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Několik vět úvodem ... 

Vojenskohistorický spolek Písek uzavírá šestý rok své oficiální existence.  Letošní 

rok byl ve znamení 100. výročí ukončení 1. světové války a zániku rakousko-uherské 
monarchie. Co se každoročních oficiálních akcí týče, byla letos naše společná účast 
omezena de facto pouze na Audienci u císaře Karla v Brandýse nad Labem a na 
pietní akt u příležitosti Dne veteránů na zdejším vojenském hřbitově. Zástupci 
spolku se pak zúčastnili tradičního „Kaiserfestu“ u spřáteleného spolku ve 
Wieningsu, každoročních oslav narozenin císaře Františka Josefa I. v Bad Ischlu a 
Sankt Gilgenu a také ukončení „sezóny“ s připomínkou 102. výročí úmrtí císaře FJI.  
v Niměřicích na Mladoboleslavsku.  Uctili jsme také naše padlé u příležitosti 159. 
výročí bitvy u Melegnana položením květiny u jejich píseckého pomníku. Členové 
spolku se v rámci svých sil a možností věnovali i letos osvětové činnosti formou 
publikační činnosti, přednášek pro veřejnost, či zprostředkováním otázky RU 
vojenské výzbroje nejmenší generaci v rámci akce Jihočeská vojenská historie  
pořádané Prácheňským muzeem v Písku.  

Ačkoliv to byl rok na akce jinak poměrně bohatý, mnoho z nich však nemohlo být 
obsaženo z časových důvodů i skutečnosti, že se nám, přiznávám, nedostávalo 
potřebných sil a naše činnost tak byla chtě nechtě svým způsobem paralyzována 
určitou ztrátou elánu a oproti jiným spolkům se tak letos omezovala na spíše 
minimalistickou rovinu působení. Snad to bylo způsobeno i jistou vyčerpaností, kdy 
hlavní cíle, jichž jsme si v minulosti vytknuli, byly již splněny a my tak narazili na 
hranici určitých omezení. Tato jsou spojena jednak se situací v našem 
bezprostředním okolí, kde bohužel není žádný odpovídající partner, jenž by měl 
vážný zájem na naší činnosti, či na užší spolupráci. Svou roli zde bezpochyby  hrála i 
situace v rámci našeho spolku, nejen tedy určitá „zájmová roztříštěnost“, která 
samozřejmě nemusí být vždy na škodu, ale i skutečnost, že, na rozdíl od jiných 
kolegů, netvoříme kompaktní vojenskohistorickou jednotku schopnou „akčního“ 
nasazení v bitevních rekonstrukcích, a i při pietních akcích tvoříme spíše malou - 
symbolickou skupinku. Vzhledem k našemu počtu také nejsme sami schopni ani 
financovat náročnější projekty. 

I přesto bych rád poděkoval všem našim členům za jejich vynaložené úsilí na 
jakékoliv „frontě“ letošní činnosti! Přál bych nám, aby nadcházející rok 2019, kdy 
vzpomeneme nejen 160. výročí bojového vystoupení Jedenáctých u Melegnana a 
Solferina - San Martina, ale také 390. výročí založení tohoto nejstaršího pěšího pluku 
monarchie, pro nás znamenal jisté povzbuzení, tak, abychom v naší činnosti znovu 
nalezli potřebnou radost i určité naplnění.  

PhDr. Martin Zeman, Mjr.i.Tr., předseda Spolku 
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Přehled událostí v životě Spolku v roce 2018 

 
 

27.1. - Jak už se stalo tradicí, konala se i letos  výroční členská schůze našeho Spolku 
v „granisonním kasinu“- řecké restauraci Poseidon - a to od  18.hodiny za účasti 
všech řádných členů. Předseda následně podal souhrnnou zprávu o činnosti za 
uplynulý rok i o stavu pokladny. Dalším bodem programu bylo předání služebního 
kříže za šestiletou službu v historickém stejnokroji veliteli LIR 28 štábnímu šikovateli 
Martinu Kosíkovi. Posledním bodem bylo odsouhlasení předběžného plánu činnosti 
Spolku na letošní rok s debatou nad návrhy další činnosti. 

28.4. - Spolek se zúčastnil tradiční každoroční Audience u císaře Karla v Brandýse 
nad Labem, jež byla v letošním roce věnována „100. výročí konce 1. světové války a 
poslední návštěvy JV císaře Karla I. Rakouského v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi  
roku 1918 památky událostí let 1618 -1648 a výročí návratu Palladia země české  
roku 1638“. 

 

Brandýs – Audience u císaře Karla  2018 (Foto: Z. Žalský) 

 
 

8.6. –  Předsedou Spolku byly, u příležitosti plukovního svátku c. a k. pěšího pluku  
č. 11 a 159. výročí  bojového vystoupení Jedenáctých u lombardského Melegnana a 
Solferina - San Martina položeny květiny k jeho píseckému pomníku a zapálena svíce 
za padlé. 
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Květiny u pomníku (Foto: M. Zeman) 

 

 
1.7. - Zástupci Spolku se na pozvání zúčastnili již 6.Kaiserfestu ve Wieningsu, 
pořádaného přáteli z Historické skupiny Wienings. 
 

Wienings – Kaiserfest 2018 (Foto: R. Zielek, HGW) 
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21.7. - Zástupci Spolku přijali pozvání a byli přítomni oslavě 120. výročí založení 
SDH Maletice spojené s připomínkou 100. výročím ukončením I. světové války a 
vzniku Československa. 
 

 
Maletice (foto: SDH Maletice) 

 
16.-19.8. – Proběhl již tradiční každoroční výjezd ku oslavám narozenin císaře a krále 
Františka Josefa I. v Bad Ischlu. Bohu díky se i v letošním roce vydařilo počasí a tak 
byla konána i příjemná večerní slavnost v Sankt Gilgenu. Velitelé obou píseckých 
pluků byli letos opět jedinými zástupci tradičních vojenských jednotek ze zemí 
Koruny české při této patriotické události. 

 

Bad Ischl -  přehlídla arcivévodou Markusem  (Foto: Z. Žalský) 
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6.11. -  Zástupci spolku - příslušníci IR 11 byli přítomni podvečerní Dušičkové 
pobožnosti na píseckém vojenském hřbitově konané píseckými členy Vojenského a 
špitálního řádu sv. Lazara pod vedením našeho člena J. Adámka, jenž byl od 1.9. 
jmenován velitelem Jihočeské delegace Českého velkopřevorství Řádu. 

9.11. - Všichni uniformovaní členové se zúčastnili pietního aktu u příležitosti se 
blížícího Dne veteránů na zdejším vojenském hřbitově. Ku pomníku  „Klečícího 
Génia“ byl při této příležitosti položen spolkový věnec věnovaný padlým v 1. 
světové válce. 

 
Na vojenském hřbitově (Foto: L. Kolářová, Písecký deník) 

11.11. - Na Den veteránů byly pak na Vojenském hřbitově u Panského kříže, na 
bývalém svatotrojickém hřbitově k pomníku nad šachtou s ostatky vojáků z I. 
světové války a u Melegnanského pomníku položeny podzimní kytice se stuhami 
v národních a říšských barvách, které pro tuto příležitost již tradičně uvázal tajemník 
Spolku štábní šikovatel Martin Kosík. 

 
 Památce zemřelých vojáků (Foto: M. Zeman) 
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17.11.- Niměřice - vedení spolku se zúčastnilo každoročního setkání tradičních 
vojenských jednotek u příležitosti letošního 102. výročí úmrtí císaře a krále Františka 
Josefa I. 

 
Niměřice 2018 (Foto: J. Řezáč) 

 
24.12. - Písek - Vojenský hřbitov - na Štědrý den bylo vzpomenuto padlých vojínů 
v 1. světové válce zapálením svící u „Panského kříže“, pomníku „Klečícího Génia“ i 
u obelisku LIR 28 
 

 
Vánoce na Vojenském hřbitově v Písku (Foto: M.Zeman) 
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Několik číselných údajů závěrem… 

 

Počet členů Spolku k 31.12.2018: 6 

 

Počet čestných členů Spolku k 31.12.2018: 2 

 

Počet tradičních vojenských jednotek zastoupených ve Spolku: 2  

 

Počet vydaných Píseckých křížů k 31.12.2018: 

I tř. : 5 (z toho s korunou: 1) 

II.tř.: 5 (z toho s korunou: 1)  

Celkem: 10  

 

Stav pokladny k 31.12.2018: 

Příjmy: 0,- Kč  

Výdaje: 0,- Kč 

Zůstatek: 0,-Kč 


