
Výroční zpráva o činnosti KVH ZH za rok 2016 

Vážení čtenáři, 

chtěl bych vám alespoň zhruba popsat rozsah naší činnosti se zdůrazněním toho nejpodstatnějšího, 

co se odehrálo v našem spolku v roce 2016. Účast na 23 akcích, převážně rekonstrukcích historických 

bitev je dobře naplněný program roku. Byl to jubilejní dvacátý rok činnosti, dost podstatně vybočující 

z let předchozích. Novinka spočívala hlavně v tom, že jsme se začali více zúčastňovat na slavnostech 

spadajících do období Sedmiletých válek a období druhé poloviny 18. století. Velice atraktivní pro nás 

bylo ve dvou případech doprovázení průvodu při slavnostech s Marií Terezií. Nejdříve na jaře 

v Bratislavě to byl průvod a rekonstrukce korunovace Marie Terezie. Náš doprovod byl proveden jako 

jedinou jednotkou z období sedmiletky. Pochodovali jsme z Bratislavského hradu až do kostela ve 

městě, kde se odehrála zmíněná korunovace. Druhý doprovod byl již skoro na podzim, pro změnu 

v Olomouci, v rámci Folklórních slavností, programově doplněných o rekonstrukci návštěvy Marie 

Terezie na Horním náměstí v Olomouci. Pro zajímavost Marii Terezii hrála herečka paní Eva 

Vejmělková, známá ze seriálu o básnících, velice příjemného vystupování, dnes již ve středních letech. 

Do Bratislavy, kam velice rádi jezdíme, jsme se podívali ještě dvakrát. Na dobývání Bratislavského 

hradu, zhruba po páté a nově jsme byli pozváni do Bratislavy Lamače, na bitvu z let 1866, což je již 

třetí období dějin, kterého se zúčastňujeme. Do zahraničí jsme obdrželi tolik nabídek, že jsme nebyli 

ani schopni všech se zúčastnit. (nezúčastnili jsme se v Loanu – Itálie u Ligurského moře), Porcia Fabio, 

Elba, Jena a Eggmuhll – Michael (SRN). Atraktivní pro naše členy bylo již podruhé válečné klání 

v Severní Itálii, v oblasti Alpského podhůří v obci Bedollo. Bitva mezi horskými velikány, se 

stanováním v nadmořské výšce 1100 m a mezi velice pohostinnými obyvateli, alpskými horaly. Za 

poměrně dobrého počasí se naši chlapi v horském terénu, společně s jednotkou z Ostravy, 

dostatečně vyřádili.  Pro udržení úrovně výcviku se naši členové zúčastnili jedné secvičné, které se 

pořádají za účelem secvičení jednotek pro boj ve velkých seskupeních. To se konalo ve Valticích. Co 

se týče letních oslav Napoleonových narozenin ve Slavkově, v zámeckém parku Austerlitzu, tam naše 

účast nebyla velká, tak jako v minulosti. S humorem lze říci, že oslavovat narozeniny našeho 

úhlavního nepřítele, se nikomu moc nechce. Jinak se jedná o společenskou záležitost a setkání 

francouzských a spojeneckých armád doby napoleonské. 

Dále bych se chtěl zmínit o oslavě dvacátého výročí založení našeho klubu. Dlouho jsme se 

rozhodovali, jakým způsobem to provést. Buď formou výstavy fotografií, poskytujících obraz toho, 

kam jsme všude cestovali, nebo vytvořit nějakou scénku z historie a spojit to s dekorováním členů 

pamětními medailemi. Nakonec zvítězila druhá varianta. V rámci oslav Zlatých dnů 2016 nám byl 

vyčleněn v programu časový prostor v sobotu od 10.30 hodin zhruba na hodinu. Zvolili jsme 

historickou scénku kdy císař Josef II. s doprovodem přijíždí kočárem na inspekční návštěvu Zlatých 

Hor (mimochodem on Zlaté Hory skutečně v minulosti navštívil). Při té příležitosti pozdravil „své 

poddané“ a předal pamětní medaile členům Klubu vojenské historie Zlaté Hory u příležitosti 

dvacátého výročí od založení. Osobně považuji, i podle ohlasu diváků, provedení scénky za velmi 

zdařilé. Je mi ale velice líto, že program Zlatých dnů v té době začínal a byl sledován malým počtem 

diváků, ve srovnání s odpoledním hlavním programem. Přítomní současní členové včetně 

zakládajících, byli dekorováni pamětní medailí. Sešlo se celkem 43 stávajících a zakládajících vojáků, 

poddůstojníků, jeden „nadplukovník“ a jeden císař s doprovodem. Při dekorování byl přítomen 

i starosta města Ing. Milan Rác a starosta partnerského města Vodňany. Myslím, že to lze považovat 

za důstojnou oslavu. 



Poslední válečné klání se uskutečnilo již tradičně na přelomu listopadu a prosince ve Slavkově. Pro 

nás je to do jisté míry prestižní, ale i společenská záležitost, kdy hlavním programem byla sobotní 

bitva asi 1000 vojáků na bitevním poli nedaleko obce Tvarožná. Bojovali nadšenci z ČR, Francie, 

Polska, Německa, Rakouska, Maďarska, Belgie, Holandska, Itálie, Velké Británie a USA. Po skončení se 

konal přesun do Slavkova a pochod městem. Zde bych chtěl zmínit to, z čeho jsme měli velkou radost. 

Pochod ulicemi města byl dlouhý asi 2 kilometry a předpokládaný konec byl plánovaný pod zámkem 

Austerlitz, u hotelu na náměstí, kde jsme byli ubytovaní (na podlaze ve společenském sále). Potom 

následoval skutečně velkolepý ohňostroj, doprovázený dobovou hudbou. To velké naše překvapení 

spočívalo v tom, že návrat do prostoru náměstí, z kterého jsme nedávno vycházeli nebyl možný. 

Náměstí bylo „napěchované“ diváky, kteří nás odměnili dlouhotrvajícím potleskem. V neděli proběhla 

ještě menší bitva v zámeckém parku v obci Sokolnice, které se zúčastnilo již pouze asi 250 vojáků. 

Podle mého názoru to byla mnohem pohlednější bitva a v krásném prostředí. Oslavy končily 

přejezdem k Mohyle míru, na Prateckou výšinu. Tohoto pietního aktu se zúčastnili i bývalý hejtman 

Jihomoravského kraje p. Hašek a ministr národní obrany p. Stropnický. Slavnostní salvou jednotek, na 

památku všech padlých vojáků bez rozdílu, za koho bojovali, slavnosti skončily. Bude na co 

vzpomínat. 

Dále bych zmínil i účast na dalších tradičních bitvách u našich polských přátel ve městech: Mollwitz – 

Brzeg, Wieliczka, Srebrna Gora, Nysa – Fort II. a Kendzerzyn Kozle. Na území ČR to byly rekonstrukce 

bitev: Hradec Králové (výročí 150–ti let) a dále Znojmo. Co se týče kulturně společenských akcí to 

byly: oslavný pochod náměstím v Krnově u příležitosti kulatin našeho člena Mgr. Jiřího Ranostaje, 

Zlaté Hory – doprovod průvodu čarodějnic, Rejvíz – J. Sapík, významný kuchař nabízel ochutnávku 

císařských a carských jídel, dále na Rejvíze – otevírání turistické sezóny, Mikulovice – obecní slavnosti 

(pochod a stafáž), Zlaté Hory – rýžování zlata, účast v zahajovacím průvodu tradičního kutání zlata, 

Jeseník – pochod a stafáž u příležitosti pokládání základního kamene vznikající nové firmy NATUR FIT 

BIO, kde byla přítomna i ministryně školství K. Valachová. 

Poslední rozloučení s rokem se tradičně uskutečnilo v pravé poledne dne 31. 12. 2016 a to krátkým 

pochodem od muzea na náměstí ve Zlatých Horách před radnici, podání hlášení starostovi města 

Ing. Milanu Rácovi a vypálení slavnostní salvy. Potom odchod na krátké posezení v hotelu Praděd. 

některé z místních hospůdek. Bylo o čem si povídat a na co vzpomínat, z toho, co jsme prožili. 

Vladimír Vízner 


