zastupôjici řidici učitel Bohuslav Mrákava 
zprávô o vznikô republikê dozvěděl 29. řijna v Přemeslovicách, odkáď se hneď vêpravil do Konice, gde 
se ôž slavilo. Ze zprávó pak dorazêl až po pulnocê do čôjinské hospodê. Holt – velky dějinê se nevêhébaji 
ani tem némenšim mistum. A dá se jednoznačně řict, že na počet obyvatel, co do počtô padléch, zasáhla 
Velká válka Čôjin opravdô vyznamně. 

TOŤ se můžete podivat na fotkê, kery nám poskêtlê Kristyna Slámova, Stanislav Polcr, Zuzana 
Valáškova a Jaroslav Nedbal. 

**** 
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Pietny akt v Gbelciach 29. 11. 2018 

 Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave – Petržalke, zástupca Československej obce legionárskej, 

Jednota Český Brod, členovia Matice slovenskej v Štúrove a ďalší vlastivední priatelia usporiadali dňa 

29. novembra 2018 v obci Gbelce (pri Štúrove, okres Nové Zámky) pietnu spomienku pri pomníku 

padlých v I. a II. svetovej vojne a aj štyroch zavraždených československých legionárov 7. 11. 1938. 

 

Po Mníchove tragédia Československa pokračovala aj na Slovensku. Následne po prvej Viedenskej 

arbitráži (druhá bola v auguste 1940 a týkala sa Rumunska) sa od Slovenska na základe nemecko-

talianskeho diktátu z 2. novembra 1938 muselo od Československa/Slovenska odčleniť územie s 

rozlohou10 390 km2 s 853 670 obyvateľmi podľa sčítania obyvateľstva v roku 1930. Z toho bolo 503 980 

osôb maďarskej ale aj 272 145 slovenskej a českej národnosti. S výnimkou Bratislavy a Nitry stratilo 

Slovensko všetky mestá na juhu, ktoré boli prirodzenými hospodárskymi aj kultúrnymi strediskami 

okolia. Zvlášť citlivé to bolo v prípade Košíc. Pri okupovaní územia južného Slovenska horthyovským 

Maďarskom dochádzalo aj k rôznym atrocitám, podobne, ako pri okupovaní českého a moravského 

pohraničia nacistami. Jedným z najväčších zločinov – do dnešných dni nevyšetreným a nepotrestaným – 

bolo zavraždenie štyroch československých kolonistov, všetko bývalých československých legionárov 

v Rusku v obci Gbelce, vtedy po maďarsky a dnes opäť Köbölkút: Antona Mencla, Bedřicha Potměšilaa 

Josefa Škvora zastrelili, Vojtecha Mornsteina obesili. S Mornsteinom, ktorého život skončil na lanovej 

slučke zavesenejna strome pred miestnou školou, naložili tak preto, lebo bol aj veliteľom miestnej 

Sedliackej jazdy, ktorá pomáhala pri ostrahe hraníc. Ani jeden zo zavraždených pritom nekládol 

okupantom ozbrojený odpor. 
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 Na pietnom akte sa okrem niekoľkých aktivistov, ktorí si ctia padlých a pripomínajú si smutné udalosti 

z tragického 20. storočia, ako memento a výstrahu, aby sa takéto zločiny už nikdy viac neopakovali, 

napriek pozvaniu nezúčastnil nikto z miestnej samosprávy. 

 Odkaz na pomník:https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/5966-gbelce/ 

 Ferdinand Vrábel. člen Jednoty ČsOL Český Brod 

**** 

Príchod T. G. Masaryka do vlasti 

V dňoch 21. – 22. decembra 2018 vyvrcholili v Českej republike spomienkové slávnosti pripomínajúce 

sto rokov od vzniku československých légií a vyhlásenia Československej republiky rekonštrukciou 

príchodu prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka do vlasti – do republiky, ktorú svojou činnosťou doma aj 

v zahraničí spolu so svojimi spolupracovníkmi Milanom Rastislavom Štefánikom, Edvardom Benešom 

a mnohými ďalšími výrazne pomohol vytvoriť. 

 Na rekonštrukcii jeho návratu po sto rokoch (20. - 21. decembra 1918) sa podieľali Československá obec 

legionárska, České dráhy, a. s., Národné technické muzeum, Národní filmový archiv, spolok Svatobor 

a ďalšie inštitúcie. T. G. Masaryk cestoval z USA takmer mesiac na lodi Carmania do Euurópy a potom 

cez Paríž, Darney, Padovu a Rakúsko až na československé hranice. 



 15

 

 V decembri 1918 sa pripravovalo uvítanie T. G. Masaryka doma za účasti vlády, parlamentu, vojska, 

Sokolstva, spisovateľov a jeho osobných priateľov. Ministerská rada (t. j. vláda) sa uzniesla na programe 

uvítania prezidenta, ktorého príchod do Prahy sa očakával popoludní 21. decembra 1918. Vytvoril sa 

slávnostný výbor na čele s predsedom vlády Karolom Kramářom, predsedom Národného zhromaždenia 

Františkom Tomáškom, ministrom obrany Václavom Klofáčom, za mesto Prahu PřemyslomŠámalom, za 

SokolstvoJosefomScheinerom, za spisovateľov Aloisom Jiráskom a za Masarykových osobných priateľov 

redaktorom Janom Herbenom. Podľa vlády malo byť uvítanie „slavnostní za účasti všechvrstev národa 

přizachování úplného klidu, pořádku a osobní bezpečnosti hlavy státu...“Na hranice štátu bola vo 

zvláštnom vlaku vypravená delegácia, ktorá privítala prezidenta pri jeho vstupe na českú pôdu a ďalej 

riadila jazdu vlaku až do Prahy. Prvé privítanie prezidenta sa uskutočnilo na železničnej stanici v Hornom 

Dvořišti . Ešte pred príchodom vlaku sa na železničnú stanicu dostavili minister železníc Isidor 

Zahradník, plukovník Otakar Husák, zástupca zahraničného úradu František Štěpánek a ďalší významní 

predstavitelia. Na stanici hrala vojenská hudba 29. pešieho pluku a čestnú stráž tvorila stotina vojska. 

Masaryk prekročil hranice krátko pred 13. hodinou. Rakúsko-Uhorsko opustil pred štyrmi rokmi 19. 

decembra 1914. Podľa novín je jeho návrat „jedním z nejslavnějšíchokamžikůhistorie československého 

národa“. Keď vlak vchádzal do stanice, Masaryk stiahol okienko a vedľa neho sa objavili aj vojaci. 

Prichádzali ako zo slávnosti a nie z boja, poznamenal jeden novinár. V prezidentovom sprievode boli aj 

zástupcovia spojeneckých mocností – francúzsky vyslanec, minister rezident v Prahe ClementSimon, 

taliansky generál LuigiPiccione a britský plukovník Sir Thomas MontgomeryCunningham. Slovákov 

zastupoval bývalý ruský legionár a diplomat Ivan Markovič, ktorý sa s prezidentom vracal z mierových 

rokovaní v Paríži. 
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 Slávnostne vyzdobená lokomotíva pritiahla na železničnú stanicu viacero vagónov – služobné, salónne, 

osobné aj nákladné. Za zvukov hymny vystúpili z vlaku najprv Masaryk s dcérou Olgou  a ďalšími 

členmi sprievodu. Dojemné bolo zvítanie otca a sestry so synom a bratom Janom Masarykom. Po 

uvítacích prejavoch, ktoré vyzdvihovali Masarykovu činnosť v zahraničí, prezident poďakoval za prijatie, 

predstavil členov svojho sprievodu a vyzval prítomných k spoločnej práci v prospech republiky: „Vše, 

cojsme podnikli, čehojsmedosáhli, dosáhlijsmeskutečnou prací. Jsemjist, že cojsmedosáhli, též udržíme, 

a doplníme a zdokonalíme. Čeká nás jistě mnoho práce, snadtěžší práce než dosud a já každého zvu k této 

práci, jež nám všem musí býtispolečnou.“ 
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 Ďalšou zastávkou prezidentovho sprievodu boli České Budějovice, kde jeho príchod oznámilo 24 

delových výstrelov. Po uvítaní na železničnej stanici sa prezidentov sprievod odobral cez vyzdobené ulice 

mesta na námestie a českobudějovickú radnicu. Po prehliadke čestnej jednotky pristúpil k prezidentovi 

Pavel Blaho, ktorý sa mu poďakoval za oslobodenie Slovákov a zdôraznil, že Masaryk bol prvý, kto 

z mysliacich českých mužov intenzívne hlásal ideu československú, žil ňou, pre ňu pracoval a bojoval, až 

zvíťazil. Masaryk mu odpovedal, že je zo slovenskej krvi, ako z krvi českej. Prezident sa napokon vrátil 

do svojho vlaku, kde prespal. K Českým Budějoviciam sa viaže aj humorná príhoda. Ráno 21. decembra 

1918 mal Masaryk údajne vystúpiť zo svojho salónneho vagóna, aby sa trošku osviežil na čerstvom 

rannom vzduchu. Vtedy pristúpil k nemu jeden železničiar, ktorý tam udržiaval poriadok a povedal mu: 

„Vašnosti, nešpacírujouse mi tu pořád po tom tepichu, já to nebudu dvakrát uklízet, to je tepich pro pana 

prezidenta!“ 

Ráno 21. decembra vyrazili smerom k Prahe dva zvláštne vlaky so zastávkami vo Veselí-Mezimostí, 

Tábore a Benešove. Zvlášť významné bolo uvítanie Masaryka v husitskom Tábore, kde prezident okrem 

iného vyslovil slávnu vetu“Tábor je náš program“. Masaryka v Tábore vítali slávnostné fanfáry z opery 

Libuše a nemohla chýbať ani husitská pieseň „Kdož sú boží bojovníci“. V Tábore prechádzal Masaryk 

špalierom dám za zvukov slovenskej hymny „Nad Tatrou sa blýska“. Uvítanie v Tábore sa nieslo naozaj 

v duchu česko-slovenskom. Na ďalšej ceste z Tábora, s krátkou zastávkou v Benešove, vítali prezidentov 

vlak všade davy ľudí zhromaždených okolo železničnej trate. Do Prahy prišiel Masaryk krátko po 

poludní. Tu nasledovali najväčšie oslavy, slávnostný sprievod na Staromestské námestie a do Poslaneckej 

snemovne na Malej Strane, kde Masaryk zložil prezidentský sľub. Až potom mohol navštíviť sanatórium 

vo Veleslavíne, zvítať sa s manželkou Charlotou a odviezť ju odtiaľ do dočasného bytu na Pražskom 

hrade. Svoj prvý slávnostný prejav predniesol prezident v nedeľu 22. decembra 1918. 

 Rekonštrukcia návratu Masaryka zo zahraničia samozrejme nemohla byť verná do všetkých detailov, aj 

keď sa snažila vyjsť z dobových reálií a prilákala tisíce divákov, ktorí oba vlaky vítali nielen na 

staniciach, ale pozdravovali ich aj pozdĺž celej trasy. Postavu prezidenta úspešne stvárnil obľúbený herec 

Otakar Brousek mladší, ktorý iste na žiadnej svojej premiére toľké mnohotisícové obecenstvo nezažil. 

K dôstojnej slávnosti, uzavierajúcej oslavy storočnice Československej republiky prispeli aj stovky 

dobrovoľníkov, legionárov v dobových uniformách, domáce vojsko, Sokoli i námorníci. Zaujímavým 

bolo aj divadelné predstavenie súboru z Mladej Boleslavi„Republika, takovýkrásný sen“, ktoré divákov 

zaujalo v Českých Budějoviciach i v Prahe. Je zase len škoda, že sa k tejto slávnosti nepripojili žiadne 

slovenské oficiálne miesta a ani rodné mesto Pavla Blahu, Skalica. A tak Slovákov, ako obyčajne, 

zastupovalo len niekoľko jednotlivcov, ktorí tam boli z vlastnej iniciatívy. 
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Fotografie: F. Vrábel 
Zdroje:  
Václav Liška a kol.: Příjezd T. G. Masaryka do vlasti. Praha: Svatobor, 2018. 
Legionářskýsměr, speciál 100 let republiky 
www.vlakTGM.cz 

Ferdinand Vrábel 

**** 
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Z badatelny  
Aneb co nám vydalo párání ve spolupráci s čtenáři 

Ohlasy a komunikace s čtenáři z našich internetových stránek 
 

Žádost o spolupráci či pomoc, Vaše dotazy 
 
 

Tentokrát bez příspěvku. 
 

**** 
 
 

**** 
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Vzkazy z našich „kešek“  
 

INFORMACE O DESÍTKÁCH DALŠÍCH SKRÝŠÍ SE VZTAHEM K 
VOJENSKÝM PIETNÍM MÍSTŮM NALEZNETE NA WWW.VETS.CZ 

 
 

 
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava 

 
paradni geoobjekt,asi prave proto dalo ulozeni zabrat,nakonec nalezeno.naprosto mudloprazdno,nikomu 
uz se asi na kolo moc nechce,diky za pozvani i kesulku.krasna priroda a klid. 

MaT_2011 
**** 

 
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno 

 
Snadný nález, ale zápis do logbooku komplikovala schránka zamrzlá v ledu. Stálo to trochu úsilí, ale 
nakonec se podařilo schránku uvolnit a zalogovat se. Diky za keš. 

sahaverka 
.**** 

 
GC27R5X (VPM005), Kerský les 

 
V krásném slunečném zimním dni jsme se s Miladabs vydaly pro některé keše v Kersku a okolí. V 
hájovně prodávali vánoční stromečky, my jsme se vydaly za keškou. Nejdřív jsme trochu bloudily, pak 
jsme se vrátily k pomníčku a zkontrolovaly indicie a výpočet a pak už v pohodě našly. 
 

skvrny L 
 

Pohodová procházka z Třebestovic do Velenky přes kerský les se zástávkou na kerském venočním 
zdobení stromku. Počasí vyšlo, kešky podařené i humorné místa v lese obejevena. Díky za kešku. 
 

ar-ki 
**** 

 
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu 

 
Luštění nebylo tak obtížné, zato na místě jsem strávil dost dlouhou chvíli, než se mi podařilo sáhnout na 
to správné místo. Nakonec se mi to podařilo na poslední chvíli, jen jsem zalogoval a uložil krabičku zpět, 
vyrojilo se procesí pejskařů a byl jsem rád, že už jsem zpět na cestičce. 

mtauf 
**** 

 
GC4F0VH  (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu 

 
Diky, opravdu drsna skutecnost: zemrit par dnu pred koncem valky. 

 
terkaaanetka 

 
Odloveno za tmy. Čekal jsem nějaký památník, hřbitov ne. Cestu jsem si trošku zkomplikoval. Děkuji za 
keš. 
 

HaB1 
**** 
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Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM 

  
Statistika návštěv od roku 2007 
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Plán aktivit jednoty Čsol v Českém Brodě a Spolku pro VPM pro rok 2019 
 

 

měsíc akce den místo 
čas 

zahájení 
poznámka 

 
leden 

          

VI. Zimní Legiomarš         

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

9.1.  restaurace U Bronců, Praha 1700   

únor 

          

          

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

6.2.  restaurace U Bronců, Praha  1700   

 
březen 

  
  
 

      

 Zájezd do polského 
Saganu (česky Zaháň) na 

akci k výročí velkého útěku 

  
22.-24.

      

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

6.3. restaurace U Bronců, Praha 1700    

 
duben 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

3.4.  restaurace U Bronců, Praha 1700   

  
  
 

      

 Workshop členů jednoty v 
rámci projektu mapování 

VPM a přípravy brožur na 
rok 2020 

        

 návštěva Mezinárodních 
trhů Militarií 

  

TRIBUNA 
DOSTIHOVÉHO 

ZÁVODIŠTĚ VELKÁ 
CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ 

69, PRAHA 5 

0800 - 
1300 

zájemci 

květen 

  
  
 

      

pietní akty ke dni 
osvobození 8.5. 

        

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

15.5. restaurace U Bronců, Praha 1700    

červen 

          

návštěva Mezinárodních 
trhů Militarií 

  

TRIBUNA 
DOSTIHOVÉHO 

ZÁVODIŠTĚ VELKÁ 
CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ 

69, PRAHA 5 

0800 - 
1300 

zájemci 

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

5.6. restaurace U Bronců, Praha 1700    
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červenec 

          

Osmý ročník cyklistického 
přejezdu mezi rodišti 
M.R.Štefánika a T.G. 

Masaryka 

        

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

10.7.  restaurace U Bronců, Praha 1700    

srpen 

          

          

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

7.8.       

září 

pietní akty ke dni české 
státnosti 28.9. 

        

          

setkání účastníků projektu 
mapování VPM  

4.9.  restaurace U Bronců, Praha 1700    

říjen 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

2.10.  restaurace U Bronců, Praha 1700    

pietní akty ke dni vzniku 
republiky 28.10. 

   Český Brod     

 setkání veteránů, ČsOL a 
pozorovatelů OSN 

   ŠVS MO Komorní Hrádek   
 společně se 
středočeskou 

SVV 

        

listopad 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

6.11.  restaurace U Bronců, Praha 1700    

 oslava Dne veteránů 11.11.       

návštěva Mezinárodních 
trhů Militarií 

  

 TRIBUNA 
DOSTIHOVÉHO 

ZÁVODIŠTĚ VELKÁ 
CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ 

69, PRAHA 5 

0800 - 
1300 

 zájemci 

Seminář k problematice 
vojenských hrobů a 

vojenských pietních míst - 
11. ročník, Valná hromada 

Spolku 

sobota 
23.11.

klubovna ČsOL v hotelu 
Legie, Praha         (bude 

upřesněno) 
1000 

Společně se 
Spolkem pro 

vojenská pietní 
místa 

prosinec 

          

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

4.12.  restaurace U Bronců, Praha 1700   

          

další plány: 

-  
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O Spolku pro vojenská pietní místa 
 
 
 

 
Adresa: Spolek pro vojenská pietní místa, Brunclíkova 9, 162 00, Praha 6 
 
IČO: 28559410 
 
Bankovní spojení: 2600296246/2010 (Fio banka) 
 
 
 
 
 

 
 

Důležité kontakty 

Než nám napíšete dotaz, podívejte se prosím, zda není již zodpovězen v často kladených dotazech. 

Prosím pište pouze na jednu adresu. V případě potřeby si Vaše dotazy předáme. 

– 

Výkonný výbor: 
předseda:                 Jiří Porteš,  jiri.portes@vets.cz 
místopředseda:        Vladimír Štrupl,  vets@vets.cz 
místopředseda:        Petr Tichý 

Příspěvky na web (nová vpm, doplnění informací, atd.): Jiří Porteš, jiri.portes@vets.cz) 

Dotazy na vpm: dotazy@vets.cz 

Spolkový zpravodaj: monument@vets.cz 

Pokladník: Ing. Jiří Porteš 

Správa webových stránek: - cestou předsedy spolku nebo redakce Monumentu 

 
Informace pro zasílání členských příspěvků 

 
Členské příspěvky je možné: 
 
1) zaplatit na spolkových setkáních (či valné hromadě), 
 
2) zaslat na spolkový účet 2600296246/2010, jako variabilní symbol uveďte své členské číslo (viz seznam 
členů), ideálně do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. 
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Pomozte projekt mapování vojenských pietních míst rozvíjet 

Nabídka pro školy, badatele, zájemce 

„Historie válek – to jsou osudy!“ 

 Jak známo, přes území naší země se posledních mnoho set let přehnal nespočet válečných konfliktů.  
A nebyly to, jen ty obecně známe, pro svůj rozsah na našem území, jako byla třeba Prusko-rakouská 
válka z roku 1866 nebo 1. světová válka. . Nebo počtem obětí nejstrašlivější 2. světová válka. 

Mnoho dalších konfliktů zde zanechalo stovky, možná tisíce obětí z řad bojujících vojáků, ale i civilních 
obětí. I studená válka například zanechala nespočet obětí pokusů o přechod státní hranice, stejně jako 
vojáků padlých při plnění povinností své vojenské služby. V lazaretech umírali vojáci, dovezení na území 
Čech z dalekých bojišť, civilisté umírali na následky náletů, ale i nehod vojenské techniky. 

Je velmi obtížné říct, kolik obětí vlastně přináší šílenství válek pro nějaké území. 

Ano je to obtížné, ale to neznamená, že to nejde zkusit spočítat. Ba co víc, proč počítat, když je alespoň 
malá šance, jména nejen spočítat, ale každému jménu najít příběh, jeho osud. Mnoho dnes neznámých, 
mnohdy zapomenutých osudů může ožít. Na našem území zahynulo tolik set tisíc lidí, že je skoro 
nemožné, aby u nás byla rodina, kde by se nějaká oběť válek nevyskytovala. Kde by nebyla vzpomínka 
na pradědečka legionáře Československých legií, na dědečka odbojáře nebo dokonce vojáka 
Československého zahraničního či domácího odboje. Na otce vojáka prezenční služby a pochopitelně  
na bratra či syna, vojáka novodobých zahraničních operací naší armády. 

Je to tak, jde o statisíce jmen. Na našem území existuje několik proudů usilujících o zmapování této části 
naší historie. Ministerstvo obrany spolu s obcemi má za povinnost vést evidenci válečných hrobů, to je 
něco přes 30 000 památek. Některé spolky se zaměřují na určitý úsek dějin, jako například válku roku 
1866. A pak je tu Spolek pro vojenská pietní místa. Ten se zaměřuje na všechny oběti všech konfliktů 
s jakýmkoliv vztahem k území Čech, případně se dotýkají Českých občanů. Pochopitelně s přesahem do 
minulosti, tedy nejen České republiky, ale i Československa, včetně Podkarpatské Rusi, Rakousko-
Uherska, případně území spadajících pod království České. Spolek pro vojenská pietní místa  
má v současné době v databázi bezmála 50 000 vojenských pietních míst. 

Jak je z těchto čísel patrné, i prosté zmapování památek je u nás stěží ve své třetině. 

A co teprve osudy jmen na pomnících, hrobech, pamětních deskách…….. 

A to je nezbytné změnit! 

Prosím pomozte nám zmapovat každý kousek naší válečné historie. 

Na stránkách Spolku pro vojenská pietní místa je sekce „Jména z pomníků“. Ambicí této sekce není nic 
menšího, než ve spojení se jménem na konkrétním pomníku uchovat osud každého jména, které je kde na 
jaké památce zmíněno. Ano, opravdu chceme, aby z každého jména uvedeného na libovolné památce vedl 
odkaz na sekce „Jména z pomníků“. Každý osud bude mít vlastní stránku. Tam možná u někoho bude 
informací málo, třeba jen jeho jména a osobní data, někde fotografie, někde celý příběh a někde třeba  
i kopie jeho dokumentů. Prostě cokoliv se podaří dohledat. Někdy půjde o jména notoricky známých 
vojáků a někdy to budou jména, jež desetiletí už nikdo nevyslovil. 
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Asi si řeknete, šílený nápad, to jsou statisíce jmen, statisíce stránek, fotek, léta hledání. A rozhodně máte 
pravdu. Ale když jsme před více než deseti lety začali hledat vojenské památky, říkali nám to samé.  
To nemá smysl, to se stejně neudělá. A dnes už máme desetitisíce památek. Ale máme i pár set jmen  
v „Jménech z pomníků“. Nebude to hotové za rok, ale bude to. 

 Dovolujeme si tedy oslovit vás, zájemce o historii, malé badatele, ale především školy. Nechcete v rámci 
svých aktivit a výuky zkusit odhalit už možná zapomenuté? 

Nabízíme naši současnou, denně doplňovanou databázi vojenských pietních míst na webových stránkách 
www.vets.cz. Můžete z ní volně čerpat fotografie i data (u fotografií prosíme uvádět zdroj, jak je uveden 
na našich stránkách). Tato data může podle vlastního uvážení použít pro vlastní formu hledání osudů lidí. 
Můžete také využít publikace zpracované v edici Knihovna. 

A když se vám podaří nějaké osudy najít – poskytněte nám je prosím do našeho projektu. Doplníme  
je na stránky www.vets.cz. Jako autoři budete uvedeni vy. 

  

Společně můžeme dosáhnout i nemožného. 

NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT – NIC NEBUDE ZAPOMENUTO! 

 Zaujala vás naše nabídka? Pak jak začít. 

1)projděte si stránky ww.vets.cz z pohledu lokality, které se chcete věnovat, 

2)v případě, že nenaleznete památku, ke které byste chtěli doplnit osudy jmen, bude nezbytné doplnit  
i tu památku, vše potřebné jak postupovat naleznete na stránkách www.vets.cz, 

3)je možné, že jedna osoba bude zmíněna na více památkách i ve více místech, uvítáme tedy, když nám 
pomůžete identifikovat tyto spojení osob s místy. Nejde jen o shodu ve jméně (takových shod bude 
mnoho), ale aby se jednalo o konkrétní osobu. Už to je velký přínos pro začátek popisu osudu té osoby, 

4)při poskytování údajů prosíme o dodržení autorských práv, není možné k nám na web vkládat věci 
stažené z jiných webů, bez souhlasů autorů, bohatě stačí, když u nás bude ke jménu jen odkaz na stránku, 
kde se o něm píše. Naší ambicí není stáhnout vše na jedno místo, rádi budeme odkazovat na další weby. 
Toto platí především pro fotografie a obrázky, 

5)jako možnou nápovědu, kde získat informace o lidech lze využít stránku s častými dotazy  
na www.vets.cz, 

6)v případě, že potřebujete pro své školní či badatelské práce výstupy z našeho projektu, není problém 
tato data převzít. Je nezbytné u nich zachovat zmínku o autorovi, tak jak je uvedeno na našem webu, 

7)budeme velmi rádi prezentovat informace o tom, jak se kdo do bádání zapojil, jak pokračují práce  
a pochopitelně výstupy vašich bádání. 

  

Pomozte prosím vytvořit něco, co bude vlastně encyklopedií lidské odvahy a utrpení, statečnosti i 
zbabělosti, prostě toho co lidem přináší války a vojenské řemeslo. 

 
 



 27

Projekt mapování vojenských pietních míst podporují: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve čtvrtém čtvrtletí 2018 finančně přispěli: 
 

Top-armyshop podpořil provoz webových stránek 
- 

Děkujeme za podporu! 
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