
Výroční zpráva o činnosti KVH ZH za rok 2018 

Vážení čtenáři, 

chtěl bych vás z pověření výboru Klubu vojenské historie Zlaté Hory informovat o naší činnosti za 

období výše uvedeného roku. 

Sezóna roku nám začala opět poměrně brzo. 

• V rámci dlouholeté spolupráce s klubem vojenské historie v Nyse jsme se zúčastnili dne 17. 3. 

jejich tradiční akce na Schronisku. Počasí bylo typicky zimní, ani vzdáleně to nepřipomínalo 

podle datumu vítání jara. Atmosféra v polské horské chatě byla skvělá. Účast 8 členů. 

• Dne 15. 5. jsme si zajeli pro změnu do Háje u Opavy. Rekonstrukce bitvy a pochod do sousední 

vesnice byl v režii našeho spřízněného klubu KVH z Ostravy. Dobrý plac na stanování, polní 

vojenská strava, v sousedství tábořiště areál zařízení pro slavnosti, organizace celkově neměla 

chybu. Z naší strany byla i dobrá účast, 19 vojáků. V tom samém termínu jsme museli odvolat 

naši účast na tradičním dobývání Bratislavského hradu. Rozhodli jsme se upřednostnit naší 

podporou akci ostravského klubu, se kterým úzce spolupracujeme. Jet současně i do Bratislavy, 

kam jezdíme rádi nebylo možné. 

• Opět tradiční otevírání sezóny na Rejvízu se konalo dne 26. 5. Po delší době organizace 

pořadateli již byla důstojná, ukončení po pochodu přes celou osadu se konalo ve sportovním 

středisku Férovka, kde došlo k velice milému setkání s olympionikem v běhu na lyžích, 

Martinem Koukalem. Též naše účast 28 vojáků byla velmi dobrá. 

• Dále jsme obdrželi poznání do Belgie na bitvu v Ligny v termínu dne 1 - 3. 6. Z důvodu, že 

následující týden jsme měli již zarezervovanou víkendovou akci v Písku, přenechali jsme to KVH 

Ostrava. 

• Městské slavnosti v Písku, kde byla pořadatelem ostravská agentura Gryff a datum konání byl 

dne 8. - 10. 6. se zúčastnilo celkem 20 našich členů. Atmosféra na akci byla celkově velmi 

pěkná, doprava na místo a zpět byla po spánku zhruba 1,5 hodiny velmi vyčerpávající. Zkusili 

jsme si to a asi budeme velmi zvažovat, jestli na podobné podmínky naší účasti příště 

přistoupíme. 

• V rámci česko-polské spolupráce, v projektu, ve kterém figuruje též město Zlaté Hory jsme se 

dne 1. 7. vydali do Prudniku na městské slavnosti v počtu 27 vojáků. Měli jsme možnost 

v průběhu programu si zajít prohlédnout výstavu zbraní, nově instalovanou v prudnickém 

muzeu. Spokojenost byla projevována jak ze strany pořadatelů, tak ze strany našich členů. 

• Do Nového Jičína na uctění památky výročí úmrtí slavného generála Laudona v tomto městě, 

jsme se vydali dne 14. 7. v počtu 15-ti našich vojáků. Společně s členy místního klubu a jízdy 

z Klimkovic se uskutečnil důstojný program. Škoda byla pouze ta, že pořadatelé 

pravděpodobně udělali nedostatečnou propagaci a účast diváků byla velice malá. 

• Zlaté dny ve Zlatých Horách se konaly ve dnech 27. - 28. 7. Po nás bylo vedením slavností 

požadováno pouze páteční provedení slavnostního pochodu před radnici města, podání 

hlášení starostovi města a samostatné vystoupení gen. Laudona se slavnostní řečí k lidu. 

Přítomnost generála s doprovodem našemu vystoupení dodalo jistě vysokou důstojnost. Naše 

jednotka v počtu 27 vojáků, velitelů a generála s doprovodem byla na úrovni. 

• Následující den, to je 28. 7. se konala tradiční bitva na Fortu II. v Nyse s klasickým programem. 

Před polednem se odjíždělo autobusy z Fortu II. na hlavní náměstí v Nyse, zde slavnostní 



nástup všech jednotek (asi 250 vojáků), podání hlášení starostovi města a hlavnímu veliteli. 

Potom následoval oběd a návrat na fort. Zde se konala odpolední bitva a po asi 4-hodinové 

přestávce ještě noční bitva, která byla pořádána hlavně proto, aby diváci viděli zášlehy z pušek 

a děl. V průběhu dne bylo velmi teplo a všude sucho. Při první bitvě do boje museli 2x 

zasáhnout hasiči, protože po výstřelech se na větších plochách vzňala tráva. Nádvoří fortu bylo 

již pro tak velké množství vojska velice stísněné, po opakovaných salvách bylo místy na bojišti 

nedýchatelno, salvy z děl z pozic valu nad našimi hlavami byly nepříjemné. Škoda, že z důvodu 

zástavby rodinnými domy se již bitvy neodehrávají na louce mimo fort. 

• Vzpomínková slavnost ke 120-tému výročí vybudování vyhlídkové věže na Biskupské kupě se 

konala dne 4. 8. přímo na vrcholu Biskupské kupy. Krátký program za doprovodu dobové živé 

hudby, s proslovy starostů jak ze Zlatých Hor, tak i ze sousedních Glucholaz a naším pochodem 

k věži a vypálení slavnostních salv z pušek i děla. Veřejnost, převážně z Polska se ještě dlouho 

zdržovala v okolí věže. Lze to hodnotit jako vydařenou vzpomínkovou akci. 

• Za týden, ve dnech 11. až 17. 8., následoval odjezd na již II. ročník putování na Korsiku do 

hlavního města Ajáccia, abychom se zúčastnili 249 výročí oslav narozenin Napoleona 

Bonaparte v tomto hlavním městě. Oproti loňskému roku jsme již věděli „do čeho jdeme“. 

Těšilo nás, že opakované pozvání je vždy projevem pořadatelů, že s námi byli spokojeni. 

Program byl obdobný, pro nás nadstandardní stravování v hotelových předzahrádkách, 

stanování na stejném místě u mořské zátoky. Možnost chodit se koupat a při tom se ochladit, 

nebo se podívat na unikátní památky, jako je muzeum Napoleona, nebo jeho rodný dům. 

Posezení v restauracích. Nemůžeme ale říci, že by nás nic nového nepřekvapilo. Jednu noc asi 

ve 4 hod. a 15 minut se přes náš tábor přehnal uragán s deštěm a asi za 10 minut byly zaplaveny 

podlahy ve stanech asi 10 centimetry vody, všude tekly potoky a velký přístřešek a jeden stan 

pod náporem větru byly stržené úplně. Nadcházející den bylo co sušit. Program oslav to ale 

nijak časově nenarušilo. Cesta zpět byla naprosto bezproblémová, přestože trvala 28,5 hodiny 

včetně více jak čtyřhodinové plavby na trajektu. 

• Již po skončení prázdnin ve dnech 14. až 16. 9. se konala rekonstrukce bitvy v Kenderzine Kozle. 

Zve nás tradičně již mnoho let místní vojenská jednotka a my tam pro výbornou atmosféru na 

akci velice rádi jezdíme. Tentokrát se mohlo zúčastnit jen 10 našich vojáků. 

• Dne 26. 9. se v muzeu ve Zlatých Horách konala vernisáž zahajující výstavu v rámci česko-

polského projektu s městem Prudnik. Naše jednotka svojí přítomností a stafáží v počtu 

13 vojáků podpořila tento zahajovací akt, který svým zaměřením byl orientován i na válečnou 

historii. 

• Dne 28. 9. odjelo 9 našich členů podpořit místní akci ve Městě Albrechticích. Zúčastnili se pietní 

akce u památníku. Pořadatelem byl požadován pouze malý počet vojska. 

• Ve dnech 12. až 14. 10. zavítala naše jednotka do Lamače, na předměstí Bratislavy. Je zde 

pořádána rekonstrukce bitvy z roku 1866, což je již období, na které má velice málo našich 

členů doplňky uniforem. Přesto nás tato akce láká a vydali se tam alespoň čtyři naši příslušníci. 

Hodnotili to jako velmi zdařilé. 

• Za takové zakončení sezóny považuje většina vojenských historických jednotek bitvu 

u Slavkova. Konala se ve dnech 30. 11. až 2. 12. Tentokrát jsme po dlouhé době změnili místo 

ubytování. Na místo v tělocvičně ve Slavkovském sále pod zámkem jsme si zajistili noclehy 

přímo ve Tvarožné, v místě hlavního bojiště. Celou atmosféru této akce již roky narušují spory 

mezi dvěma pořadateli, kteří spolu nejsou ochotni vytvořit společný program. Se smutkem 

vzpomínáme na naprosto jinou atmosféru tohoto klání, když se hlavně na materiálním 



zabezpečení vojska a ubytování podílely jednotlivé obce v okolí bojiště. Též problémy 

s úhradou alespoň důstojného cestovného se stále neřeší. Vlastní průběh rekonstrukce bitvy 

na horní planině bitevního pole lze tentokrát považovat za mimořádně zdařilý. Průběh bitvy 

byl takticky nápaditý, dynamický bez zbytečných prodlev a bojiště bylo odpovídající velikostí 

na zúčastněných asi 1000 vojáků. Našich vojáků bylo 13. 

• Naše roční sezóna byla zakončena tradičním silvestrovským pochodem od muzea k Radnici ve 

Zlatých Horách. Přesně ve 12 hodin byla vystřelena slavnostní salva, generál Laudon a velitelé 

podali hlášení starostovi města Zlaté Hory. Potom se pochodem ubírala jednotka do hotelu 

Thám (Praděd). Zde následovalo posezení a volná zábava. Zážitků za celý rok bylo mnoho. 

Může nás jen těšit, že mimo 8-mi omluvených se sešlo 29 členů, z hostů to byli starosta 

a místostarosta města Zlaté Hory a dva další hosté. 

Vladimír Vízner 


