
ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI 
NA BOJIŠTÍCH II. SVĚTOVÉ VÁLKY

V letošním roce si připomínáme významné výročí sedmdesáti let od ukončení II. světové
války,  dosud největšího konfliktu v dějinách lidstva. Velkolepé oslavy budou probíhat na
řadě míst v Evropě, včetně České republiky. 

Muzeum  Jindřichohradecka  se  ve  spolupráci  s Klubem  historie  letectví  (dále  Klub)
Jindřichův Hradec rozhodlo připojit k institucím, které tuto událost připomenou, a otevírá
výstavu s názvem „Českoslovenští vojáci na bojištích II. světové války“. Cílem autorů není
podrobná analýza jednotlivých bojišť či všech našich jednotek, v nichž Čechoslováci během
války působili. Nabízí spíše přehled zlomových okamžiků v historii II. čs. zahraničního od-
boje.

Výstava je sestavena zejména z fotografií pocházejících ze soukromých sbírek kurátora
výstavy a z archivu Klubu, fotografické panely doplňují dobové předměty vojáků, pocháze-
jící převážně z let 1939-1945.

Téma zavede návštěvníky nejprve do období kolem 15. března 1939, záboru zbytku naší
vlasti hitlerovci. Expozice postupně přiblíží pobyt našich vojáků nejprve v Polsku, odjezd
početné skupiny do Francie a vytvoření Československého legionu v Polsku, který se odtud
pod hrozbou německého zajetí vydal směrem k hranicím Sovětského svazu. Zde byli naši
vojáci řadu let internováni, od roku 1942  za jejich podílu vznikala vojenská skupina pod ve -
dením pplk. Svobody, která se účastnila významných bojů u Sokolova, o Kyjev a Dukelský
průsmyk.

Hlavní část expozice bude věnována působení našich letců v bitvě o Francii a v bojích ve
Velké Británii, dále pozemním obranným bojům našich pěších jednotek ve Francii v roce
1940 a vytvoření pozemní jednotky na Britských ostrovech, včetně obléhání významného
přístavu Dunkerque od října 1944 do května 1945. Další významnou složkou odboje byli pa-
rašutisté,  vysazovaní  na naše území převážně z Velké Británie.  Právě tito muži  provedli
atentát na říšského protektora Heydricha.  

Významnou válečnou roli sehráli také vojáci 11. pěšího pluku „Východního“ pod ve-
lením pplk. Klapálka. Spolu s tímto velitelem prošli severní Afrikou až k libyjskému pří-
stavu Tobrúk, kde zaznamenali nejslavnější kapitolu v dějinách této jednotky. V severní Af-
rice působili rovněž českoslovenští vojáci v řadách Svobodných Francouzů. 

Výstava „Českoslovenští vojáci na bojištích II. světové války“ bude slavnostně zahájena
ve čtvrtek 7. května v 16 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka a potrvá až
do 6. ledna 2016. Srdečně Vás zveme k jejímu shlédnutí!

Vladislav Burian



POZVÁNKA NA NETRADIČNÍ VÝSTAVU O VÁLCE

Ke stému výročí první světové války plánuje muzeum několik výstav. První z  nich, na-
zvaná  Inter arma silent musae? s podtitulem Pětasedmdesátníci na ruské frontě, se sou-
střeďuje na období let 1914–1917, kdy se příslušníci jindřichohradeckého pěšího pluku č. 75

účastnili bojů v Haliči.  Na pozadí válečných událostí,
reprezentovaných především dobovými foto-grafiemi a
dokumenty,  vystavuje  muzeum  především  exponáty
výtvarného  charakteru.  V řadách  pluku  totiž  působila
řada umělců, z těch jindřichohradeckých je známý pře-
devším malíř Jiří Kaucký, z okolí pak sochař J. V. Du-
šek, autor Husova pomníku, či Rudolf Kabeš, jenž vy-
tvořil řadu pomníků obětem války. Návštěvníci výstavy
tak mohou spatřit  nejen modely pomníků,  jak se do-
chovaly ve sbírkách muzea, ale mohou nahlédnout i do

širších souvislostí jejich vzniku a osudů. Zajímavými doklady,  které názorně ilustrují vá-
lečné osudy pluku, jsou díla malířů, kteří sledované ob-
dobí prožívali  ve vojenských uniformách.  Kromě zmí-
něného Jiřího Kauckého tak jsou na výstavě k vidění ob-
razy a grafiky např. Oldřicha Vlacha, Jana Šrámka, Jana
Autengrubera či karikatury Jana Pistoria. Nedílnou sou-
částí  výstavy  jsou  exponáty  věnované  umělcům  hu-
debním, z nichž vynikli především kapelník Jan Zeman
a dirigent Alois Praveček, oba vynikající výkonní mu-
zikanti i pozoruhodní hudební skladatelé. Rovněž jejich
tvorba,  týkající  se 75.  pěšího pluku,  je na výstavě za-
stoupena řadou exponátů.

František Fürbach, Jakub Valášek

XVIII. ROČNÍK ZÁVODU BĚŽ NA VĚŽ

V sobotu 16. května v 9.00 hodin ráno začíná oblíbená spor-
tovně-zábavná soutěž o nejrychlejšího běžce do 153 schodů měst-
ské  vyhlídkové  věže.  Závodníky  začneme  zapisovat  do  star-
tovních listin v 8.30 hodin. Každý se může těšit na diplom, kde
bude uveden čas jeho výkonu a na malou sladkost. V letošním
roce došlo k malým změnám ve věkových kategoriích. Zůstávají
kategorie Chlapci do 15 let, Dívky do 15 let, Mládež do 25 let,
Dospělí nad 25 let a přibývají kategorie Mladší senioři nad 35 let
a Starší senioři nad 45 let a hranice věku Veteránů se posunula od
55 let výše. Vítězové jednotlivých kategorií se mohou opět těšit
na poháry z dílny Romany Hulíkové a absolutnímu vítězi bude na
rok propůjčen putovní pohár ředitele muzea. 

Vše se připravuje, těší se na Vás moderátor akce - pan učitel
Karel Sláma, komisař závodu - osvědčený a spravedlivě čas měří-
cí Vladislav Burian. O ozvučení se postará agentura Kaymann re-
cords, pro dobré naladění zahrají Pouličníci a občerstvovat se bu-
dete moci tradičně v Dada clubu. 

Pavla Míchalová

   Několikanásobný  
   absolutní vítěz 

   Daniel Radvanský
s křišťálovým pohárem



VELKÁ VÁLKA 
ve sbírce Muzea Jindřichohradecka

Jedním z nejzajímavějších souborů muzejní sbírky,
který  se  bezprostředně  váže  k období  první  světové
války, je ojedinělá kolekce více než dvou set skleně-
ných  kolorovaných  diapozitivů,  které  dokumentují
osudy jindřichohradeckého pěšího pluku  č.  75 v ob-
dobí let 1914 - 1918. 

Diapozivy  jsou  tematicky  rozděleny  podle  místa
působení pluku. První diapozitivy zachycují rakouský
Salcburk, kde bojové prapory pluku pobývaly od roku
1912 a zastihla je tam mobilizace, a Jindřichův Hra-
dec, odkud příslušníci pluku odcházeli na frontu. Další
část diapozitivů zaznamenává jejich působení na ruské
frontě. Z tohoto období pochází nejvíce  diapozitivů,

zobrazujících  příslušníky  pluku  v bojových  pozicích
(obr. 1),  při cvičeních, budování zákopů i při každo-
denní  práci,  např.  činnostech  souvisejících  s obsta-
ráváním a  přípravou  jídla,  i  při  odpočinku.  Součástí
tohoto oddílu souboru jsou i snímky dokumentující ná-
sledky bojových operací včetně pohřbu padlých vojáků
a  fotografií  polních  hřbitovů.  Po  několika  záběrech
z přesunu pluku do jižního Tyrolska následují diapozi-
tivy z italského bojiště (obr. 2), další část kolekce za-
chycuje pobyt pětasedmdesátníků u ná-hradního prapo-
ru v Debrecíně, kam byl přeložen z Jindřichova Hradce
v roce 1915. Tyto diapozitivy jsou kolorované, malou
část  souboru  tvoří  černobílé  snímky  z vojenských

nemocnic v Táboře, Pelhřimově aj. Součástí celé kolek-
ce  jsou  i  dva  barevné  diapozitivy  se  schematickými
mapkami obou front s vyznačenými místy nasazení plu-
ku.

Diapozitivy formátu 8,4 x 8,4 cm jsou uloženy v ori-
ginální dřevěné bedýnce (obr. 3). Zhotovil je táborský
fotoateliér Šechtl a Voseček a při svých přednáškách,

jež  byly  pořádány ve
prospěch  invalidů,
vdov  a  sirot-ků  75.
pěšího  pluku,  je
promítal  nadporučík
Jan V. Dušek, sochař
z  Tábora.  První  přednáška  s promítáním  diapozitivů  se
uskutečnila v Jindřichově Hradci v sále na Střelnici v pá-
tek 12. dubna 1918 od 20 hodin (obr. 4). Místní týdeník o
ní referoval: „Pan přednášející zajímavým způsobem roz-
hovořil  se o  životě  vojenském jak v poli  tak v zázemí  a
krásnými obrazy vyplnil svůj poutavý přednes.“

František Fürbach
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Expozice v jezuitském semináři -  otevřeno denně mimo pondělí  od 8.30 do 12.00  
a  od  13.00  do  17.00  hodin.  Městská  vyhlídková  věž je  otevřena  pouze  o  víkendech  
a o svátcích od 10.00 do 12.30 a od 13.30 do 18.00 hodin.  Výstavní prostory v minori-
tském klášteře  jsou otevřeny denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00
hodin. Kostel sv. Jana Křtitele je pro veřejnost uzavřen. 

Knihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici poskytuje služby
pro veřejnost celoročně v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin.

O státních svátcích 1. a  8. května bude otevřen 
jezuitský seminář, minoritský klášter i městská vyhlídková věž

Muzeum pořádá ve čtvrtek 7. května od 16.00 hodin vernisáž výstavy ČS. VOJÁCI NA
BOJIŠTÍCH II. SVĚTOVÉ VÁLKY o působení našich vojáků v II. zahraničním odboji.
Na vernisáži vystoupí žesťový soubor Trumpet Tune. Výstava bude v konferenčním sále ve
Štítného ulici přístupná do 30. prosince 2015. 

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá v pondělí 11. května od 19.00 hodin
v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici přednášku PhDr. Štěpánky Běhalové, Ph.D.,
s názvem VÝLETNÍ A POUTNÍ MÍSTO SVATÁ BARBORA. Vstup volný.

Muzeum Jindřichohradecka pořádá  v sobotu 16. května od 9.00 hodin tradiční spor-
tovně-zábavnou soutěž BĚŽ NA VĚŽ o putovní pohár ředitele muzea. Sraz v 8.30 hodin 
u městské vyhlídkové věže. Občerstvení v Dada clubu. Vhodné pro nadšence všeho věku.

Jindřichohradecké muzeum pořádá ve čtvrtek 21. května od 16.00 hodin vernisáž vý-
stavy INTER ARME SILENT MUSAE,  kde budou představena díla umělců 75. pěšího
pluku na ruské frontě (1914-17). Výstava potrvá do 2. srpna 2015.

Klub  historie  letectví  pořádá  v konferenčním sále  muzea  ve  Štítného  ulici  v pátek  
22. května 2015 od 18.00 hodin besedu s Liborem Voráčkem  s názvem LET FLORI-
DA - SEVERNÍ PÓL - GRÓNSKO - ISLAND - ČESKÁ REPUBLIKA, o pěti-denní
cestě z USA do Čech ve sportovním letounu. Vstup volný.

Muzeum Jindřichohradecka Vás zve do výstavní síně "V jezuitském semináři" na vý-
stavu POŠTOVNÍ ZNÁMKY, která trvá do 10. května, a do expozice Landfrasovy tiskár-
ny, kde bude do 2. srpna výstava JOSEF BRCHAŇ - ŘEMESLO KNIŽNÍ VAZBY. Do
minoritského kláštera zveme na výstavu  JAPONSKÉ HRAČKY, která je ve velkém vý-
stavním sále "Ve Svatojánské" a bude přístupna až do 30. prosince 2015  a do  křížové chod-
by, kde potrvá výstava HISTORICKÉ BICYKLY do 3. května 2015.  


