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Abstrakt

Předmětem bakalářské práce je zkoumání pomníků věnovaných památce obětí první 

a  druhé  světové  války  v  mikroregionu  Malého  Posázaví  zasazeného  do  regionu 

Benešovska. Cílem práce je analyzovat, jakou funkci tyto pomníky mají v současnosti a 

zjistit,  zda  fungují  jako  místa  paměti.  Při  výzkumu  jsem  se  za  tímto  cílem  zaměřila 

především na festivity konané kolem pomníků a na péči, která jim je, či není poskytována. 

Ve vymezeném mikroregionu jsem provedla výzkum metodou nezúčastněného pozorování, 

rozhovorů  a  dotazníků.  Získaná  data  byla  poté  komparativní  metodou  porovnána  na 

základě  různých  kritérií.  Analyzovala  jsem  také  dokumenty  týkající  se  problematiky 

pomníků a paměti, které tvořily teoretické ukotvení této práce. Ve svém výzkumu jsem 

došla k závěru, že pomníky první a druhé světové války v mikroregionu Malé Posázaví 

funkci  míst  paměti  částečně  plní.  Ačkoli  pietních  akcí  se  zde  mnoho  nekoná,  kromě 

jednoho pomníku nebyl žádný při některém z významných výročích zcela opomenut. Je 

ovšem nutno říci,  že pietní akce,  které se zde konají,  nejsou pro současné návštěvníky 

příliš atraktivní.

Klíčová slova

pomník, válka, Benešovsko 

Abstract

The subject of this bachelor thesis is a research of world wars monuments situated at 

microregion Malé Posázaví witch is a part of the Benešov district. The objective of this 

thesis  is  to  analyse,  what  functions  this  monuments  does  nowadays  and  to  discover 

whether they really functionate as a memorial  places.  In this research the autor of this 

thesis  focuses  mainly  to  festivities  connected  somehow with  the  monuments  and  if  a 

maintenance of these monuments is  ensured sufficiently.  For  the research in  a  defined 

microregion  was  used  the  metod  of  not  involved  observation,  interviews  and 

questionnaires. Extracted  informations was compared from different aspects by using the 

comparative  method. Various documents connected with the monuments were analysed, as 

well  as  the  memories,  whitch  completes  theoretical  background  of  the  thesis.  The 

conclusion  of  the  research  is  that  defined  world  wars  monuments  at  the 

microregion  Malé  Posázaví  fulfill  its  main  function  partly.  Although  not  many 
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reverential  acts  takes  place  there  nowadays,  no  observed  monument  ,  except  one 

only, were completly omitted during significant anniversaries. Another conclusion is that 

revential acts that take places there, are not attractive so much for todays visitors. 

Key words

monument, war, Benešov District

5



Obsah
1. Úvod...................................................................................................................................8

1. 1 Cíl práce a vymezení základních pojmů.....................................................................9
1. 1. 1 Cíl práce.............................................................................................................9
1. 1. 2 Pomník...............................................................................................................9
1. 1. 3 Místo paměti....................................................................................................13

1. 2 Vzorek.......................................................................................................................15
1. 3 Zvolené metody........................................................................................................16

2. Benešovsko a mikroregion Malé Posázaví.......................................................................19
2. 1 Vymezení regionu a mikroregionu............................................................................19
2. 2 Historie regionu Benešovsko....................................................................................20
2. 3 Region Benešovsko v současnosti............................................................................27

3. Válečné pomníky ve světle vybraných titulů české literatury..........................................30
3. 1 Kdy se objevuje móda válečných pomníků..............................................................30
3. 2 Kdy se objevuje móda válečných pomníků na Benešovsku.....................................32

4. Válečné pomníky obcí Malého Posázaví.........................................................................33
4. 1 Mikroregion Malé Posázaví – vymezení a stručná historie v době světových válek
.........................................................................................................................................33
4. 2 Pomníky 1. a 2. světové války v mikroregionu........................................................34

4. 2. 1 Období zhotovení pomníků a jejich autoři, náklady na zhotovení..................34
4. 2. 2 Umístění pomníků ve veřejném prostoru a jejich okolí...................................36
4. 2. 3 Ochrana pietního prostoru................................................................................38
4. 2. 4 Vzhled pomníků...............................................................................................38
4. 2. 5 Stav pomníků...................................................................................................40
4. 2. 6 Péče o pomníky................................................................................................41

5. Připomínání památky obětí 1. a 2. světové války v mikroregionu Malé Posázaví..........43
5. 1 Pietní akce kolem pomníků světových válek............................................................43

5.1.1 Datum a čas konání pietních akcí......................................................................43
5.1.2 Organizátoři akcí a řečníci vedoucí proslov......................................................44
5.1.3 Průběh akcí.........................................................................................................44
5.1.4 Ozdobení pomníků.............................................................................................48
5.1.5 Návštěvníci pietních akcí...................................................................................49
5.1.6 Rozhovory s některými z návštěvníků pietních akcí.........................................49
5.1.7 Způsoby pozvání na akce...................................................................................50

5.2 Uctění památky obětí první a druhé světové války bez pietní akce..........................50
5.2.1 Datum uctění památky padlých.........................................................................51
5.2.2. Organizátoři uctění památky padlých...............................................................51
5.2.3. Ozdobení pomníků............................................................................................51

6. Závěr.................................................................................................................................53
Seznam použité literatury a internetových zdrojů................................................................56

Archivní prameny............................................................................................................56
Literatura.........................................................................................................................56
Internetové zdroje............................................................................................................58
Tisk..................................................................................................................................58
Legislativní dokumenty...................................................................................................58

Přílohy..................................................................................................................................59
Příloha č. 1: Mapa mikroregionu Malé Posázaví s vyznačenou polohou pomníků.........59
Příloha č. 2: Otázky pokládané účastníkům vzpomínkových akcí..................................60

6



Příloha č. 3: Emailový dotazník rozeslaný představitelům obcí či kronikářům..............60
Příloha č. 4: Nápisy na pomnících daných obcí mikroregionu........................................61
Příloha č. 5: Zápisky výzkumníka – pietní akce u pomníků v mikroregionu..................70
Příloha č. 6: Pozvánky k pietním akcím..........................................................................83
Příloha č. 7: Fotografie pomníků v mikroregionu Malé Posázaví...................................88
Příloha č. 8: Fotografie z pietních akcí kolem pomníků v mikroregionu Malé Posázaví
.........................................................................................................................................95

7



1. Úvod
Skoro v každé obci se na veřejném prostranství setkáme s pomníkem padlých v první 

či  druhé  světové  válce.  Otázkou  je,  nakolik  si  lidé  tyto  pomníky,  kolem nichž  denně 

procházejí, uvědomují a jaký význam jim přikládají. Tento rok, kdy si připomínáme stoleté 

výročí založení  samostatné Československé republiky,  uběhlo zároveň sto let  od konce 

první světové války. Tato skutečnost byla vhodnou příležitostí pro výzkum zabývající se 

válečnými pomníky, neboť mnoho obcí na toto výročí reaguje uspořádáním pietní akce, 

zpravidla spojené právě s pomníkem padlých. Kromě této příležitosti jsou zde však i jiná, 

neméně významná výročí či dny, při kterých bývají pořádány vzpomínkové akce, v nichž 

pomníky padlých taktéž figurují.

Předmětem této práce tedy je zkoumání pomníků věnovaných památce obětí první a 

druhé  světové  války  v  obcích  mikroregionu  Malého  Posázaví  zasazeného  do  regionu 

Benešovska. Cílem práce je analyzovat funkci těchto pomníků v současnosti a zjistit, zda 

plní funkci míst paměti. Při svém výzkumu jsem se za tímto cílem zaměřila především na 

festivity kolem pomníků a na péči, která jim je, či není poskytována. 

V první části této práce se zabývám vysvětlením termínů, s nimiž zde pracuji a které 

jsou pro tuto práci zásadní,  tedy  pomník  a  místo paměti  a osvětlen je  i  obecný termín 

válečný  hrob.  Na  tomto  místě  jsou  představeny  různé  definice  válečných  pomníků 

vybraných českých a německých autorů. Při analýze funkcí pomníků budu reflektovat, zda 

plní funkce připisované pomníkům právě v těchto zmíněných definicích pomníku a místa 

paměti. Dále  představím  vzorek  mého  výzkumu,  který  zahrnuje  válečné  pomníky  ve 

zkoumané lokalitě a popíši metody, dle nichž jsem při výzkumu postupovala. Následující 

kapitola pojednává o historii i současném stavu oblasti, do které je výzkum lokalizován, 

tedy oblasti Benešovska a do něj zasazeného mikroregionu Malé Posázaví. Další kapitola 

je  rozdělena  na  dvě  části,  přičemž  jedna  se  zabývá  dobou,  kdy  začíná  docházet  ke 

vztyčování  pomníků v českých zemích,  důraz je  zde kladen na etapy vzniku pomníků 

věnovaných  obětem světových  válek.  Druhá  část  této  kapitoly  je  věnována  časovému 

vymezení  vzniku  válečných  pomníků  v  mikroregionu,  který  je  zde  zkoumán.  Po  této 

teoretické části následuje část empirická, jejíž těžiště tvoří můj terénní výzkum, který jsem 

ve vymezené lokalitě prováděla v období od května do října roku 2018. Jako metodu pro 

získání  dat  jsem zvolila  nezúčastněné  pozorování  a  rozhovory  či  dotazníky,  což  jsem 

doplnila analýzou dokumentů týkajících se pomníků v mikroregionu a získaná data jsem 
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následně analyzovala pomocí komparativní metody. Provedla jsem zde tedy dle různých 

kritérií  analýzu pomníků první a druhé světové války v mikroregionu Malé Posázaví a 

analýzu pietních akcí konajících se kolem těchto pomníků.

1. 1 Cíl práce a vymezení základních pojmů

1. 1. 1 Cíl práce

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat funkci pomníků první a druhé světové 

války v mikroregionu Malého Posázaví v současnosti a zjistit, zda mají funkci míst paměti.  

Součástí  práce  je  také  soupis  pomníků  první  a  druhé  světové  války  na  veřejných 

prostranstvích území mikroregionu. 

Nyní vyložím hlavní pojmy, se kterými budu ve své práci pracovat.

1. 1. 2 Pomník

Zákon o válečných hrobech č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech 

„pomník“ zahrnuje pod obecnější termín „válečný hrob“. Dle  § 2 odstavce 1. a 2. tento 

zákon válečným hrobem chápe místo,  „kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v  

důsledku  aktivní  účasti  ve  vojenské  operaci  nebo  v  důsledku  válečného  zajetí,  anebo  

ostatky osob,  které zahynuly v důsledku účasti  v  odboji  nebo vojenské operaci  v době  

války. (…) Válečným hrobem je pro účely tohoto zákona i pietní místo, kterým se rozumí  

pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a  

oběti,  které  zahynuly  v  důsledku  aktivní  účasti  ve  vojenské  operaci  nebo  v  důsledku  

válečného  zajetí,  anebo  oběti  osob,  které  zahynuly  v  důsledku  účasti  v  odboji  nebo  

vojenské operaci v době války“.1 

Ve své práci ovšem pracuji s chápáním pomníku, které vychází především z definice 

historika  a  archiváře  Zdeňka  Hojdy  a  historika  a  archiváře  Jiřího  Pokorného,  kterou 

předkládají ve své knize  Pomníky a zapomníky.  Jejich definice zdůrazňuje symbolickou 

rovinu pomníku. „Pomník je na prvním místě symbolem, (…) skutečný pomník (…) je jako  

1 Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o válečných hrobech a 
pietních místech). In: Sbírka zákonů. 20. 2. 2004. 
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pomník veřejností chápán (či uctíván) z důvodů převážně mimoestetických“.2 Pomník je 

pomníkem tehdy, když je jako pomník společností  chápán.  Toto chápání pomníku jako 

pomníku se projevuje buď v pozitivním smyslu – uctíváním, nebo v negativním smyslu – 

ničením  či  protestováním  proti  němu.3 Jakmile  tyto  projevy  zmizí,  nejedná  se  již  o 

pomník.4 V momentě, kdy převládne vůči pomníku lhostejnost veřejnosti a nebude již o něj 

projevován  žádný  zájem,  ať  v  pozitivním  či  negativním  smyslu,  pak  tento  pomník 

„přestává být pomníkem a stává se „zapomníkem““.5 

Hojda  s  Pokorným  zmiňují  tři  úlohy,  které  pomníky  mají  splňovat.  Zejména  v 

dřívějších  dobách,  kdy  pomníky  zobrazovaly  především panovníky  či  vojevůdce,  bylo 

úlohou  pomníků  reprezentovat  moc  a  slávu  vyobrazené  osobnosti.6 Druhou  funkcí 

pomníku  je  „potvrdit  současníkům  už  zakořeněné  tradice  a  potomkům  je  předat  k  

následování“,  „usnadnit  orientaci  v  dějinách“.7 Tato  funkce  byla  zásadní  zejména  u 

pomníků 19. století, kdy jejich uctívání bylo výrazem kolektivního historického vědomí a 

národní identity.8 Tuto funkci plnily od druhé poloviny 19. století pomníky stavěné čelním 

představitelům českého národního obrození. V 19. století pak byla důležitá další funkce 

pomníku,  a  sice funkce městotvorná,  pomníky začaly sloužit  mimo jiné i  k organizaci 

rozlehlých veřejných prostorů, které se v této době budují.9 

Symbolický význam pomníku je pro mou práci významným aspektem proto, že jejím 

cílem je zjistit, zda pomníky ve vybrané oblasti představují živá místa paměti a je zde tedy 

rozhodující otázka, zda se u těchto pomníků konají pietní akty, a pokud ano, pak z jakého 

důvodu se jich případní účastníci účastní a jaké je o daných pomnících povědomí, či zda 

jsou zapomenuty. Ve své práci tedy vycházím především z této definice, a to proto, že je v 

souladu s mým názorem, že pomník, který stojí opuštěn a zanedbán, ke kterému nikdo 

nepoloží věnec, kytici či alespoň svíčku jako výraz úcty či vzpomínky, pomník, o kterém 

se nemluví a není nikoho, kdo by o něm mohl něco říct, či dokonce ani lidé žijící v jeho 

blízkosti o jeho existenci netuší, pak takový pomník už „nežije“. Zaměřila jsem se tedy na 

to, zda pomníky v současnosti plní funkci předávání tradice, konkrétně paměti na první a 

druhou světovou válku současné generaci.

2 HOJDA, Zdeněk a Jiří POKORNÝ. Pomníky a zapomníky. Litomyšl: Paseka, 1997, s. 14-15. 
3            Tamtéž, s 20.
4 Tamtéž. 
5 Tamtéž.
6 Tamtéž s. 15. 
7 Tamtéž, s. 16. 
8 Tamtéž, s. 17. 
9 Tamtéž, s. 16. 
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Kromě definice pomníku Hojdy a Pokorného pracuji ve své práci také s definicemi 

jiných autorů. 

Protože pomníková tvorba úzce souvisí s tvorbou náhrobkovou, rozhodla jsem se 

uvést  definici  pomníku dle  Romana Prahla,  historika umění  a  estetiky.  V prvé řadě  je 

důležité vymezit samotné pojmy pomník a památník a také hrob, náhrobek. Jak z Prahlovy 

práce vyplývá, v předosvícenské době se ještě mezi pojmy hrob, náhrobek a pomník nijak 

ostře sémanticky nerozlišovalo. Osvícenství je pak ovšem dobou, kdy se smrt a pohřební 

kultura  začínají  zesvětšťovat  a  pojmy  náhrobek a  pomník se  vyvazují  ze  spojitosti  s 

fyzickou smrtí jedince a spíše odkazují na překonání jeho smrti.10 Přičemž existoval jen 

nepatrný rozdíl mezi pomníkem náhrobním a pomníkem, který stál mimo hřbitov.11 Lze 

tedy říci, že pojmy náhrobek a pomník zde splývaly. Postupně však už během 18. století se 

z  pojmu  pomník stává  nadřazený  pojem  k  náhrobku,  přičemž  oba  tyto  pojmy  nadále 

spojovala  jejich  vzpomínková  funkce.12 Pojem  hrob pak  tehdy  poukazuje  stále  ještě  v 

duchu barokní kultury k časnosti pozemského života a k fyzické smrti.13

Další definice pochází od historika vojenských a sociálních dějin Vojtěcha Kesslera. 

Dle  něj  je  pomník  potřeba  chápat  z  hlediska  jeho  dvou  charakteristik  -  „primární“  a 

„sekundární“.  Primární  charakteristikou  je  zde  myšlena  historická  událost,  na  kterou 

pomník odkazuje.14 Podoba, v jaké pomník na tuto událost odkazuje,  je pak závislá na 

sekundárních charakteristikách, které lze chápat jako „konkrétní okolnosti vzniku památky 

a také dějiny její recepce, a (…) její druhý život“, což jsou prvky, které pomník společně 

formují.15 Z primární charakteristiky pomníku tedy vyplývá jeho funkce, a sice uchovávání 

paměti. Interpretace událostí, které by měly být v paměti lidí uchovávány, pak závisí na 

oněch  sekundárních  charakteristikách  pomníku  a  je  dále  posilována  opakujícími  se 

festivitami,  například  každoročními  pietními  oslavami  s  kladením věnců.16 Kromě této 

komemorační  funkce,  kdy  dochází  k  udržování  a  posilování  upomínané  minulé 

skutečnosti, mají festivity další funkci, kterou lze označit za reprezentační - elity při těchto 

událostech upevňují  skrze svou politickou sebereprezentaci  své pozice,  uskutečňují  své 

politické záměry.17 A poslední základní funkcí festivit  je funkce integrační, kdy jedinec 

10 Tamtéž, s. 12.
11 Tamtéž, s. 261.
12 Tamtéž.
13 Tamtéž, s. 12.
14 KESSLER, Vojtěch. Paměť v kameni: Druhý život válečných pomníků. Praha: Historický ústav AV 
ČR, 2017, s. 34. 
15 Tamtéž.
16 Tamtéž, s. 42. 
17 Tamtéž.
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může  svou  účastí  či  naopak  neúčastí  dát  najevo  svůj  postoj  k  příslušnosti  k  danému 

společenství.18 

Co se týká formujících prvků pomníku, je třeba zmínit prostorové umístění, které má 

samo o sobě výpovědní hodnotu, jelikož při obsazování veřejného prostoru existuje určitá 

hierarchie, která deleguje význam daného umístěného objektu.19 Dalším prvkem je vizuální 

ztvárnění  pomníku,  který  má  na  pozorovatele  působit  majestátně  a  zdůrazňovat  svou 

velikost,  která  pozorovatele  jakoby  převyšuje,  a  důležitá  je  zde  i  symbolika  výzdoby, 

včetně textové.20 Podstatným určujícím prvkem jsou okolnosti vzniku pomníku, přičemž 

zde  nejsou  myšleny  jen  politicko-společenské  okolnosti,  ale  i  vliv  iniciátorů  stavby 

pomníku.21 Dále je tu vliv doby stavby pomníku, přičemž může  docházet k formování 

historického povědomí buď převrstvením či vytěsňováním. Převrstvení spočívá v potlačení 

potřeby stavby jednoho pomníku výstavbou jiného, který bude upomínat na událost, která 

je dle názoru vládnoucí třídy důležitější a tedy způsobilejší k upomínání.22 Vytěsňování 

podle Hojdy a Pokorného, jak zmiňuje Kessler, probíhá tak, že sice je postaven pomník 

související s událostí,  jejíž připomínání je společensky žádoucí, ovšem opět je to počin 

ovlivněný politikou a příkladem zde mohou být legionářské pomníky, které odkazovaly 

častěji k západním spojencům než k východním.23    

Jaworski a Stachel ve své knize zdůrazňují politické aspekty pomníků - pomníky zde 

chápou jako formu politického zápisu  ve veřejném prostoru  a  jako prostředek politiky 

identity. Profesor Rudolf Jaworski, historik a germanista, se v knize  Die Besetzung des  

öffentlichen Raumes zabývá spory vedenými ohledně pomníků a  jejich  likvidací,  které 

rozumí jako nedílné součásti historie politických pomníků a zaměřuje se přitom na oblast 

střední a východní Evropy, pro kterou jsou právě nepokoje a likvidace spojené s pomníky 

typické.2410  Stavbu  pomníků  považuje  za  vyjádření  veřejně  oslavované  vzpomínky.25 

Přičemž ty jsou stavěny s myšlenkou, že svému účelu by měly sloužit věčně - nejen svým 

současníkům, ale především budoucím generacím.26 Z historie lze však vidět, že v praxi to 

bývá jinak – pomníky jsou pomíjivé, a to z mnoha různých důvodů. Jsou ničeny násilně při 

18 Tamtéž.
19 Tamtéž, s. 37. 
20 Tamtéž, s. 38-39. 
21 Tamtéž, s. 40. 
22 Tamtéž, s. 41. 
23 Tamtéž.
24 JAWORSKI, Rudolf a Peter STACHEL. Die Besetzung des öffentlichen Raumes : politische Plätze, 
Denkmäler und Strassennamen im europäischen Vergleich. Berlin: Frank & Timme, 2007, s. 10-11. 
25 Tamtéž, s. 175. 
26 Tamtéž.

12



změně režimu či v situaci, kdy dochází k rozporu mezi stanoveným poselstvím pomníku, 

které je dáno absolutně vládnoucí vrstvou a rozdílným přijetím tohoto pomníku veřejností, 

anebo pomalu chátrají z důvodu nezájmu nových generací.27 

V uvedených definicích lze najít určité společné znaky. Co se týče funkce, pak lze 

říci, že jak Hojda s Pokorným, tak i Kessler a Jaworski uvádějí mezi úlohami, které má 

pomník plnit,  úlohu předávání  paměti  budoucím generacím - pomníky mají  podle nich 

upomínat na určité, pro danou společnost významné, dějinné události.

Shodují se také v tom, že pomníky jsou i počinem politickým. Hojda s Pokorným 

jako  jednu  z  úloh  pomníku  zmiňují  úlohu  reprezentativní,  kdy  původně  měl  pomník 

reprezentovat osobu panovníka či vojevůdce. Politickou úlohu má i pomník definovaný 

Kesslerem,  přičemž  je  plněna  prostřednictvím  festivit  konajících  se  kolem  pomníku. 

Politický aspekt pomníku je však nejvýrazněji obsažen v definici dle Jaworského, který 

tento aspekt zdůrazňuje a stavbu pomníku chápe jako politický zápis vládnoucí moci do 

veřejného prostoru.

1. 1. 3 Místo paměti

Při výkladu definice „míst paměti“ vycházím z textu francouzského historika Pierra 

Nory s názvem  Mezi pamětí a historií : problematika míst.  Aby bylo možné vyložit, co 

jsou místa paměti a proč vznikají, je potřeba nejprve vymezit termíny  paměť  a historie.  

Nora klade paměť a historii do protikladné pozice – paměť je spontánní, živá, neustále se 

vyvíjející,  otevřená  dialektice  vzpomínání  a  zapomínání,  je  aktuální,  a  proto  neustále 

vázaná k přítomnosti.28 Naproti  tomu „historie je rekonstrukce – vždy problematická a  

neúplná – toho, co již není“, historie pouze zobrazuje minulost.29 Dle Nory řízená historie 

vytěsnila tradiční spontánní, kolektivní paměť.30 To, co tedy dnes nazýváme pamětí,  již 

není pamětí, ale historií – to je naše nová paměť. A jejím typickým rysem je silná tendence 

k archivování.31 Paměť tak prochází  procesem materializace,  kdy se prosazuje snaha o 

nejpřesnější hmotné zachycení paměti.32 Tento proces má původ ve skutečnosti, že  „čím 

27 Tamtéž.
28 Mezi pamětí a historií : problematika míst. MAYER, Françoise, Alban BENSA a Václav 
HUBINGER. Antologie francouzských společenských věd : Město [online]. 2010, s. 42 [cit. 2018-11-23]. 
Dostupné z: http://www.cefres.cz/IMG/pdf/nora_1996_mezi_pameti_historii.pdf     
29 Tamtéž.
30 Tamtéž, s. 43.
31 Tamtéž, s. 47-48.
32 Tamtéž, s. 49.
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méně je paměť prožívána z vnitřku, tím více potřebuje vnějších podpor a hmatatelných  

orientačních bodů existence“.33

Důvod,  proč  místa  paměti  vznikají,  je  právě  ono  napětí  mezi  pamětí  a  historií, 

přičemž oba tyto faktory jsou součinné a navzájem se určující.34 Dle Nory místa paměti 

vznikají a udržují se díky tomu, že nám chybí spontánní paměť, naše vzpomínání není 

spontánní, přímé.35 V těchto místech paměti se pak paměť ukládá, přičemž se zde jedná o 

onen přechod od spontánní  paměti  k řízené historii.36 Toto tvrzení o absenci  spontánní 

paměti jakožto důvodu vytváření míst paměti není ovšem zcela platné. Válečné pomníky 

totiž vznikaly několik let po skončení války, například v oblasti Malého Posázaví, kterou 

zde zkoumám, byla většina pomníků první světové války vztyčena v prvním desetiletí po 

ukončení tohoto konfliktu, a je velice nepravděpodobné, že by pozůstalí pouhých několik 

let po ztrátě svých blízkých neměli tyto události stále v živé paměti.

Vytváření míst paměti je dle Nory typické pro dnešní deritualizovanou společnost, 

místy paměti si nahrazujeme rituály, které byly typické pro mnohem starší generace před 

námi – kdybychom žili  svými dějinami,  odrážely by se v každém našem jednání  jako 

opakující se rituály.37 Místa paměti mají za úlohu udržovat paměť, zajistit její kontinuitu, a 

aby tuto úlohu mohla plnit, musejí být schopna změny, v čase obnovovat svůj význam.38 

Nora hovoří o trojím významu míst paměti – materiálním, symbolickém a funkčním, 

přičemž aby se jednalo o místo paměti, musejí být přítomny všechny tyto činitele, mohou 

se však vyskytovat v různé míře a nemusejí být obsaženy rovnoměrně.39 Převládá-li však 

materiální aspekt míst paměti, pak lze rozlišit přenosná místa (předměty) jako jsou např. 

desky zákona národa,  dále  místa  zakořeněná v zemi jako jsou turistická místa  a  místa 

pamětihodná, ke kterým patří mimo jiné i pomníky postavené mrtvým.40 Při zaměření na 

funkční aspekt míst, lze uvést místa, která mají za úlohu uchovávat zkušenost, kterou nelze 

předávat a která zaniká společně s těmi, kdo tuto zkušenost prožili – jedná se například o 

veteránské spolky, ale také o rodinné kroniky.41 A konečně místa, u kterých se zaměříme na 

složku symbolickou, lze rozdělit na místa opanující a místa opanovaná. Místa opanující 

jsou často oficiální a lidem vnucovaná shora a  jsou spojována s okázalými oficiálními 

33 Tamtéž, s. 48.
34 Tamtéž, s. 56.
35 Tamtéž, s. 46.
36 Tamtéž, s. 47.
37 Tamtéž, s. 42.
38 Tamtéž, s. 56.
39 Tamtéž.
40 Tamtéž, s. 60.
41 Tamtéž, s. 61.
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oslavami. Místa opanovaná jsou pak spojována se spontánností, je to „živé srdce paměti“.42 

Neznamená to však, že všechna místa paměti jsou takto striktně rozdělena. Je samozřejmě 

možné,  aby se místa  opanující  a místa opanovaná vzájemně prolínala – pomník,  jehož 

uctívání je vnucováno shora, je možné uctívat taktéž ze svých vlastních pohnutek.

1. 2 Vzorek
Výzkum jsem prováděla v oblasti mikroregionu Malé Posázaví. Mikroregion vznikl 

v roce 199943 a rozkládá se z větší  části  na území okresu Benešov, některé obce však 

zasahují do okresu Praha – Východ.44  Sestává z 10 obcí - Čerčany, Čtyřkoly, Hvězdonice, 

Chocerady, Kaliště, Lštění, Nespeky, Přestavlky u Čerčan, Senohraby a Stříbrná Skalice.45 

Na území mikroregionu žije více než 9000 obyvatel.46 Oblast obcí mikroregionu byla vždy 

zemědělskou  oblastí,  v  současné  době  má  však  mikroregion  spíše  průmyslový  ráz. 

Oblastmi,  ve kterých je zde v současnosti  zaměstnáno nejvíce lidí,  je na prvním místě 

průmysl, následuje velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, poté 

stavebnictví  a  činnost  v  oblasti  nemovitostí,  profesní  vědecké  a  technické  činnosti  a 

administrativní a podpůrné činnosti.47 Zemědělství zde již nemá takový význam jako dříve, 

pouze v jedné obci, Přestavlkách u Čerčan, představuje stále celkem významnou oblast 

zaměstnání.48

Pomníky světových válek se vyskytují ve všech obcích s výjimkou Hvězdonic. 

V  těchto  obcích  a  jejich  částech  či  osadách  se  nachází  celkem  14  pomníků 

věnovaných obětem světových válek. Konkrétně se jedná o osm pomníků upomínajících 

42 Tamtéž.
43 Malé Posázaví: Výroční zpráva 2012. Hvězdonice, 2012, s. 1.
44 Mapa mikroregionu s vyznačenou polohou pomníků je součástí přílohy – příloha č. 1.
45 Malé Posázaví: Výroční zpráva 2012. Hvězdonice, 2012, s. 2. 
46 Databáze demografických údajů za obce ČR: Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, 
stěhování (1971-2017). In: Český statistický úřad [online]. 2018-05-02 [cit. 2018-11-20]. Dostupné z: https://
www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr     
47 Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody 
ORP a obce (včetně městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011. In: Český statistický úřad 
[online]. 2013-03-15 [cit. 2018-11-27]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informace-o-
vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-
mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw     
48 Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody 
ORP a obce (včetně městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011: Tab. č. 114 Zaměstnaní 
podle pohlaví a podle odvětví ekonomické činnosti a podle nejvyššího ukončeného vzdělání. In. Český 
statistický úřad [online]. 2013-03-15 [cit. 2018-11-27]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-
informace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-
vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw     
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pouze na první světovou válku a šest pomníků upomínajících jak na první, tak na druhou 

světovou válku – v tomto případě byli oběti druhé války pouze připsány k obětem války 

první, v žádné obci mikroregionu se nevyskytuje zvláštní pomník věnovaný pouze obětem 

druhé  světové  války.  Co  se  týče  židovských  obětí,  pak  v  obcích  mikroregionu  se 

neobjevuje žádný pomník jim zvláště věnovaný, ačkoli v regionu Benešovska, a především 

v okresním městě Benešově, lze takové pomníky nalézt. V jedné obci mikroregionu jsou 

však  židovské  oběti  zmíněny  na  pomníku  s  ostatními  oběťmi  druhé  světové  války.  V 

regionu Benešov se nachází deset  židovských hřbitovů, na některých z nich mají oběti 

holocaustu památku v podobě pamětní desky – jedná se např. o hřbitovy ve Studeném či v 

Trhovém Štěpánově.49 

Prvořadá  data  jsem poté  doplnila  o  data  druhořadá získaná  analýzou dokumentů. 

Tyto dokumenty představují mj. literaturu týkající se historie vymezeného regionu. 

Analyzovala jsem obecní kroniky, konkrétně jsem čerpala z kronik obcí Benešov z 

let 1907 – 1936, Čerčany z let 1925 až 1940 a Chocerady (zde pouze dochované účty a 

zápisy  ze  schůzí  týkajících  se  stavby  pomníku  na  jednotlivých  listech).  V  obecních 

kronikách jsem hledala další informace o pomnících ve zkoumané oblasti, přičemž tyto 

dokumenty  mi  v  některých  případech  byly  nápomocny  zejména  v  otázkách  okolností 

vztyčení pomníků a jejich odhalení. Zajímala jsem se i o zápisy o vzpomínkových akcích 

konaných kolem pomníků v minulosti, abych měla představu, jak tehdy probíhaly a měla 

materiál k porovnání s dnešním stavem – kromě několika zápisů o konání pietního aktu 

kolem pomníku z třicátých let v kronice Čerčan však v žádné další kronice z těch, které 

jsem měla k dispozici, tyto informace nebyly k nalezení, kronikáři je totiž nezaznamenali. 

Dalšími dokumenty, které jsem analyzovala a kde jsem sledovala případný výskyt 

pozvání na vzpomínkové akce u pomníků v období některého ze svátků, případně zprávy o 

pietních  akcích  již  proběhlých,  byl  současný  místní  periodický  tisk  některých  obcí 

mikroregionu,  konkrétně  Chocerad  (Choceradský  zpravodaj)  a  Senohrab  (Senohrabská  

hláska). Všechny tyto periodické tisky jsou vydávány obecními úřady daných obcí. Dále 

také webové stránky obcí, přičemž pozvánka k účasti na pietní akci u pomníku se objevila 

na stránkách tří obcí, a sice Chocerad, Kaliště a Přestavlk u Čerčan. Sledovala jsem také 

plakáty  vylepené  na  obecních  vývěskách  či  na  jiných  veřejných  místech  obcí.  Výskyt 

takovýchto  plakátů,  které  informovaly  o  událostech  souvisejících  se  vzpomínkovými 

49 ROZKOŠNÁ, Blanka. Židé na Vlašimsku a dolním Posázaví. Praha, 2011, s. 115-121.

16



akcemi  u  pomníků,  jsem  zaznamenala  ve  dvou  obcích  –  v  Kališti  a  její  části  obce 

Lensedlích,  kde  se  o  zhotovení  plakátů  zapříčinili  dobrovolníci  z  řad  místního  Sboru 

dobrovolných hasičů a v Přestavlkách u Čerčan, kde byl plakát vydán místním obecním 

úřadem. Tyto letáky byly v případě obou obcí vylepeny na obecní vývěsce na návsi.  

1. 3 Zvolené metody
Ve  vymezeném  mikroregionu  jsem  provedla  výzkum  metodou  nezúčastněného 

pozorování.  Navštívila  jsem  obce  mikroregionu,  ve  kterých  se  nacházejí  pomníky 

světových válek, popsala jsem, kam je pomník situován, jeho vzhled včetně nápisů na něm, 

jeho stav a úpravu okolí. Pomník a jeho okolí jsem zdokumentovala také fotograficky.

Dále  jsem provedla  pozorování  během pietních  akcí,  které  se  u  těchto  pomníků 

konaly ve sváteční dny. To mi pomohlo udělat si představu o vztahu místních obyvatel k 

pomníkům v jejich obci, případně i  o vztahu návštěvníků z okolních obcí či turistů ke 

konkrétním pomníkům. Zaznamenala jsem, ve který den se tyto vzpomínkové akce konají, 

analyzovala  jejich  průběh,  obsah  proslovu,  který  vedl  místní  „strážce  paměti“,  jakým 

způsobem je akce zakončena. Zajímalo mě, jakým způsobem dochází k okrášlení pomníku 

a všímala jsem si symboliky a „květomluvy“. Všímala jsem si, jak velká byla na těchto 

akcích návštěvnost, jaký byl věkový průměr účastníků, případně i toho, jak byli oblečeni 

(zda formálně, neformálně, v krojích, uniformách či dobových šatech apod.). Sledovala 

jsem také, zda se někdo z účastníků po skončení pietní akce u pomníku zastavil, například 

za účelem přečtení nápisu na něm. Po skončení akce jsem oslovila některé z účastněných a 

souhlasili-li, provedla jsem s nimi krátký polostrukturovaný rozhovor. Dotazy, které jsem 

pokládala  účastníkům  pietních  akcí,  měly  zodpovědět,  zda  tito  účastníci  navštěvují 

vzpomínkové  akce  z  vlastního  zájmu a  jak  lze  popsat  jejich  vztah  k  pomníku,  pokud 

nějaký mají.50 Rozhovor jsem neprovedla pouze v jediném případě, a sice při pietní akci v 

Čerčanech, kde mi nebylo z časových důvodů vedením školy dovoleno si promluvit s žáky, 

kteří se akce zúčastnili.

Dále jsem kontaktovala komunální politiky daných obcí, případně místní kronikáře, 

což probíhalo prostřednictvím osobního setkání či telefonické komunikace. Už v této fázi 

jsem  po  vysvětlení  důvodu  kontaktování  těchto  osob  byla  v  některých  případech 

odmítnuta, a to buď z časových důvodů, častěji však z důvodu velmi malého povědomí 

50 Otázky pokládané při rozhovoru s účastníky vzpomínkových akcí jsou součástí přílohy – příloha č.  
1.
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těchto osob o pomnících v jejich obci. Ve většině případů jsem se však setkala s ochotným 

přístupem, a bylo tedy možné rozhovory provést. Upřednostňovala jsem rozhovory vedené 

osobně, které byly polostrukturované s otevřenými otázkami. Ovšem v několika případech 

to nebylo z časových důvodů možné, a proto některé rozhovory probíhaly prostřednictvím 

emailové komunikace,  přesněji  prostřednictvím strukturovaného dotazníku s otevřenými 

otázkami, který jsem představitelům obcí či kronikářům zaslala.51 Cílem těchto rozhovorů 

či  dotazníků  cílených  na  představitele  či  kronikáře  jednotlivých  obcí  bylo  získat  další 

informace o pomnících v daných obcích,  týkající  se doby a okolností  jejich postavení, 

jejich stavitele, péče o ně samotné i jejich okolí, případného konání pietních akcí kolem 

těchto pomníků a vztahu místních obyvatel k pomníkům v jejich obci.

Po získání potřebných informací jsem použitím komparativní metody porovnala jak 

jednotlivé pomníky, tak akce konající se kolem nich, a to na základě různých kritérií. V 

případě  komparace  pomníků  byly  kritérii  období  jejich  vztyčení,  jejich  zhotovitelé  a 

případně náklady na jejich zhotovení,  umístění  pomníků ve veřejném prostoru a  jejich 

okolí, jejich vzhled, stav a péče o ně či to, zda se kolem nich konají pietní akce. Samotné  

pietní akce jsem pak porovnávala na základě kritérií, jako je datum a čas jejich konání, 

organizátoři těchto akcí a řečníci pronášející proslov, průběh akcí, jejich zakončení, způsob 

ozdobení  pomníku  –  zde  jsem si  všímala  zejména  barevnosti,   „květomluvy“,  nápisů, 

apod., sledovala jsem také rozdílnosti či podobnosti v návštěvnosti jednotlivých akcí.      

  

51 Emailový dotazník rozeslaný představitelům obcí či kronikářům je součástí přílohy – příloha č. 2.
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2. Benešovsko a mikroregion Malé Posázaví   

Tato kapitola je kompilací na za základě vybraných nejdůležitějších titulů týkajících 

se Benešovského regionu a mikroregionu Malé Posázaví. 

2. 1 Vymezení regionu a mikroregionu
Benešovský region leží v jižní části Středočeského kraje a je jeho druhým největším 

okresem. Okres je rozčleněn na tři správní obvody obcí s rozšířenou působností – Benešov, 

Vlašim a Votice. 

Uvnitř regionu, v jeho severozápadní části v blízkosti toku řeky Sázavy, se rozkládá 

území mikroregionu Malé Posázaví. Mikroregion byl založen v obci Hvězdonice a kromě 

ní  je  do  mikroregionu  začleněno  dalších  devět  obcí  -  Čerčany,  Čtyřkoly,  Chocerady, 

Kaliště, Lštění, Nespeky, Přestavlky u Čerčan, Senohraby a Stříbrná Skalice.52 Sdružené 

obce  tedy  náležejí  do  benešovského  okresu,  ovšem  výjimkami  jsou  obce  Kaliště, 

Senohraby a Stříbrná Skalice, které spadají do okresu Praha–východ. Mikroregion vznikl v 

roce  1999  jako  dobrovolný  svazek  obcí  za  účelem  zlepšování  života  obyvatel  obcí 

začleněných do tohoto mikroregionu, přičemž se zaměřuje i na rozvoj cestovního ruchu v 

regionu Posázaví.53

K 1.1. roku 2017 žilo na území obcí mikroregionu Malé Posázaví 9343 obyvatel.54 

Oblast  Benešovska,  a  tedy  i  oblast  dnešního  mikroregionu  platil  vždy  za  vysloveně 

zemědělskou  oblast,  v  současné  době  má  však  mikroregion  spíše  průmyslový  ráz. 

Oblastmi,  ve kterých je zde v současnosti  zaměstnáno nejvíce lidí,  je na prvním místě 

průmysl, následuje velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel a poté 

stavebnictví  a  činnost  v  oblasti  nemovitostí,  profesní  vědecké  a  technické  činnosti  a 

administrativní  a  podpůrné  činnosti.55 Zemědělství  v  mikroregionu  již  nemá  takový 

52 Malé Posázaví: Výroční zpráva 2012. Hvězdonice, 2012, s. 2. Dostupné z: 
https://slideplayer.cz/slide/11155566/ 
53 Tamtéž, s. 1, 6.
54 Databáze demografických údajů za obce ČR: Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, 
stěhování (1971-2017). In: Český statistický úřad [online]. 2018-05-02 [cit. 2018-11-20]. Dostupné z: https://
www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr
55 Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody 
ORP a obce (včetně městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011. In: Český statistický úřad 
[online]. 2013-03-15 [cit. 2018-11-27]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informace-o-
vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-
mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw 
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význam jako dříve, pouze v jedné obci, Přestavlkách u Čerčan, představuje stále celkem 

významnou oblast zaměstnání.56 Ačkoli dle údaje k 31. 12. 2017 je na Benešovsku podíl 

nezaměstnaných  1,  96  %,57 v  samotných  obcích  mikroregionu  Malé  Posázaví  je  podíl 

nezaměstnaných 3,63 %.58

Co se týká politických preferencí v obcích mikroregionu, pak dle výsledků voleb do 

zastupitelstev  obcí,  které  se  událo  letos  v  říjnu,  většina  obcí  preferuje  různá  místní 

Sdružení nezávislých kandidátů a Sdružení občanů.59 

2. 2 Historie regionu Benešovsko
Benešovsko  bylo  dříve  oblastí  vysloveně  zemědělského  rázu,  případně  se 

vyskytovala  menší  řemeslnická  výroba.60 Průmysl  zde  však  měl  nejprve  pouze  malé 

zastoupení. Důležitým odvětvím byl zde pouze průmysl potravinářský, zejména lihovary a 

cukrovary. V 60. a 70. letech 19. století v zemi sice vrcholil rychlý vývoj industrializace, 

tento  proces  se  ovšem Benešovsku vyhnul  -  problémem zde byl  nedostatek  surovin  a 

nedostatečná  dopravní  infrastruktura.61 Obživou  obyvatelstva  zůstalo  tedy  nadále 

zemědělství, ovšem s vylepšeným způsobem hospodářství, přičemž se zde dařilo zejména 

obilnářství. V 60. letech se situace v zemědělství vlivem neúrody zhoršila a stav se dlouho 

nelepšil,  v 80. letech se přidaly pravidelné hospodářské krize a živelné pohromy a tato 

nepříznivá situace v zemědělství trvala až do počátku 20. století.62 Tato krize byla však 

současně  do  jisté  míry  mírněna  činností  hospodářských  spolků,  které  se  zasadily  o 

56 Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody 
ORP a obce (včetně městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011: Tab. č. 114 Zaměstnaní 
podle pohlaví a podle odvětví ekonomické činnosti a podle nejvyššího ukončeného vzdělání. In. Český 
statistický úřad [online]. 2013-03-15 [cit. 2018-11-27]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-
informace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-
vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw       
57 Podíl nezaměstnaných osob, pracovní místa v evidenci úřadu práce (stav k 31. 12.). In: Český 
statistický úřad [online]. 28. 12. 2017 [cit. 2018-11-27]. Dostupné z:  
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&katalog=31737&pvo=ZAM09D 
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&katalog=31737&pvo=ZAM09D      
58 Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody 
ORP a obce (včetně městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011. In: Český statistický úřad 
[online]. 2013-03-15 [cit. 2018-11-27]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informace-o-
vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-
mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw     
59 Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018. In: Český statistický úřad [online]. [cit. 2018-11-
27]. Dostupné z: https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv11?xjazyk=CZ&xid=1     
60 PETRÁŇ, Josef a Tomáš DURDÍK. Benešovsko - Podblanicko. I. vydání. Praha: Tisková, ediční a 
propagační služba místního hospodářství, 1985, s. 144.
61 PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013, s. 33.
62 PETRÁŇ, Josef a Tomáš DURDÍK. Benešovsko - Podblanicko. I. vydání. Praha: Tisková, ediční a 
propagační služba místního hospodářství, 1985, s. 164.
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hospodářský  a  technický  pokrok  oblasti.63 V  průmyslu  ve  druhé  polovině  19.  století 

převažoval drobný zemědělský průmysl.64 V této době zde byla situace nepříznivá, agrární 

krize měla dlouhé trvání a oblast trpěla nedostatkem pracovních příležitostí, což vedlo ke 

stěhování,  které  bylo  místy  velmi  intenzivní,  a  sice  do  Prahy,  ale  i  jiných  měst 

průmyslového charakteru v zemi či do Vídně.65 

Co se týče národnostních poměrů, tak Benešovsko bylo centrem českého vnitrozemí, 

německy se hovořilo pouze v okruhu šlechticů, případně úředníků.66 Přistěhovalců zde bylo 

nemnoho a brzy se všichni asimilovali.67

Dle historika Josefa Petráně na Benešovsku již ve 30. letech silně vzrostlo národní 

uvědomění a ještě před rokem 1848 se v Benešově a Vlašimi utvořily národně uvědomělé 

spolky, které šířily české noviny a knihy, hrály české divadlo.68 Ve větších městech oblasti 

vznikalo množství dalších spolků, které  se zasazovaly zejména o zřizování spolkových 

knihoven a konání přednášek pro veřejnost.69 Hrálo se ochotnické divadlo, a to především 

v rámci Sokola, jehož obliba zde rapidně stoupala koncem století.70 Mezi další významné 

kulturní spolky zde patřil Blaník, který pořádal divadelní představení a uspořádal sbírku na 

Národní  divadlo.71 V roce  1897  byla  v  Benešově  zřízena  veřejná  knihovna  –  později 

Riegrova okresní knihovna.72

Politické a společenské poměry na Benešovsku byly koncem 19. století a v prvním 

desetiletí století 20. ovlivněny přítomností arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, který 

měl  se  svou  rodinou  sídlo  na  zámku  Konopiště  v  těsné  blízkosti  města  Benešov.  V 

negativní rovině to znamenalo zejména poněmčování vnitřní správy a podniků v Benešově 

a  zostřeným  policejním  dohledem.73 Pobyt  arcivévody  měl  však  i  svá  pozitiva,  a  to 

především pro nejbližší okolí zámku. Kromě zkrášlování okolí četnými sady zde probíhaly 

63 Tamtéž.
64 PETRÁŇ, Josef a Tomáš DURDÍK. Benešovsko - Podblanicko. I. vydání. Praha: Tisková, ediční a 
propagační služba místního hospodářství, 1985, s. 165.
65 Tamtéž, s. 167.
66 FRIČ, Dušan a kol. Podblanicko. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990, s. 48.
67 Tamtéž.
68 PETRÁŇ, Josef a Tomáš DURDÍK. Benešovsko - Podblanicko. I. vydání. Praha: Tisková, ediční a 
propagační služba místního hospodářství, 1985, s. 144-145.
69 PETRÁŇ, Josef a Tomáš DURDÍK. Benešovsko - Podblanicko. I. vydání. Praha: Tisková, ediční a 
propagační služba místního hospodářství, 1985, s. 170.
70 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Praha: Pressfoto, 1988, s. 48.
71 PETRÁŇ, Josef a Tomáš DURDÍK. Benešovsko - Podblanicko. I. vydání. Praha: Tisková, ediční a 
propagační služba místního hospodářství, 1985, s. 171-172.
72 Tamtéž.  
73 PETRÁŇ, Josef a Tomáš DURDÍK. Benešovsko - Podblanicko. I. vydání. Praha: Tisková, ediční a 
propagační služba místního hospodářství, 1985, s. 176.
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i různé stavební práce za účelem modernizace okolí.74 V okrese roku 1905 silně působilo 

hnutí  za  všeobecné,  rovné  hlasovací  právo,  které  vyvrcholilo  v  demonstracích, 

manifestacích a generální stávce.  Zákon o všeobecném volebním právu byl o dva roky 

později podepsán a zanedlouho se dle něj konaly první volby.75 

Další  zhoršení  politických a hospodářských poměrů přinesla  první  světová válka. 

Benešov, posádkové město, nabyl zcela vojenského rázu.76 Prohlubovaly se hospodářské 

problémy, na venkově byl nedostatek pracovních sil a výnosy klesaly, objevily se problémy 

se  zásobováním,  bujel  černý  obchod  a  drahota.77 Nedostatek  pracovních  sil  se  úřady 

snažily řešit přidělováním haličských uprchlíků - srbských, ruských, polských, židovských 

- kteří měli rodinám na venkově, které si o to požádaly, pomáhat především při polních 

pracích.78 V Benešově pobýval 102. pěší pluk, který zde v květnu roku 1915 figuroval v 

menší vojenské vzpouře, která byla zaplacena popravou nevinného vojáka.79 Vzpoura byla 

zapříčiněna  nespokojeností  vojáků  čtvrté  náhradní  pochodové  setniny  9.  praporu  102. 

pěšího pluku, ti byli nespokojeni s přísným režimem před odvelením na frontu (o kterém se 

dozvěděli  příliš  pozdě a  nebylo jim dopřáno rozloučení  s  rodinami),  a  roli  zde hrála  i 

samotná nechuť vojáků bojovat.80 Akce pravděpodobně vznikla spontánně, zapojila se do 

ní většina přítomných vojáků a po potlačení byli vybráni exemplárně tři viníci – dva se ke 

své vině doznali,  ovšem třetí,  Josef  Kudrna,  nikoli.81 Nevinným byl tento i  dle mínění 

ostatních  vojáků  a  benešovských  občanů.  Přesto  však  byl  Kudrna  odsouzen  k  smrti 

zastřelením, zatímco zbylí dva viníci vyvázli pouze s několikaletým vězením.82 Kudrna byl 

popraven v pražském Motole, kde dnes stojí pomník věnovaný jeho památce, zmíněn je 

také na pomníku v Odoleně Vodě a pohřben je na Olšanských hřbitovech v Praze.83 V 

Benešově však na žádném pomníku vzpomenut není. 

74 TYWONIAK, Jiří. Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov: Městský úřad, 1992, s. 309-310
75 PETRÁŇ, Josef a Tomáš DURDÍK. Benešovsko - Podblanicko. I. vydání. Praha: Tisková, ediční a 
propagační služba místního hospodářství, 1985, s. 176-178.
76 Tamtéž, s. 178.
77 Tamtéž.
78 PETRÁŇ, Josef. Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 
2011, s. 427-428
79 Pamětní kniha města Benešov, rok 1907-1936 [online]. Benešov, s. 88-89 [cit. 2018-11-22]. 
Dostupné z: http://ebadatelna.soapraha.cz/a/16/1      
80 102. pěší pluk a Benešov (4). Pod Blaníkem: Vlastivědný čtvrtletník Benešovska, Vlašimska, 
Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázav [online]. 1999, 3(1.), 19 [cit. 2018-11-22]. Dostupné z: 
http://www.tkv.cz/pdf/periodika/podblanikem/25/01/19_20.pdf     
81 Tamtéž.
82 Tamtéž.
83 JEDLIČKA, Josef. Vojín Josef Kudrna. Spolek pro vojenská pietní místa [online]. ©2014 [cit. 2018-
12-13]. Dostupné z: https://www.vets.cz/vpm/josef-kudrna-707/     
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Poté, co byl pluk odvelen, byl na jeho místo dosazen pluk císařských myslivců z 

jižních Tyrol, kde v rakouské uniformě byli také vojáci italské národnosti.84 Později se do 

Benešova dostávali  i  civilní  italští  uprchlíci.  Brzy  se  občané Benešova s  Italy  sblížili, 

neboť nově bojovala Itálie proti Rakousku - ačkoli ze začátku byla jeho spojencem - a 

Čechy s Italy spojoval odpor vůči habsburské monarchii.85

Koncem války byly  některé obce zkoumané oblasti  pravděpodobně zasaženy tzv. 

„španělskou chřipkou – zprávy o výskytu tohoto onemocnění podává kronika obce Stříbrná 

Skalice.86

V  roce  1918  byli  obyvatelé  Benešovska  obeznámeni  s  manifestem  Národu 

československému.87 Záhy byl v Benešově zřízen národní výbor, a poté vznikaly národní 

výbory i v některých dalších městech a obcích okresu. Když sem 28. října dorazily zprávy 

o  vzniku  republiky,  konaly  se  na  některých  místech  Benešovska  manifestace  a 

následujícího dne převzaly národní výbory vládu a až do 8. prosince 1918 řídily státní 

správu a samosprávu.88

Po  vzniku  republiky  nedošlo  k  výraznému  zlepšení  hospodářských  či  sociálních 

poměrů, Benešovsko bylo nadále chudým, převážně zemědělskou oblastí, přičemž se však 

spolky  nadále  snažily  prosazovat  moderní  způsoby  hospodaření.89 V  průmyslu  stále 

převažoval drobný zemědělský – pivovary, lihovary, mlékárny. Nově však došlo k rozvoji 

strojírenství, především zbrojní průmysl.90  Přestože v důsledku takto nově vytvořených 

pracovních míst poklesla nezaměstnanost, pokračoval, s výjimkou Benešova a okolí, trend 

stěhování do Prahy a jiných průmyslových měst.91

Roku  1920  se  konaly  volby  do  Poslanecké  sněmovny  Národního  shromáždění 

Československé republiky. Vítězně z nich v oblasti Benešovska vyšla Republikánská strana 

zemědělského a malorolnického lidu (agrárníci),  která měla zvláště vysokou podporu v 

soudních okresech, ve kterých bylo zemědělství hlavní složkou obživy obyvatel. Naproti 

tomu v soudním okrese Benešov, kde byl oproti ostatním soudním okresům (např. Votice, 

Dolní Kralovice) ve větší  míře rozvinut  průmysl,  se na prvním místě  umístila  Sociální 

84 PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013, s. 33.
85 TYWONIAK, Jiří. Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov: Městský úřad, 1992, s. 315-317.
86 KNEIDL, Pravoslav. Stříbrná Skalice: Z minulosti i přítomnosti. Stříbrná Skalice: Místní národní 
výbor ve Stříbrné Skalici, 1985, s. 30.
87 PETRÁŇ, Josef a Tomáš DURDÍK. Benešovsko - Podblanicko. I. vydání. Praha: Tisková, ediční a 
propagační služba místního hospodářství, 1985, s. 179.
88 Tamtéž, s. 180.
89 Tamtéž, s. 181
90 Tamtéž.
91 Tamtéž, s. 183.
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demokracie, zatímco agrárníci byli zde druzí.92 Agrárníci zvítězili také ve volbách z roku 

1925, kde obsadili první příčku již v úplně všech volebních okresech oblasti Benešovska a 

stejné výsledky přinesly i volby z roku 1929.93

Od roku 1929 se Československo potýkalo s hospodářskou krizí,  která se nejprve 

projevila v zemědělství – poklesem cen zemědělských výrobků, zejména obilí, což mělo 

pro Benešovsko, jakožto oblast  specializovanou právě na obilnářství,  fatální následky.94 

Krize  se  poté  rozšířila  i  na  průmysl  a  Benešovsko  se  potýkalo  s  obrovskou 

nezaměstnaností.95 Tato  situace  se  stala  ve  30.  letech  živnou  půdou  pro  fašistickou 

ideologii, proti fašismu se pak postavila komunistická strana, národní socialisté, sociální 

demokraté  a  nezávislé  skupiny.96 V roce 1938 probíhaly četné manifestace v reakci  na 

ohrožení republiky a vyvrcholily v září 1938 vystoupením proti kapitulaci československé 

vlády.97  

I  ve vypjatých 30. letech byly stále činné spolky, zakládaly se knihovny a příliv 

nových stoupenců zažívala tělovýchovná jednota Sokol a i jiné sportovní kluby.98 Stále 

probíhala,  se  vznikem republiky  obnovená publicistická  činnost  a  některá  periodika  se 

politizovala.99 Proti  fašismu  bojoval  zvláště  socialistický  časopis  Blaník,  naopak 

Benešovské listy či časopis Čechův kraj měly vysloveně fašistický ráz.100

Po odstoupení pohraničí dále sílily fašistické tendence. Také v Benešově se do čela 

dostala pravicová Národní jednota a její slabou opozici utvořila Národní strana práce, která 

však  po lednu  roku  1939  změnila  svůj  charakter  a  začala  směřovat  taktéž  k  politické 

pravici. Dne 15. března roku 1939, kdy byla zahájena okupace zbylé části Československa 

a byl vytvořen protektorát Čechy a Morava, dorazily německé oddíly do Benešova.101   

Ránou pro Benešovsko byla akce Albrecht I. spáchaná 1. září 1939, při které byly 

zatčeny osoby, které byly dříve politicky organizované,  zvláště legionáři  a Sokolové,  a 

nyní představovaly hrozbu, přičemž počet obětí v této oblasti byl největší ze Středočeského 

92 Výsledky hlasování podle okresů v letech 1920 – 1946. In: Český statistický úřad [online]. 2008-09-
30 [cit. 2018-08-30]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008p7_1.pdf/678e4713-9e28-4ab3-8be1-
384c2cb51268?version=1.0 
93 Tamtéž.
94 PETRÁŇ, Josef a Tomáš DURDÍK. Benešovsko - Podblanicko. I. vydání. Praha: Tisková, ediční a 
propagační služba místního hospodářství, 1985, s. 185.
95 Tamtéž.
96 Tamtéž, s. 186.
97 Tamtéž. 
98 Tamtéž, s. 193.
99 Tamtéž. 
100 Tamtéž.
101 Tamtéž.
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kraje.102 Ačkoli  tyto  akce měly  mít  zastrašující  efekt,  protiokupační  nálady přesto  dále 

sílily. Formovaly se ilegální odbojové skupiny, zasahovala sem například ilegální vojenská 

organizace  Obrana  národa,  dále  zde  byly  činné  komunistické  odbojové  organizace  či 

mládežnické odbojové skupiny.103 Represe po atentátu na zastupujícího říšského protektora 

Reinharda  Heydricha  měly  za  následek  ztráty  v  odbojových  skupinách.  Jejich  ilegální 

činnost byla obnovena až na přelomu let  1942 a 1943, a i přesto,  že od jara 1943 byl 

Benešov sídlem pobočky Gestapa, počet odbojových skupin stoupal.104 Oblastí, která byla 

na Benešovsku za druhé světové války nejvíce zasažena, bylo Neveklovsko. V letech 1942 

až 1944 bylo ze svých domovů vystěhováno přes 17 tisíc lidí, aby zde mohlo být zřízeno 

cvičiště  zbraní  SS.105 Ve  skutečnosti  však  mělo  jít  o  začátek  vysídlování  českého 

obyvatelstva v rámci tzv. konečného řešení české otázky, které počítalo s odsunutím Čechů 

na východ a území, odkud bylo české obyvatelstvo odsunuto, a místo něj byli dosazeni 

Němci, měla pak být základem germanizace celých Čech.106 Bylo zde zřízeno i několik 

koncentračních táborů, tábory pro politické vězně či výchovný pracovní tábor.107  

Obcemi ležícími na železniční trase Praha – Čerčany – Benešov – Tábor projelo v 

zimě let 1944  1945 několik transportů smrti.108 Je nutné zmínit především jeden z nich, 

který převážel židovské vězně z Osvětimi koncem ledna roku 1945 – při stavení vlaku ve 

stanici Čerčany se několik vězňů pokusilo o útěk, byli však zastřeleni a jejich ostatku leží 

na místním hřbitově.109 Obětem transportu smrti byla také věnována také pamětní deska na 

benešovském židovském hřbitově.110

V dubnu roku 1945 zástupci benešovských odbojových skupin při vidině blízkého 

konce války začali ustavovat národní výbor a později vznikaly další. Činnost odbojářů zde 

však byla značně ztížena faktem, že oblast byla ovládána jednotkami zbraní SS, a tak se 

odboj  zaměřil  pouze  na  akce  menšího  rázu.111 Národní  výbor  vyjednával  o  odchodu 

německých jednotek s velitelem cvičiště a poté převzal moc.112 Poslední boje probíhaly 

102 TYWONIAK, Jiří. Léta okupace na Benešovsku I.. Benešov: Okresní muzeum v Benešově, 1987, s. 
14.
103 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Praha: Pressfoto, 1988, s. 52.
104 PETRÁŇ, Josef a Tomáš DURDÍK. Benešovsko - Podblanicko. I. vydání. Praha: Tisková, ediční a 
propagační služba místního hospodářství, 1985, s. 198.
105 Tamtéž, s. 199-200.
106 Tamtéž, s. 200.
107 Tamtéž.
108 TYWONIAK, Jiří. Léta okupace na Benešovsku II.. Benešov: Muzeum okresu Benešov, 1992, s. 25.
109 BĚHAL, Lumir, Renata FRÍDOVÁ, Nina MUSILOVÁ, Milan NIKLES, Josef ŠIMÁNEK a Jana 
TYWONIAKOVÁ. Čerčany. Praha: Grada Publishing, 2006, s. 31.
110 TYWONIAK, Jiří. Léta okupace na Benešovsku II.. Benešov: Muzeum okresu Benešov, 1992, s. 25.
111 TYWONIAK, Jiří. Léta okupace na Benešovsku II.. Benešov: Muzeum okresu Benešov, 1992, s. 29.
112 PETRÁŇ, Josef a Tomáš DURDÍK. Benešovsko - Podblanicko. I. vydání. Praha: Tisková, ediční a 
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ještě s ustupujícími německými vojsky z fronty.113 Za nimi však postupovala Rudá armáda 

a ta 9. května dorazila do Benešova. Zbytek oblasti byl osvobozen ve dnech 10. až 14. 

května.114

Po  skončení  války  dochází,  vzhledem  k  průběhu  osvobozování  území  Rudou 

armádou,  k  upevňování  sovětského  vlivu.115 Ve  volbách  do  Ústavodárného  národního 

shromáždění  v  květnu  1946  zvítězili  celoplošně  komunisté.116 V  oblasti  Benešovska 

zvítězili ve všech soudních okresech s výjimkou Sedlecka.117 Komunisté měli podporu jak 

v městském dělnictvu průmyslových oblastí  Benešovska, tak na venkově, a to zejména 

díky přípravě pozemkové reformy.118 Po únorovém převratu (1948) dochází k socializaci 

zemědělství, vznikají Jednotná zemědělská družstva.119 Hospodaření v těchto družstvech, 

zejména později, však nebylo příliš efektivní, o čemž může svědčit například fakt, že roku 

1953 přinesl výzkum hospodaření JZD v tehdejším okrese Votice (tato oblast dnes leží v 

okrese Benešov) silně neuspokojivé výsledky.120    

V prvních letech po skončení války tedy přetrvával zemědělský ráz oblasti,  který 

převažoval až do konce 80. let,  přesto však dochází od 70. let v oblasti k významnému 

rozvoji průmyslu.121 Jeho zastoupení se lišilo oblast od oblasti. V Benešově ještě začátkem 

70.  let  nebyl  kromě  potravinářství  žádný  významnější  průmysl,  nejdůležitější  zde  byl 

tradiční pivovarský, nově i mlékárenský a výroba pekařských a cukrárenských výrobků.122 

Jiná města však byla vysloveně průmyslovými středisky – např. Vlašim, Votice, či Týnec 

nad Sázavou.  Zde se soustředil průmysl strojírenský, sklářský, dřevozpracující,  průmysl 

stavebních hmot či železniční výroba.123 V průběhu 80. let se postupně začal snižovat počet 

propagační služba místního hospodářství, 1985, s. 201.
113 Tamtéž, s. 202.
114 TYWONIAK, Jiří. Léta okupace na Benešovsku II.. Benešov: Muzeum okresu Benešov, 1992, s. 40.
115 PETRÁŇ, Josef. Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 
2011, s. 621.
116 Volby do ústavodárného Národního shromáždění 1946. In: Český statistický úřad [online]. 2012-02-
13 [cit. 2018-09-14]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/volby_do_ustavodarneho_narodniho_shromazdeni_1946
117 PETRÁŇ, Josef a Tomáš DURDÍK. Benešovsko - Podblanicko. I. vydání. Praha: Tisková, ediční a 
propagační služba místního hospodářství, 1985, s. 204.
118 Tamtéž.
119 Tamtéž, s. 209.
120 PETRÁŇ, Josef. Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 
2011, s. 675.
121 PETRÁŇ, Josef a Tomáš DURDÍK. Benešovsko - Podblanicko. I. vydání. Praha: Tisková, ediční a 
propagační služba místního hospodářství, 1985, s. 224.
122 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Praha: Pressfoto, 1988, s. 59.
123 PETRÁŇ, Josef a Tomáš DURDÍK. Benešovsko - Podblanicko. I. vydání. Praha: Tisková, ediční a 
propagační služba místního hospodářství, 1985, s. 224.
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lidí  zaměstnaných  v zemědělství  a  v zaměstnání  začal  převládat  nejen  průmysl  a 

stavebnictví, ale i doprava, obchod či činnost ve zdravotnictví a školství.124

Co se týče kulturní oblasti, byl stále okres závislý spíše na blízkosti Prahy, ovšem 

byla zde v činnosti alespoň okresní knihovna a několik kin.125  

2. 3 Region Benešovsko v současnosti
Dnes je region převážně průmyslový se zaměřením zejména na potravinářství (zde je 

tradicí pivovarnictví, mlékárenství a pekárenství126), strojírenství a stavebnictví, významné 

je však i hutnictví a sklářství.127 Významnou oblastí zaměstnání na okrese je i doprava, 

zdravotnictví a obchod. Od 90. let byla v okrese nezaměstnanost v zásadě na velmi nízké 

úrovni, pohybovala se od 3 do 5 % práceschopného obyvatelstva.128 Podle údaje k 31. 12. 

2017 je na Benešovsku podíl nezaměstnaných 1, 96 %.129 To je přitom příznivější podíl, 

než jaký je průměr v celém Středočeském kraji, kde se podíl nezaměstnaných pohybuje 

kolem 2,49 %.130 Tato příznivá situace v oblasti zaměstnání na Benešovsku je však do jisté 

míry podpořena také blízkostí Prahy, která je odtud velmi dobře dopravně dostupná. Právě 

Praha byla podle údajů z roku 2001 nejčastějším cílem dojíždění za prací z Benešova.131 

Údaje  ze  stejného roku dokládají,  že  ekonomicky aktivních  osob bylo  45  597,  z  toho 

zaměstnaných v místě bydliště bylo polovina z tohoto počtu, zbytek (22 294 osob) dojížděl 

do zaměstnání buď v rámci okresu (13 943 osob), do jiných okresů Středočeského kraje (2 

038 osob), či do jiných krajů (6 499 osob) a do zahraničí pak 127 osob.132  Lze tedy říci, že 

za tak nízkou nezaměstnanost vděčí Benešovsko velkým dílem Praze, kde má mnoho lidí z 

124 Tamtéž, s. 209.
125 Tamtéž, s. 241.
126 HOZA, Pavel a Tomáš FASSATI. Benešov na přelomu milénia. Benešov: Město Benešov, 2015, s. 
26.
127 Charakteristika okresu Benešov. In: Český statistický úřad [online]. 2017-06-16 [cit. 2018-06-18]. 
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xs/charakteristika_okresu_benesov 
128 HOZA, Pavel a Tomáš FASSATI. Benešov na přelomu milénia. Benešov: Město Benešov, 2015, s. 
30.
129 Podíl nezaměstnaných osob, pracovní místa v evidenci úřadu práce (stav k 31. 12.) In: Český 
statistický úřad [online]. 28. 12. 2017 [cit. 2018-11-27]. Dostupné z: 
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&katalog=31737&pvo=ZAM09D     
130 Podíl nezaměstnaných osob v krajích k 31. 10. 2018. In: Český statistický úřad [online]. 2018-11-08 
[cit. 2018-11-27]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xc/mapa-podil-kraje
131 Dojížďka za prací a do škol ve Středočeském kraji (na základě výsledků SLDB) - 2001: 2.2 Intenzita 
vyjížďky z obcí. In: Český statistický úřad [online]. 2014 [cit. 2018-09-17]. Dostupné z: https://www.czso.cz/
csu/czso/dojizdka-za-praci-a-do-skol-ve-stredoceskem-kraji-na-zaklade-vysledku-sldb-2001-0clc9vsmpg
132 Statistický bulletin - Středočeský kraj - 4. čtvrtletí: P. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání v kraji a 
jeho okresech. In: Český statistický úřad [online]. 2014 [cit. 2018-09-17]. Dostupné z:
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tohoto okresu možnost pracovat, ovšem čas, který těmto lidem dojíždění do zaměstnání 

zabere, není jistě zcela zanedbatelný. 

Co se týká politické preference, pak podle výsledků voleb do Senátu Parlamentu ČR 

konaných letos v říjnu, občané Benešovska preferovali vítězného kandidáta strany STAN, 

úspěšný však byl i kandidát za ODS.133

V okrese dochází k rozvoji kulturního života – jsou zde ve větších městech a obcích 

činná kina, divadla.  V 90. letech pak byla uvedena v činnost některá významná muzea v 

okrese, například Muzeum Podblanicka se sídlem ve Vlašimi a pobočkou v Benešově.134 

Konají se četná divadelní představení, výstavy, hudební koncerty.135

Okres  nabízí  dostatečné  využití  i  v  oblasti  sportu  –  v  mnoha  obcích  je  činný 

fotbalový klub, Sokol, činný je zde také Klub českých turistů.136 Bylo  postaveno množství 

sportovních zařízení – fotbalová, tenisová či volejbalová hřiště v mnohých obcích regionu, 

a v okresním městě navíc také proběhla rekonstrukce zimního a plaveckého stadionu.137  

Oblastí,  ve  které  okres  zcela  dostačující  možnosti  nenabízí,  je  školství,  a  to 

především střední a vyšší. Je zde sice množství odborných středních škol, ale pouze tři 

gymnázia  a  co  se  týče  vysokých  škol,  pak  nejbližší  se  nacházejí  v  Praze  či  Českých 

Budějovicích. 

Také možnosti nakupování jsou na Benešovsku, zvláště v menších obcích regionu, 

nedostatečné, je potřeba dojíždět do obchodů do okresního města,  Benešova,  v častých 

případech však opět do Prahy. 

V posledních letech však v obcích regionu,  zvláště  v  těch,  které  leží  v  blízkosti 

silničních či dálničních spojnic s Prahou, či v těch, kterými prochází železnice, dochází 

současně s narůstajícím počtem osob sem přistěhovaných také k místnímu rozvoji těchto 

obcí. Tento rozvoj do určité míry může výše popsaná negativa žití na Benešovsku zmírnit, 

což zajisté zlepší kvalitu života nejen novým přistěhovalcům, ale samozřejmě i lidem zde 

již  žijícím.  Nicméně je  potřeba  konstatovat,  že  někteří  již  zde  žijící  nemají  k  osobám 

přistěhovaným  do  jejich  obce  vždy  zcela  kladný  vztah,  zvláště  jedná-li  se  o  osoby 

přistěhované právě z Prahy. 

133 Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018. In: Český statistický úřad 
[online]. [cit. 2018-11-27]. Dostupné z: https://www.volby.cz/pls/senat/se2111?
xjazyk=CZ&xdatum=20181005&xobvod=41     

134 PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov „nejen“ město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013, s. 72. 
135 Tamtéž.
136 Tamtéž, s. 14.
137 Tamtéž.
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Po roce 1990 bylo v Benešově a okolí vztyčeno několik nových válečných pomníků 

či pamětních desek. Po té, co se začalo obnovování vzpomínání na oběti holocaustu, bylo 

také v regionu Benešovska jsou zhotovovány pamětní desky těmto obětem. Dne 5. května 

roku 2000 došlo v budově místního gymnázia k odhalení pamětní desky, která připomíná 

smrt rabína Rudolfa Blána, učitele náboženství na místním gymnáziu, a devíti studentů 

židovského původu, kteří  zahynuli  v období  okupace.138 Zmíněný Blán byl významnou 

postavou nejen pro školu a židovskou obec, ale byl činný i v jiných oblastech – za první 

světové války byl vedoucím místního skautského oddílu.139

Na židovské oběti byla pamatováno také již dříve – v roce 1995, kdy byla v bývalé 

modlitebna  při  novém hřbitově  zřízena  expozice  věnovaná obětem 2.  světové  války.140 

Zajímavým pomníkem postaveným po Sametové revoluci (1989) v Konopišti u Benešova 

byl  postaven pomník  americkým letcům,  kteří  po  bombardování  havarovali  a  byli  zde 

brutálně popraveni, v roce 2003 byl tento původní pomník na jejich památku nahrazen 

novým. V novém politickém režimu se také staví památky lidem, kteří se stali  oběťmi 

komunistického režimu.  V benešovském gymnáziu byla 25. října 2005 odhalena pamětní 

deska  věnovaná  podplukovníkovi  Bedřichu  Šteigerovi,  který  byl  nejprve  italským 

legionářem,  za  druhé  světové  války  pak  odbojářem  a  v  roce  1949  se  zapojil  do 

protikomunistického hnutí a v důsledku této činnosti zahynul.141 

138 HOZA, Pavel a Tomáš FASSATI. Benešov na přelomu milénia. Benešov: Město Benešov, 2015, s. 
13.
139 frš. 100 let světového skautingu a benešovští skauti. Benešovský kalendář [online]. 2007, , 19 

[cit. 2018-12-17]. Dostupné z: https://www.benesov-city.cz/assets/File.ashx?
id_org=219&id_dokumenty=1435     

140 Židovský památník a nový hřbitov. Benešov - OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA [online]. Benešov, 
2016 [cit. 2018-09-17]. Dostupné z: http://benesov-city.cz/dp/id_ktg=1163&archiv=0      

141 HOZA, Pavel a Tomáš FASSATI. Benešov na přelomu milénia. Benešov: Město Benešov, 2015, s. 
13.
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3.  Válečné  pomníky  ve  světle  vybraných  titulů  české 
literatury

3. 1 Kdy se objevuje móda válečných pomníků
Pomníky, chápeme-li je v obecnějším smyslu, byly stavěny už od antiky, jejich úloha 

se však v historii měnila. V antice, v renesanci či baroku poukazovaly pomníky především 

na  vojenské  úspěchy  a  reprezentovaly  moc  a  slávu  osobnosti,  které  byl  daný  pomník 

věnován.142 

Pokud jde o pomníky u nás  a  stavěné českým osobnostem, pak takové se hojně 

začínají stavět kolem poloviny 19. století a zobrazují především národní obrozence, umělce 

a  spisovatele.  Jako  příklad  lze  uvést  například  nejstarší  pomník  věnovaný  Josefu 

Jungmannovi zhotovený v Olovnici roku 1874.143  

Co se však týká konkrétně válečných pomníků, a to těch, které neodkazují pouze k 

osobám  jednotlivých  vojevůdců,  ale  upomínají  na  válečnou  událost  jako  takovou  a 

připomínají oběti této události a mají často ráz kolektivního náhrobku, pak takové pomníky 

se začínají  objevovat až později.  V Čechách byl první takovýto monumentální válečný 

pomník postaven na konci 18. století  v Krásném Dvoře.144 Konec 18.  století  a počátek 

století  19.  je  totiž  dobou  zrodu  „pomníkové  kultury“,  tedy  fenoménu  hojného  stavění 

pomníků.145 V této  době  můžeme  sledovat  rozličné  okolnosti,  související  se  změnami 

sociálních vztahů, které u zrodu fenoménu tvorby pomníku stály a umožnily jej.146 V prvé 

řadě  se  jedná  o  tehdejší  rozšíření  zájmu o  historii,  který  se  nyní  nově projevoval  i  v 

uměleckých  dílech,  které  měly  reprezentovat  minulost  tak,  aby  korespondovala  se 

vznikajícími  národními  příběhy,  a  souvisel  tedy  s  probouzejícím  se  národním 

uvědoměním.147 

Další okolností byl návrat k uctívání zemřelých, které od konce 17. století značně 

upadalo.148 Tento zpětný obrat k uctívání mrtvých je důsledkem zvýšení zájmu o člověka a 

142 HOJDA, Zdeněk a Jiří POKORNÝ. Pomníky a zapomníky. Litomyšl: Paseka, 1997, s. 15.

143 Jungmannův pomník. Obec Olovnice [online]. ©2018 [cit. 2018-12-28]. Dostupné z: 

https://www.olovnice.cz/volny-cas/okenko-do-historie/jungmanuv-pomnik/

144 PRAHL, Roman. Umění náhrobku v českých zemích let 1780-1830. Praha: Academia, 2004, s. 267. 
145 KESSLER, Vojtěch. Paměť v kameni: Druhý život válečných pomníků. Praha: Historický ústav AV 
ČR, 2017, s. 36. 
146 Tamtéž, s. 35. 
147 Tamtéž. 
148 Tamtéž, s. 34. 
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zdůrazňování jedinečnosti jeho života – včetně života posmrtného, což bylo výsledkem 

rozvoje měšťanské společnosti a šíření osvícenských idejí.149 Po první světové válce tato 

tendence vrcholí, stavějí se anonymní pomníky neznámým vojínům, jejichž uctění bylo v 

této době jakýmsi projevem národní soudržnosti.150 

Třetí okolností,  která umožnila rozvoj pomníkové kultury, byla sekularizace.151 Ve 

společnosti se odehrávají změny, které „si vynucují participaci na veřejném prostoru, který  

do té doby ovládala témata sakrální a pietní.“152 Nyní však vznikají „prostory, které měly  

sloužit  k  fixaci  paměti  národního  charakteru,  přesněji  řečeno  vlasteneckého  

charakteru.“153

Pokud  jde  o  časové  vymezení  stavby  pomníků  obětem  světových  válek,  pak  v 

případě první světové války lze mluvit o třech etapách.154 První je spojena s koncem války 

a  vznikem  samostatného  československého  státu,  přičemž  tyto  dvě  radostné  události 

vyvažovaly hořkou vzpomínku na padlé novou nadějí v lepší budoucnost.155  Druhá etapa 

souvisí s desátým výročím těchto událostí a soustřeďuje se tedy kolem roku 1928 a třetí 

etapa pak s 20. výročím, tedy rokem 1938.156 V poslední etapě ovšem docházelo spíše ke 

stavbám pomníků osobnosti T. G. Masaryka, který v předchozím roce zemřel.157 

Pomníky padlým v první světové válce nabývaly stále častěji figurální podoby, velmi 

oblíbené  bylo  ztvárnění  legionářů.158 Naopak,  jak  lze  zjistit  dle  návrhů  pomníků 

přihlášených  do  soutěže,  kterou  roku  1920  vyhlásilo  Ministerstvo  školství  a  národní 

osvěty, velmi se snížila obliba dříve tolik užívaných pomníků monumentálních a stejně tak 

mohyl – ty začaly být nahrazovány pomníky malými, střízlivějšími.159   

Po  druhé  světové  válce  dochází  v  mnoha  obcích  k  celkem  běžné  praxi,  a  sice 

149 PRAHL, Roman. Umění náhrobku v českých zemích let 1780-1830. Praha: Academia, 2004, s. 9. 
150 KESSLER, Vojtěch. Paměť v kameni: Druhý život válečných pomníků. Praha: Historický ústav AV 
ČR, 2017, s. 35. 
151 HOJDA, Zdeněk a Jiří POKORNÝ. Pomníky a zapomníky. Litomyšl: Paseka, 1997, s. 16. ISBN 80-
7185-050-0.
152 KESSLER, Vojtěch. Paměť v kameni: Druhý život válečných pomníků. Praha: Historický ústav AV 
ČR, 2017, s. 35. ISBN 978-80-7286-308-2.
153 Tamtéž.
154 ŽAMPACH, Vojtěch. Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích bojů v okrese 

Brno-venkov. Rajhrad: Státní okresní archiv Brno-venkov, 2000, s. 17.
155 MATĚJČEK, Antonín. K soutěži návrhů na památníky na paměť obětí války a našeho osvobození. 
In: DVOŘÁK, Vilém. Památník obětí války a našeho osvobození. Praha: Společnost architektů v Praze, 
1920, s. 5.
156 ŽAMPACH, Vojtěch. Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích bojů v okrese 
Brno-venkov. Rajhrad: Státní okresní archiv Brno-venkov, 2000, s. 17.
157 Tamtéž.
158 Tamtéž.
159 DVOŘÁK, Vilém. K otázce pomníků. In: Památník obětí války a našeho osvobození. Praha: 
Společnost architektů v Praze, 1920, s. 8.
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pouhému připsání  jmen obětí  druhé  světové  války na  pomník  věnovaný obětem války 

první.  To se  však  týká  pouze  obětí  nežidovských.  Židům zemřelým v důsledku  druhé 

světové války jsou stavěny pomníky na židovských hřbitovech či  zhotovovány pamětní 

desky např. na domech, ve kterých žili. 

3. 2 Kdy se objevuje móda válečných pomníků na Benešovsku 
Pokud  uvažujeme  konkrétně  oblast  mikroregionu  Malé  Posázaví,  pak  podle 

informací,  které  jsem zjistila  z kronik vybraných obcí  regionu a z  evidence válečných 

hrobů, by se dalo říci, že na Benešovsku se hojně začínají stavět pomníky padlým většinou 

až v polovině 20.  let  20.  století.  Je  to  případ pomníků v obcích  Čtyřkoly,  Chocerady, 

Samechov (jedna  z  částí  obce  Chocerady),  Lensedly,Lštění,  Nespeky,  Stříbrná  Skalice. 

Některé obce se však vzmohly na výstavbu pomníku až v polovině let třicátých a zde lze 

uvést jako příklad pomník v Čerčanech. Přitom však zcela neplatí, že by ve větších obcích 

či  městech docházelo ke vztyčení pomníků dříve než na menších vesnicích.  Příkladem 

může být pomník padlým postavený sochařem Břetislavem Bendou v Benešově – tedy 

okresním lidnatém městě - až v roce 1936 a již zmíněný pomník padlým postavený v obci 

Chocerady  –  nepříliš  lidnaté  vsi,  již  roku  1924  stavitelem  Vojtěchem  Tukou. Zcela 

výjimečný, co se doby zhotovení pomníku týče, je pomník padlým v obci Vlkovec, která je 

jednou z částí obce Chocerady, a to až v roce 2014.  

Pokud se však týká celé oblasti Benešovska, tak prvním odhaleným pomníkem zde 

byl  pomník odhalen již  v listopadu roku 1918 v obci  Petroupim.160 Rok 1933 byl  pak 

rokem, kdy bylo v regionu odhaleno nejvíce pomníků padlým.161 

 

160  POVOLNÝ, Daniel a Pavel MAREŠ. Pomníky a pamětní desky obětem první světové války na 
okrese Benešov. In: BRANDL, Zdeněk a Josef PETRÁŇ. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 
38/1998. Benešov: Muzeum okresu Benešov a Státní okresní archiv Benešov, 1998, s. 279.
161 Tamtéž, s. 280.
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4. Válečné pomníky obcí Malého Posázaví

4. 1 Mikroregion Malé Posázaví – vymezení a stručná historie v 
době světových válek

Mikroregion  Malé  Posázaví  byl  založen  v  obci  Hvězdonice  a  kromě  ní  je  do 

mikroregionu  začleněno  dalších  devět  obcí  -  Čerčany,  Čtyřkoly,  Chocerady  (se  svými 

částmi obce Samechov, Vestec, Vlkovec), Kaliště (se svou částí obce Lensedly), Lštění, 

Nespeky, Přestavlky u Čerčan, Senohraby a Stříbrná Skalice.162 Mikroregion se rozkládá na 

území Benešovska, tři z deseti obcí však zasahují do okresu Praha-Východ.  

Obce mikroregionu byly oběma světovými konflikty zásadně zasaženy. Uvažuje-li se 

jako kritérium počet obětí,  pak za první světové války obce trpěly více, o čemž svědčí 

skutečnost, že na válečných pomnících v této oblasti se vždy vyskytuje mnohem více obětí 

první  světové  války  než  té  druhé.  Na  pomnících  věnovaných  těmto  obětem v  obcích 

mikroregionu jich je napsáno 194. Na pomnících druhé světové války jich je v této oblasti 

vypsáno 23 (v jednom případě však jde o zápis celé rodiny, což znamená, že celkový počet 

obětí byl o něco větší). 

Hned začátkem první světové války okresní město Benešov získalo zcela vojenský 

ráz.163 Pobýval zde 102. pěší pluk, po jeho odvelení byl dosazen pluk císařských myslivců 

z jižních Tyrol, kde v rakouské uniformě byli také vojáci italské národnosti.164 Později se 

do Benešova dostávali i civilní italští uprchlíci. Bylo zde dost uprchlíků i jiných národností 

– srbští, ruští, polští, židovští – na venkově se po odvodu mužů nedostatek pracovních sil 

řešil přidělováním těchto uprchlíků rodinám, které si o to požádaly.165 Koncem války byly 

některé  obce  zkoumané  oblasti  pravděpodobně  zasaženy  tzv.  „španělskou  chřipkou  – 

zprávy o výskytu tohoto onemocnění podává kronika obce Stříbrná Skalice.166

Druhá světová válka osudově zasáhla do života regionu již ve svém začátku. Ránou 

pro Benešovsko byla akce Albrecht I. spáchaná 1. září 1939, při které byly zatčeny osoby, 

které byly dříve politicky organizované, zvláště legionáři a Sokolové, a nyní představovaly 

162 Malé Posázaví: Výroční zpráva 2012. Hvězdonice, 2012, s. 2. Dostupné z: 
https://slideplayer.cz/slide/11155566/ 
163 Tamtéž, s. 178.
164 PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město Benešov, 2013, s. 33.
165 PETRÁŇ, Josef. Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic. Praha: Nakladatelství lidové 

noviny, 2011, s. 427-428.
166 KNEIDL, Pravoslav. Stříbrná Skalice: Z minulosti i přítomnosti. Stříbrná Skalice: Místní 

národní výbor ve Stříbrné Skalici, 1985, s. 30.
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hrozbu, přičemž počet obětí v této oblasti byl největší ze Středočeského kraje.167 Oblast 

Benešovska byla  zasažena  také  skutečností,  že  zde bylo zřízeno cvičiště  zbraní  SS,  to 

zdejším  obyvatelům  ztěžovalo  život  ještě  více.  Přesto  bylo  v  oblasti  činných  mnoho 

odbojových skupin. Zasahovala sem například ilegální vojenská organizace Obrana národa, 

dále  zde  byly  činné  komunistické  odbojové  organizace  či  mládežnické  odbojové 

skupiny.168 Zmínky o bohaté partyzánské činnosti se dochovaly v kronice obce Čerčany, 

kde se píše zejména o sabotážích na dráze (obcí prochází železniční dráha spojující Prahu a 

Benešov),  byl  zde například odpálen vagon vezoucí  letecké součástky.169 Poslední  boje 

probíhaly ještě s ustupujícími německými vojsky z fronty.170 Za nimi však postupovala 

Rudá armáda a ta 9. května dorazila do Benešova. Zbytek oblasti byl osvobozen ve dnech 

10. až 14. května.171

4. 2 Pomníky 1. a 2. světové války v mikroregionu
V těchto deseti obcích a jejich částech či osadách se nachází celkem 14 pomníků 

věnovaných obětem světových válek. Pomníky upomínající pouze na první světovou válku 

se vyskytují v obci Chocerady, v Samechově, Vestci a Vlkovci, v Kališti a Lensedlích, ve 

Lštění,  v  Nespekách  a  ve  Stříbrné  Skalici.  Pomníky  věnované  obětem obou  válek  se 

nachází v obcích Čerčany, Čtyřkoly, Přestavlky u Čerčan, Senohraby a Stříbrná Skalice. V 

žádné obci  se  nevyskytuje  pomník  věnovaný pouze  druhé světové  válce.  Jedinou obcí 

mikroregionu,  kde  se  žádný  válečný  pomník  nevyskytuje,  je  obec  Hvězdonice.  V 

mikroregionu  jsem tedy  sledovala  devět  pomníků  první  světové  války  a  pět  pomníků 

věnovaných oběma světovým válkám, přičemž v jedné obci (stříbrná Skalice) se vyskytují 

oba případy. 

4. 2. 1 Období zhotovení pomníků a jejich autoři, náklady na zhotovení

Ke vztyčení  pomníků  v  mikroregionu  dochází  hojně  kolem poloviny  20.  let  20. 

století. Jde o případ pomníků v obcích Čtyřkoly, Chocerady, Přestavlky, Samechov (jedna z 

částí obce Chocerady, zde se však jedná pouze o pamětní desku zasazenou do kapličky), 

167 TYWONIAK, Jiří. Léta okupace na Benešovsku I.. Benešov: Okresní muzeum v Benešově, 1987, s. 
14.
168 PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Praha: Pressfoto, 1988, s. 52.
169 Pamětní kniha obce Čerčany II. díl, 1941 – 1960 (+ dodatky), s. 75.
170 TYWONIAK, Jiří. Léta okupace na Benešovsku II.. Benešov: Muzeum okresu Benešov, 1992, s. 40.
171 Tamtéž.

34



Lensedly (část obce Kaliště, jedná se zde o pamětní desku vsazenou do zvoničky), Lštění, 

Nespeky,  Stříbrná  Skalice  (pomník  pouze  první  světové  války).  Některé  obce  se  však 

vzmohly  na  výstavbu  pomníku  až  v  polovině  let  třicátých,  což  je  případ  pomníku  v 

Čerčanech (1935) či dokonce až koncem 40. let (nespecký pomník odhalen 31. 10. 1948). 

Zvláštností je pomník nacházející se ve Stříbrné Skalici, který byl odhalen v roce 1989 – v 

tomto případě jde o pomník věnovaný obětem obou válek, přičemž pomník obětem pouze 

války první v této obci již byl. Proč se obec rozhodla pro stavbu nového pomníku, na který 

doplnila nejen jména obětí druhé, ale znovu i první světové války, se mi nepodařilo zjistit. 

Zcela  výjimečný je  pak  pomník  padlým v obci  Vlkovec,  která  je  jednou z  částí  obce 

Chocerady, který byl vztyčen až v roce 2014. Důvodem, proč ve Vlkovci byl zhotoven 

pomník  padlým  až  tehdy,  byl  ten,  že  toho  roku  zde  byly  náhodně  objeveny  zápisky 

bývalého místního kronikáře, z nichž se lze dočíst o dění v obci v době první světové 

války, o padlých pocházejících odsud a také nákres pomníku těmto padlým.172 Při realizaci 

pomníku se stavitel držel tohoto původního nákresu včetně nápisů v něm navržených. 

Pouze v obci Senohraby, jako v jediné obci mikroregionu, se nedochoval záznam 

alespoň o roku odhalení pomníku.

Co se týče zhotovitelů pomníků, pak známi jsou pouze v případě šesti pomníků v 

mikroregionu. Většinou se jedná o regionální a méně známé či významné autory - pomník 

v Čerčanech byl postaven panem Zábrodským z Benešova, v Choceradech byl pomník 

zhotoven Vojtěchem Tukou z Hvězdonic dle návrhu akademického malíře Ondřeje Harlase, 

ve Vestci stojí pomník z dílny již neexistujícího kamenictví Semtep a vlkovecký pomník 

zhotovil Tomáš Vrabec z Krhanic u Benešova dle dochovaného návrhu místního kronikáře 

Františka Jejkala z roku 1930. Výjimečným je autor pomníku nacházející se v Kalištích a 

Přestavlkách  –  je  jím firma  Kamenosochařství  a  restaurátorství  Bohumil  Pánek, která 

pochází z Říčan u Prahy (okres Praha-Východ), má dlouhou historii a je dodnes činná. Rod 

Pánků pracoval například v 17. století na stavbě kostela sv. Jakuba na Starém Městě v 

Praze či  na stavbě  katedrály sv.  Víta  v  letech  1720-1920,  na Národním a Stavovském 

divadle či na kolonádě v Karlových Varech.173 Co se týče pomníkové tvorby, pak Pánek je 

autorem množství dalších pomníků v okolí Říčan, v Praze, ale i na Plzeňsku.174 

172 Stopy první světové války v obci Chocerady. Obec Chocerady ve spolupráci s APRLZ na 
Komorním Hrádku, 2014, s. 6. 

173 Kamenosochařská firma s historickou tradicí. In: Kamenosochařství & restaurátorství Bohumil 
Pánek[online]. Říčany, ©2018 [cit. 2018-09-14]. Dostupné z: http://www.panek-kamen.cz/historie 

174 Tamtéž.
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Z těchto pěti  autorů měli  čtyři  přímý vztah k tomuto regionu – tři  z nich žili  na 

Benešovsku a jeden v okrese Praha-Východ. Zhotovitel pomníku ve Vestci však působil v 

Uhlířských Janovicích175, v okrese Kutná Hora, tedy v regionu vzdáleném oblasti, která je 

zde zkoumána. V případě nespeckého pomníku není sice znám jeho zhotovitel, ale je znám 

autor pamětní desky, je jím Ladislav Červenka, který nepatří mezi známé zpracovatele. 

Ačkoliv se mezi těmito zhotoviteli  vyskytuje zmíněná významná firma s dlouhou 

tradicí  Kamenosochařství  a  restaurátorství  Bohumil  Pánek,  která  se  podílela  na 

významných stavbách, tak nelze pomníky v Kalištích ani v Přestavlkách, jež tato firma 

také zhotovila, označit za umělecky nejhodnotnější – jedná se o zcela běžné obelisky bez 

zvláštní výzdoby. Jako nejhodnotnější  z uměleckého hlediska lze považovat pomník ve 

Vestci s figurální a reliéfní výzdobou. 

Dochované  záznamy  o  zřizovatelích  a  pořizovací  ceně  pomníků  jsou  v  případě 

pomníků ve zkoumané oblasti celkem vzácné, pro některé pomníky tyto informace chybí či 

je nelze dohledat. Ceny se dochovaly pouze v případě čtyř pomníků, zřizovatelé v případě 

pomníků šesti. Čerčanský pomník stál 8313,70 korun a zřizovatelem byla obec Čerčany. 

Pomník v Choceradech vyšel na 5160,90 korun a byl financován z veřejné sbírky, která 

proběhla v režii sboru pro postavení pomníku, který byl ustaven pouhé dva měsíce před 

odhalením pomníku, a sestaven byl ze zástupců všech tamních spolků, zástupců obce a 

učitelského  sboru.  Pomník  v  Přestavlkách  stál  5459,75  korun,  které  se  vybraly  mezi 

občany a na slavnosti při odhalení pomníku, zřizovatelem byla komise občanů.176 28 763 

korun stál v roce 1948 pomník v Nespekách a přispěli na něj občané, Místní osvětová rada, 

část byla zaplacena ze zisku z oslav Československého svazu mládeže, který byl taktéž 

zřizovatelem.177 Údaje o zřizovatelích se dochovaly i v případě pomníku ve Čtyřkolech, 

kde jimi byl Hasičský sbor a komise obecního zastupitelstva. Pomník ve Lštění byl zřízen 

obcí Lštění a financován ze zisku z obecních zábav a z rybolovu, údaj o ceně se však 

nedochoval.178  

175 KŮRKA, Martin. Sakrální památky ve Vestci. Choceradský zpravodaj [online]. Chocerady: OÚ 
Chocerady, 2017, 23(2), 3 [cit. 2018-11-20]. Dostupné z: https://www.chocerady.cz/evt_file.php?file=1981     
176 POVOLNÝ, Daniel a Pavel MAREŠ. Pomníky a pamětní desky obětem první světové války na 

okrese Benešov. In: BRANDL, Zdeněk a Josef PETRÁŇ. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 
38/1998. Benešov: Muzeum okresu Benešov a Státní okresní archiv Benešov, 1998, s. 306.

177 Tamtéž, s. 300.
178 Tamtéž, s. 298.
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4. 2. 2 Umístění pomníků ve veřejném prostoru a jejich okolí

Většina pomníků vyskytující se v obcích mikroregionu se nachází v centru obce, dost 

často stojí při hlavní silnici procházející obcí. Šest pomníků stojí na návsi či náměstí a 

jeden pomník pak v místě návsi bývalé (Senohraby). Výjimky mezi pomníky stojícími v 

centru obce či alespoň v jeho blízkosti, tvoří pomník ve Lštění stojící na samém začátku 

obce daleko od jejího centra a jeden ze dvou pomníků ve Stříbrné Skalici, který je situován 

na hřbitově v místě, které je bývalou osadou obce, tedy značně vzdálen od samotné obce. 

Nutno však podotknout, že na toto místo byl pomník přesunut z náměstí, kde stál do té 

doby, než byl zhotoven druhý pomník pro padlé v této obci. Kromě těchto dvou případů je 

zde ještě jeden pomník, který se nenachází na příliš důstojném místě – jedná se o pomník 

ve  Vestci,  v  jehož  bezprostřední  blízkosti  bylo  zřízeno  místo  určené  pro  umístění 

kontejnerů na odpad.

Většina pomníků, vyjma čtyř, stojí na zatravněné ploše. Všechny pomníky však mají 

ve své blízkosti nějakou zeleň v podobě stromů, keřů či květin. Ze stromů převládají lípy, 

které kromě pěti případů rostou v blízkosti většiny pomníků, přičemž v případě Senohrab a 

Lensedel se jedná zároveň o památné stromy. V případě Lensedel je známo datum zasazení 

památné lípy – stalo se tak v roce 1886 spolu s postavením zvoničky.179 Dále lze říci, že 

kromě pomníků v Choceradech a Stříbrné Skalici, kde se jedná o malé, mladé stromky, 

stojí u ostatních pomníků vzrostlé a staré lípy. Nepovedlo se mi však dohledat, zda tyto 

staré lípy stály již před postavením pomníků, nebo byly vysazeny při příležitosti odhalení 

těchto pomníků jako tzv. lípy svobody či lípy republiky, nebo byly zasazeny až později. 

Pouze v případě lip ve Vlkovci je jisté, že jsou starší než pomník, který pod nimi stojí – 

jedná se totiž o vzrostlé a staré stromy, zatímco pomník byl odhalen až v roce 2014. Častý 

je také výskyt tújí. Skoro v polovině případů se v blízkosti pomníků nacházejí lavičky k 

sezení. 

Některé pomníky stojí  v blízkosti budov důležitých obecních institucí – v Čerčanech u 

budovy místní devítileté základní školy, v Choceradech blízko kostela, ve Vestci a Vlkovci 

vedle bývalé požární zbrojnice, v Přestavlkách v blízkosti obecního úřadu a budovy Sboru 

dobrovolných  hasičů,  v  Senohrabech  blízko  kaple  –  ta  však  byla  postavena  teprve  v 

nedávných letech. V případě obcí Samechov, Senohraby a Vlkovec lze v blízkosti pomníků 

nalézt i další památky jako jsou boží muka, kříž, zvonička či kaple. Výjimečný prvek v 

těsné blízkosti pomníku lze nalézt v obcích Nespeky a Senohraby, kde jsou vedle pomníku 

179 Rok 1886. Lensedly-Kaliště-Poddubí [online]. ©2018, 30. 11. 2009 [cit. 2018-11-21]. Dostupné 
z: http://www.lensedly-kaliste-poddubi.estranky.cz/clanky/od-roku-1886-do-r-1918/rok-1886.html     
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vztyčeny státní  a obecní  vlajky.  Dalším výjimečným prvkem se před Vánoci stal  malý 

betlém postavený  těsně  před  pomník  obětem oběma válek  ve  Stříbrné  Skalici,  což  je 

záležitost, který samozřejmě nemá s pomníkem padlých vůbec žádnou souvislost. 

4. 2. 3 Ochrana pietního prostoru

Sedm ze  čtrnácti  pomníků  v  obcích  mikroregionu  je  chráněno  plotem.  Ve  třech 

případech  je  pomník  obehnán kovovým plotem,  ve  třech  případech dřevěným a  jeden 

pomník je oplocen plotem drátěným. Jedná se zcela o obyčejné ploty, pouze kovový plůtek 

kolem pomníku ve Lštění je zajímavý tím, že na jeho vrátkách je plastické vyobrazení tří 

lipových listů, tedy listů národního stromu. V prostoru oplocení jsou většinou vysázeny 

květiny či keře, často také túje, v případě Lštění také lípa. V průběhu mého výzkumu došlo 

k obehnání provizorním plotem pomník věnovaný oběma válkám situovaný na náměstí ve 

Stříbrné Skalici, který byl poškozený vandaly.

4. 2. 4     Vzhled pomníků  

Pokud  se  jedná  o  vzhled  pomníků,  sledovala  jsem  rozličná  kritéria  pro  jejich 

rozčlenění – tvar, materiál, velikost, ozdobné prvky, písemná sdělení. 

Nejčastějším tvarem pomníků ve vybraných obcích je obelisk (pět výskytů) a mohyla 

(čtyři výskyty). Vyskytuje se také pamětní deska zasazená do zvoničky zakončené křížem 

(Lensedly),  nepravidelný  oválný  válec  složený  z  žulových  kostek  (Nespeky),  pamětní 

deska zasazená do zdi kapličky (Samechov), tvar otevřené knihy (Stříbrná Skalice), stéla s 

reliéfní výzdobou (Vestec) a obdélníková deska zakončená křížem (Vlkovec). 

Ve vybraných obcích nalezneme nejčastěji pomníky zhotovené z kamene - ve většině 

případů ze žuly šedé barvy různých odstínů (pouze ve Vlkovci se jedná o žulu červenou). 

Lze  nalézt  ovšem  také  výjimky  -  zvonička  v  Lensedlích  je  zhotovena  z  červeného 

pískovce,  pomník  první  a  druhé  války  ve  Stříbrné  Skalici  je  vyhotoven  z  mramoru  a 

pomník ve Vestci z pískovce.

Většina pomníků má podobnou výšku – kolem 4 - 4,5 metru, výjimkou je zvonička v 

Lensedlích, která dosahuje kolem 5 metrů a stéla ve Vlkovci, která je vysoká pouze 180 – 

190 cm. 

Kromě pěti případů mají pomníky nějaký zdobný prvek. Většinou se jedná buď o 

namalované či reliéfní vyobrazení znaku Československé republiky - v jednom případě se 
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jedná  o  znak  malý  a  v  pěti  případech  o  znak  střední.  Tři  pomníky  jsou  vyzdobeny 

symbolikou  národního  stromu  –  lipovými  květy  či  větvemi.  Dva  pomníky  pak  svým 

ozdobným symbolem vybočují – pamětní deska v Lensedlích nese symbol kříže a pomník 

obou válek ve Stříbrné Skalici je vyzdoben pěticípou hvězdou, symbolem komunistického 

hnutí. Ve Vestci pak lze nalézt jediný pomník s figurální výzdobou – jedná se o sochy dětí, 

kdy  na  jedné  straně  stojí  dívka  a  na  druhé  straně  chlapec,  kteří  přidržují  plastickou 

květinovou výzdobu pomníku, která na svém konci přechází ve stuhu s nápisem „hrobům v 

dáli“.

Co se týče písemných sdělení  na pomnících,  sledovala jsem zde různá kritéria  k 

rozlišení – celková podoba textu,  způsob zápisu jmen, výskyt životních dat a případně 

dalších informací o padlých. Všímala jsem si, zda se na pomnících vyskytují i doprovodné 

texty - například v podobě básní či citátů – ty se objevují pouze na pomnících ve Vestci a 

ve Lštění. 

Kromě jednoho  případu  –  pomníku ve  Vestci,  se  na  pomnících  vyskytují  nápisy 

osvětlující, na kterou válku upomínají a nechybí ani věnování padlým. Poměrně často, v 

sedmi případech, nápis hlásá, že pomník je věnovaným památce padlých - tento termín se 

zde však týká pouze vojáků z první světové války. Ve třech případech se píše o obětech – v 

jednom případě v souvislosti s upomínkou na oběti pouze první války (Nespeky), v jednom 

případě v souvislosti  s oběťmi války druhé (Čerčany) a třetí  takovéto označení se týká 

obětí obou válek zároveň (Stříbrná Skalice). Co se týče pomníků, které jsou věnovány i 

válce druhé (pět případů), pak ve dvou případech jsou vzpomenuty oběti.180 Ve Čtyřkolech 

jsou oběti druhé války nazvány popravenými a v Senohrabech umučenými. 

Pouze  tři  pomníky ve  vybraných obcích  nesou nápis,  který  výslovně odkazuje  k 

osvobození vlasti či založení samostatného Československého státu – jedná se o pomníky v 

obcích Kaliště, Přestavlky a Lštění.181

Pokud  se  týká  konkrétních  jmen  na  pomnících,  pak  ve  většině  případů  (9)  jsou 

zaznamenána celá jména a příjmení, zkratky jmen jsou použity v plném rozsahu ve třech 

případech a částečně ve dvou případech, a sice podle prostorových možností  pomníku. 

180 Například v Čerčanech je pomník věnován „Hrdinným občanům obětem boje“.
181 Zde lze jako příklad zmínit text, který nese pomník v Přestavlkách u Čerčan: 
NA PAMĚŤ 
OSVOBOZENÍ VLASTI
28. X. 1918
A KU CTI SYNŮ NAŠICH PADLÝCH
I VŠECH, KDOŽ ZA VLAST
BOJOVALI A TRPĚLI
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Zvláštností je pomník obou válek ve Stříbrné Skalici, kde na levé straně jsou jména Čechů 

se zkrácenými křestními jmény a na pravé straně deska se jménem sovětského vojína, který 

zde padl v květnových dnech, jehož jméno je uvedeno celé.

Životní data padlých jsou uvedena pouze na čtyřech pomnících. V jednom případě se 

jedná  pouze  o  roky  narození  (Nespeky),  v  dalším  případě  o  roky  narození  i  úmrtí 

(Lensedly), v dalším případě jsou uvedena plná data – tedy dny, měsíce a roky narození 

obětí (Vestec) a v posledním případě jde o úplná data narození i úmrtí, ovšem pouze obětí  

druhé války (Čtyřkoly).  

Dva pomníky (ve Čtyřkolech a v Nespekách) udávají informace, z jaké obce oběti 

války pocházely. Zcela výjimečný je pak pomník ve Vlkovci, kde za jmény padlých jsou 

připsána čísla popisná domů, ze kterých pocházeli. 

Vyniká i pomník v Senohrabech, který je zajímavý tím, že se zde objevují jména 

židovských  obětí  umučených  v  koncentračních  táborech  společně  s  nežidovskými 

oběťmi.182 Například v obci Čerčany taktéž žily osoby židovského původu, které byly za 

druhé války deportovány do koncentračních táborů a zahynuly183, svůj pomník zde však 

nemají, ani nejsou vzpomenuty na zdejším pomníku s ostatními oběťmi. Někteří čerčanští 

Židé  tomuto  osudu  však  unikli  –  jedna  rodina  včas  uprchla  do  Anglie,  odkud  pak 

podporovala protinacistické hnutí v Čechách.184 Odchodem do zahraničí se zachránil také 

bývalý profesor pojistné matematiky na Karlově univerzitě Emil Schönbaum.185 

Barva písma je v pěti případech zlatá, ve dvou případech bílá, ve třech černá a ve 

zbylých  je  písmo  plasticky  vypracováno  v  pamětní  desce,  a  má  tedy  barvu  desky.  

4. 2. 5 Stav pomníků

Co se týče stavu samotných pomníků, kromě čtyř z nich jsou všechny v dobrém 

stavu a nepoškozeny. Výjimka se týká obce Lensedly, kde zvonička, na které je připevněna 

deska se jmény padlých, je značně poškozena – místy je materiál odlomený, popraskaný a 

opadaný nátěr,  na  mnoha místech  roste  lišejník  a  mech,  deska  samotná  byla  i  v  době 

konání pietní slavnosti zaprášená (ačkoli okolí zvoničky bylo upravené). Další výjimku 

tvoří oba pomníky ve Stříbrné Skalici, kde na pomníku stojícím na hřbitově lze vidět v 

horní části  vybledlý zbytek státního znaku a i některé nápisy jsou místy vybledlé. Druhý 

182  SVAŠKOVÁ, Jana a Helena OSVALDOVÁ. Žili mezi námi. Senohrabská hláska. Senohraby: OÚ 
Senohraby, 2015, (5), s. 1 – 2.
183 Pamětní kniha obce Čerčany II. Díl, 1941 – 1960 (+ dodatky), s. 61.
184 Tamtéž, s. 62.
185 Tamtéž, s. 233, 249 – 250.
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pomník v této obci, nacházející se na náměstí, je poškozen vandaly, kteří povrch pomníku 

znectili vyrytými čárami a vulgárními symboly - na podzim tohoto roku přibylo kolem 

tohoto pomníku ohrazení. Také v obci Vestec není pomník v neporušeném stavu, zde se 

však jedná o poškození způsobená léty – špatně čitelný vyrytý nápis, změna zbarvení v 

některých částech pomníku, plastické vyobrazení státních znaků je již špatně viditelné. V 

Samechově pak není poškozena samotná pamětní deska, ale kaplička, do jejíž jedné strany 

je tato deska vložena, má z jedné strany oprýskanou omítku a poškozená omítka je i v 

blízkém okolí umístění desky. 

I  u  pomníků,  které  nejsou  poškozeny,  se  však  vyskytuje  často  pokrytí  lišejníky, 

mechem  či  zarůstání  plevelem  a  v  některých  případech  je  zaprášená  pamětní  deska.

4. 2. 6 Péče o pomníky

Většina pomníků mikroregionu podléhá péči místních obecních úřadů. Výjimkou je 

pomník v obci Kaliště a oba pomníky ve Stříbrné Skalici, kde se podle vyjádření starosty a  

kronikáře k pomníkům nevztahuje žádná péče ani ze strany obce, ani ze strany místních 

občanů. Stejně se starosta obce vyjádřil i k pomníku stojícímu ve Lštění, přesto však lze u 

tohoto pomníku nalézt hřbitovní svíci a ozdobu z umělých květin, dá se tedy říci, že zde 

probíhá péče alespoň takovýmto způsobem, pravděpodobně ze strany občanů. O některé 

pomníky však kromě obce pečují i jiné instituce či osoby. V Čerčanech probíhá drobná 

péče  o  pomník  v  podobě  úpravy  zeleně  v  jeho  okolí  s  pomocí  žáků  tamní  základní 

devítileté školy v rámci pracovních činností. V obci Lensedly a Senohraby se o údržbu 

okolí a zeleně kolem pomníku starají místní občané a v Přestavlkách u Čerčan probíhá 

péče o okolí pomníku za přispění místního Sboru dobrovolných hasičů. 

Bezprostřední  okolí  drtivé  většiny  pomníků  působí  upraveným  a  udržovaným 

dojmem. Výjimku tvoří pomníky ve Lštění, kde roste plevel, který nikdo neodstraňuje a 

kovový plot kolem pomníku je silně porostlý mechem, v Kališti a ve Vestci, kde je prostor 

plůtku kolem pomníků taktéž porostlý plevelem.

Ve většině obcí proběhla rekonstrukce pomníku či zásadnější úprava jeho okolí již 

před mnoha lety, případně od doby zhotovení pomníku vůbec neproběhla. Výjimkou jsou 

pomníky ve čtyřech obcích mikroregionu, kde takovéto opravy proběhly v době nedávné. 

V Čerčanech proběhla oprava  a  čištění  pomníku v roce 2013.  Ve Čtyřkolech proběhla 

rozsáhlejší úprava zeleně v prostoru pomníku letos na podzim, kdy bylo vykáceno několik 

stromků  a  keřů.  V  Choceradech  byla  v  roce  2014  provedena  úprava  dlažby  v  okolí 
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pomníku v rámci  celkové úpravy návsi,  kde  pomník  stojí,  při  té  příležitosti  bylo  také 

odstraněno původní zábradlí a roku 2016 byla z důvodu krádeže původní pamětní desky 

zhotovena deska nová. V Nespekách  obecní úřad nechal v loňském roce provést novou 

parkovou  úpravu  a  vysadit  novou  zeleň  a  zároveň  proběhla  rekonstrukce  samotného 

pomníku provedena restaurátorem Danielem Talaverou, akademickým sochařem, který se 

podílel  například i  na restaurování  sochy Woodrowa Wilsona ve Vrchlického sadech v 

Praze (dříve Velký park či Městský velký park). Pozitivní proměna okolí pomníku proběhla 

také v Senohrabech letos na podzim, byly zde odstraněny popínavé rostliny, pod kterými se 

pomník  ztrácel  a  nyní  již  pomník  na  první  pohled  vyniká,  starý  nevzhledný  plot  byl 

vyměněn za nový. 
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5.  Připomínání  památky  obětí  1.  a  2.  světové  války  v 
mikroregionu Malé Posázaví

V mikroregionu Malé Posázaví, kde jsem prováděla výzkum, se v období od května 

do  konce  října  2018  konalo  šest  vzpomínkových  aktů  kolem  pomníků,  přičemž  jsem 

navštívila a zdokumentovala pět z nich. V některých z dalších obcí se sice žádná veřejná 

pietní  akce  nekonala,  ale  přesto  k  většině  pomníkům  obětem  světových  válek  byly 

položeny  věnce,  květiny  či  svíce,  zpravidla  představiteli  obcí,  tak  tomu  bylo  v  deseti 

případech, někdy se tak dělo pouze k příležitosti konce druhé světová války, jindy pouze k 

výročí konce války druhé, v některých obcích se tak stalo při obou příležitostech. Pouze k 

jednomu pomníku nebyl položen věnec, kytice či svíce ani při jedné z příležitosti, a sice v 

obci Kaliště.

5. 1 Pietní akce kolem pomníků světových válek
V mikroregionu Malé Posázaví, kde jsem prováděla výzkum, se v období od května 

do  konce  října  2018  konalo  šest  vzpomínkových  aktů  kolem  pomníků,  přičemž  jsem 

navštívila  a  zdokumentovala  pět  z  nich.  Jedná  se  o  pietní  akce  v  obcích  Čerčany, 

Chocerady, Lensedly a Přestavlky u Čerčan. V obci Lensedly se konaly dvě pietní akce – v 

květnu i v říjnu, ačkoli obě v souvislosti s uctěním památky padlých v první světové válce. 

Tři  z  pietních  akcí  byly  konány  pouze  za  účelem samotné  akce,  zbylé  akce  byly  jen 

součástí větších obecních oslav konkrétních obcí – v Lensedlích v květnových dnech v 

rámci tradičních obecních oslav Májů, v Přestavlkách v rámci velkých obecních oslav, kdy 

se  připomínalo  790.  výročí  založení  obce,  125.  výročí  založení  SDH Přestavlky,  100. 

výročí vzniku Československé republiky a 85. výročí založení Sokolské obce Přestavlky. 

Pravidelně každoročně se konají vzpomínkové akce ve třech obcích mikroregionu. V obci 

Přestavlky se letos akce konala výjimečně, a to při příležitosti 100letého výročí založení 

samostatné Československé republiky.

5.1.1 Datum a čas konání pietních akcí

Z pěti zdokumentovaných vzpomínkových akcí byla pouze jedna určena vzpomínce 

na druhou světovou válku. Jednalo se o akci v obci Čerčany, která se konala 4. května – 

škola si každý rok přizpůsobuje termín tak, aby vycházel na všední den a nikoli přímo na 
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den státního svátku.  Zbylé čtyři  pietní  akce byly věnovány vzpomínce na válku první, 

ačkoli jedna z nich byla konána také v květnu (16. 5. bez souvislosti se státním svátkem). 

Jedna obec zasadila uctění památky padlých v první světové válce do velké obecní oslavy 

16. června, tedy zcela bez souvislosti s datem jakéhokoliv státního svátku či významného 

dne z hlediska připomínání první světové války. Ve zbylých dvou obcích však proběhly 

pietní akty k uctění památky obětí první světové války 28. a 29. října, tedy v souvislosti se 

Dnem  vzniku  samostatného  Československého  státu,  který  slavíme  28.  října.  Je  však 

důležitou skutečností, že ta pietní akce, která se letos konala 29. října, se každoročně koná 

11. listopadu v Den válečných veteránů a letos bylo datum akce posunuto pouze vzhledem 

ke stoletému výročí vzniku samostatného Československa.

Co se týče času, pak tři z akcí započaly v dopoledních hodinách, dvě zbylé v brzkých 

odpoledních  hodinách.  Většina  vzpomínkových  akcí  netrvala  více  než  20  minut,  v 

Čerčanech byla pieta dokonce odbyta za pouhých asi 7 minut. Světlou výjimkou však byla 

vzpomínková akce v obci Chocerady, která trvala 50 minut. 

5.1.2 Organizátoři akcí a řečníci vedoucí proslov

Jako organizátoři zde vystupují různé instituce. Ve dvou případech se akce konaly 

pod záštitou obce a řečníky zde byli starostové. V jednom případě je akce konána místní 

základní  devítiletou  školou  a  proslov  zde  měl  zástupce  ředitele  této  školy.  V jednom 

případě je akt v režii armády a řeč zde vedli její představitelé, mj. vojenský kaplan. A v 

případě jedné obce byl pořadatelem obou akcí místní Sbor dobrovolných hasičů a proslov 

zde  vedl  při  jedné  pietní  akci  kronikář  sám,  ve  druhé  pietní  akci  pak  tento  kronikář 

společně  s  velitelem  místního  SDH.  Řečníci  vedoucí  proslovy  při  těchto  akcích  byli 

většinou ve věku přibližně 60 – 75 let, mladší řečník byl pouze v Čerčanech, tomu bylo 

kolem 50 let. Oblečeni byli řečníci formálně ve všech případech kromě květnové akce v 

Lensedlích, kde řečník zvolil spíše méně formální, odlehčený oděv. 

5.1.3 Průběh akcí

Zahájení

Pietní akce začaly ve dvou případech (Čerčany, Chocerady) shromážděním účastníků 

a organizátorů přímo u pomníku. V dalších dvou případech (obě akce v Lensedlích) byl 
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místem shromáždění  prostor  u místního kulturního domu a budovy hasičské zbrojnice, 

odkud průvod pokračoval  ke  zvoničce  s  pamětní  deskou (v  případě  květnové akce  za 

doprovodu dechové kapely).  V jednom případě (Přestavlky)  se  účastníci  shromáždili  u 

místního hostince, odkud průvod pokračoval k blízké kapličce a po přivítání, které se zde 

událo,  krátkém proslovu starosty  a  duchovního včetně  modlitby,  pokračoval  průvod za 

doprovodu dechové kapely k pomníku.

Při pietní akci v Lensedlích k výročí vzniku samostatného Československého státu 

byl každý příchozí návštěvník ozdoben stuhou barvy trikolory, která mu byla přišpendlena 

na  levou  klopu  kabátu.  V Choceradech  pak  příchozí  byli  podarování  broží  v  podobě 

červeného květu vlčího máku – symbolem Dne válečných veteránů (v této obci se totiž 

každoročně  koná  pietní  akt  k  tomuto  dni,  ovšem  letos  výjimečně  byla  vzhledem  ke 

100letému výročí přesunuta ke Dni vzniku Československa).

Ve dvou případech (Čerčany, říjnová akce v Lensedlích) byl pietní akt u pomníku 

zahájen  nejprve  uvítáním účastníků  a  osvětlením,  proč  se  zde  sešli.  Ve  zbylých  třech 

případech nejprve došlo k ozdobení pomníku věnci či kyticemi – stalo se tak při květnové 

akci v Lensedlích, v Přestavlkách a v Choceradech (zde za doprovodu vojenské hudby, 

která akci zahájila) – k uvítání účastníků a osvětlení důvodu shromáždění došlo v těchto 

případech až po ozdobení pomníku. Ke zbylým dvěma pomníkům byly věnce položeny 

později,  v  Čerčanech až  ke  konci  akce  po  proslovu,  v  Lensedlích  při  říjnové  akci  po 

přivítání  –  zde  byli  navíc  při  té  příležitosti  vyzvání  někteří  vážení  občané  obce,  aby 

vstoupili do prostoru zvoničky.

Proslovy

Po těchto zahájeních následoval samotný proslov řečníků. Proslovy na všech pietních 

akcích byly velmi krátké, trvaly většinou kolem tří minut. Výjimkou zde byl pouze proslov 

při říjnové akci v Lensedlích, který trval asi 13 minut.

Řečníci  při  všech  vzpomínkových  akcích  na  začátku  svého  proslovu  uvítali 

návštěvníky a připomenuli jim, proč se zde sešli. Ve všech proslovech byla alespoň zmínka 

o padlých ve válce, ve většině případů však byla velice krátká a nicneříkající. Například v 

Přestavlkách bylo návštěvníkům pouze připomenuto,  že stojí  „u pomníku který vzdává 

hold našim spoluobčanům, kteří zde zemřeli za první světové války“, ačkoli tento pomník 

je věnován také obětem války druhé. V Lensedlích pak byli padlí zmíněni pouze v prosbě 

držení  minuty  ticha  za  ně.  Zde  se  odlišovala  pietní  akce  v  Choceradech,  která  byla 
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věnována  nejen  padlým v první  či  druhé  světové  válce,  ale  i  novodobým,  současným 

válečným veteránům.

O válečných událostech mluvil pouze řečník v Čerčanech, jehož proslov byl zaměřen 

na válečné utrpení civilistů v posledních dnech války, přičemž pro barvitější vykreslení 

těchto událostí citoval z dobového Osvobozeného českého slova. Jiné historické události 

byly zmíněny při dvou pietních akcích. V Přestavlkách se řečník alespoň zmínil o vzniku 

samostatného  Československého  státu.  V obci  Lensedly  při  říjnové  pietní  akci  mluvil 

řečník dlouze o historii Českých zemí celkově, nejvíce se pozdržel při výkladu doby první 

republiky (samotné válečné události však nezmínil, dle jeho slov to nebylo potřeba, neboť 

„ve  sdělovacích prostředcích todleto probíhá,  takže si  každej  můžete  tydlety  informace  

najít“) a období komunismu, zbytek historie Českých zemí zmínil pouze stručně.      

Ve  většině  proslovů  nebylo  řečeno  mnoho  o  válečných  či  jiných  historický 

událostech,  převládala  spíše  jiná  témata.  V případě  Přestavlk  se  řečník  zaobíral  spíše 

přetrvávajícím bratrstvím Čechů a  Slováků.  V proslovu při  pietní  akci  v  Lensedlích  v 

květnu se mluvilo pouze krátce o zvoničce, kde je umístěna pamětní deska, ovšem bez 

zmínění  padlých,  a  zejména  o  dlouhé  historii  oslav  Májů,  v  rámci  nichž  se  tento  akt 

uskutečnil. 

Některé  z  proslovů  obsahovaly  apel  řečníků  na  posluchače.  V jedno  případě  se 

jednalo na apel hrdosti na svůj národ (Lensedly při říjnové akci). Ve dvou případech se 

jednalo  o  nutnosti  mluvit  o  historii  a  připomínat  ji,  a  to  z  toho  důvodu,  abychom 

neopakovali  stejné  chyby,  jako  dělali  naši  předci  –  Přestavlky  a  Chocerady.  Řečník  v 

Choceradech, vojenský kaplan, například řekl: „Někde jsem slyšel, že ten, kdo nemyslí na  

svoji minulost, tak je odsouzen k tomu, aby ji prožíval znovu.“  Řečník v Čerčanech pak 

apeloval na posluchače, že „jen na nás je, abychom si ho (mír) ochránili i pro generace  

budoucí.“ A konečně v Lensedlích vyjádřil řečník v proslovu k 28. říjnu přání, abychom se 

my i další generace měli stále tak dobře, jak se nyní máme.

Akcí,  která  svým proslovem zcela  vybočovala,  byla  pietní  akce  v  Choceradech. 

Proslov  zde  měl  vojenský  kaplan,  což  bylo  důvodem,  že  tento  proslov  působil  zcela 

odlišně oproti ostatním proslovům – byla zde totiž pronesena modlitba za padlé a zemřelé.

Ve  třech  případech  požádali  řečníci  účastníky  pietních  akcí  o  „minutu  ticha“  za 

padlé. Při květnové akci v Lensedlích to však místo avizované minuty bylo zhruba šest 

sekund ticha,  které  řečník ukončil  poděkováním. Při  říjnové akci v Lensedlích to  bylo 
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deset  vteřin  ticha.  V Choceradech  trvalo  toto  poctění  minutu  a  půl  a  bylo  vyplněno 

vojenskou smuteční hudbou.

Co se týče kvality projevu řečníků, pak vysoká byla pouze ve dvou případech – v 

Čerčanech, což bylo dáno tím, že zde řečnil učitel místní základní školy, a v Choceradech, 

kde hovořil vojenský kaplan. V obou těchto případech byl projev kultivovaný, pronesený 

spisovnou češtinou. V dalších případech (Lensedly, Přestavlky) již o tolik kvalitní projev 

nešlo, chybou zde bylo zejména používání obecné češtiny, méně kultivovaný projev, ale 

také horší artikulace, přeřeky, zadrhávání se.   

Dalším kritériem kvality proslovů je také jejich obsahová stránka, zejména co se týče 

chybných  informací.  Takové  byly  předkládány  v  říjnovém  proslovu  v  Lensedlích.  Za 

zmínku stojí  několik výroků, například:  „historie našeho národa sahá do prahistorie“.  

Mluvit o národu v době pravěku je samozřejmě nesmysl. Pozornost si zaslouží i chybně 

prezentovaná posloupnost vládnoucích rodů na českém trůně – řečník tvrdí, že zde „vládli  

Přemyslovci, Lucemburkové, Habsburkové, Jagelonci“. Vytknout lze také tvrzení, že „na 

konci  (první světové války) při porážce  (Habsburské monarchie) to byl impulz pro naše  

exilový Čechy pro to, aby vyvolali jednání pro svébytnost a samostatnost Československa“,  

přičemž faktem je, že naši politici v čele s Tomášem G. Masarykem, Edvardem Benešem a 

Milanem R. Štefánikem prosazovali vznik samostatného státu Čechů a Slováků již během 

války – řečníkova formulace však říká, že impulzem pro tuto myšlenku se stal až konec 

války. 

   

Zakončení

Po proslovu byly pietní akce ukončeny různými způsoby. V případech, kdy šlo o 

pietu  u  pomníku  v  rámci  větších  obecních  oslav,  tedy  v  Lensedlích  v  květnu  a  v 

Přestavlkách, byla pieta ukončena nastíněním dalšího programu slavností a pozváním na 

zábavu.  V  jednom  případě,  v  Čerčanech,  byla  akce  zakončena  položením  věnce  a 

ukloněním pomníku těmi, kdo jej ověnčili a řečníkem. V případě akce v Choceradech po 

proslovu následovalo ještě pozvání do kostela na mši za padlé, po jejímž dokončení byla 

akce teprve ukončena. Říjnová akce v Lensedlích byla zakončena československou státní 

hymnou puštěnou z magnetofonu. 

Česká a slovenská státní hymna byla hrána nejen při říjnové akci v Lensedlích, ale 

také  na  dalších  dvou akcích  –  v  Přestavlkách a  v  Choceradech,  v  obou případech  po 
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ověnčení  pomníku  a  před  zahájením  proslovu.  V obou  těchto  případech  byly  hymny 

zahrány živě dechovou kapelou.

 

5.1.4 Ozdobení pomníků

Během tří pietních akcí byly pomníky ozdobeny pouze věnci, ve dvou případech pak 

věnci i  kyticemi a v jednom případě pouze kyticemi.  V Čerčanech byl pokládán jeden 

věnec, při říjnové akci v Lensedlích a v Choceradech dva věnce a v Přestavlkách dokonce 

tři.  Jedna kytice byla položena k pomníku v Přestavlkách společně s věnci,  dvě kytice 

ozdobily zvoničku v Lensedlích při květnové akci.

Všechny věnce byly z živých větví jehličnanů, v jeden pouze z tújových, v případě 

další pietní akce byly věnce z tújových a smrkových větví a v případě dalších dvou akcí 

byly věnce pouze smrkové. Do věnců byly vsazeny květy v barvách trikolory – při třech 

pietních akcích byly použity věnce s umělými květy, při jedné byly kombinovány živé, 

které převažovaly, s umělými. V jednom případě šlo o karafiáty, v případě další akce o růže 

a lilie, při jiné akci byly použity pouze růže. A pro výzdobu věnců poslední akce bylo 

použito mnoho druhů květin – růže, gerbery, jiřiny, astry, mečíky, šater, ale také kapradiny, 

listy stromů a plody hlochu. Jeden věnec však svou výzdobou vybočoval, jedná se o jeden 

z věnců položený ke zvoničce v Lensedlích, který byl laděn v duchu podzimu – byl z větví 

několika druhů jehličnanů a vsazeny do něj byly šišky smrku, listy dubu, plody mochyně, 

kaštany, bodlák. Všechny věnce, kromě tohoto podzimně ozdobeného, měly na sobě stuhu. 

V jednom případě šlo pouze o světle modrou stuhu bez nápisu (Čerčany), v dalším jednom 

případě šlo o stuhu v barvách trikolory bez nápisu (Lensedly). V případě dvou věnců v 

Choceradech šlo o stuhy v barvách trikolory se zlatými nápisy – jeden hlásal „KE 100. 

VÝROČÍ  VZNIKU  ČESKOSLOVENSKÉ  REPUBLIKY VZ  1692“,  na  druhém  bylo 

napsáno  „KE  100  VÝROČÍ  VZNIKU  ČESKOSLOVENSKÉHO  STÁTU“.  V 

Přestavlkách,  kde  byl  pomník  vyzdoben hned třemi  věnci,  z  nichž  každý byl  ověnčen 

stuhou v barvách trikolory,  pouze jeden,  největší,  nesl  nápis,  který byl  vyveden zlatou 

barvou a zněl „STŘEDOČESKÝ KRAJ“.    

Co  se  týče  kytic  položených  k  dvěma  pomníkům,  šlo  vždy  o  živé  květiny.  V 

Lensedlích byly použity dvě kytice pivoněk, vlčího bobu a kapradí, barevně však neměly 

mnoho společného se státními barvami, protože šlo o květy bílé, červené, fialové a růžové. 

Jedna kytice byla položena i k přestavlckému pomníku a jednalo se o červené růže svázané 
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modrou a stříbrnou stuhou – zde tedy lze vidět alespoň snahu o dodržení státní trikolory, i 

když nepříliš vydařenou. 

5.1.5 Návštěvníci pietních akcí

Tři  z  pěti  vzpomínkových  akcí  proběhly  za  bohaté  účasti  návštěvníků  –  v 

Choceradech, Přestavlkách a v Lensedlích (při květnové akci) se zúčastnilo kolem 100 až 

130 lidí. Nutno však podotknout, že v případě Přestavlk a Lensedel se jednalo o pietní akt 

zasazený do větších obecních slavností s dalším atraktivním programem, a zůstává tedy 

otázkou, zda by všichni tito návštěvníci přišli i v případě, že by šlo pouze o samotný pietní 

akt u pomníku. V obci Lensedly se konal pietní akt i v říjnu, a to v rámci oslavy konané v 

této obci v souvislosti se vzpomínkou na výročí vzniku samostatné ČSR, v tomto případě 

přišlo kolem 40 až 50 návštěvníků. Nejmenší účast byla zaznamenána v Čerčanech, kde 

bylo přítomno asi 26 žáků místní základní školy. Pokud se jedná o otázku dobrovolnosti 

účasti na těchto akcích, lze konstatovat, že v případě žáků přivedených k pomníku padlým 

svými učiteli nelze nejspíš hovořit o účasti ze svobodné vůle. 

Věk účastníků akcí byl různý – při akcích, které byly součástí větších obecních oslav 

byly zastoupeny všechny věkové skupiny od dětí  až po seniory víceméně vyváženě.  V 

případě dvou akcí, v Choceradech a při říjnové akci v Lensedlích, bylo nejvíce návštěvníků 

ve věku 30 až 50 let. Nejnižší věkový průměr byl v Čerčanech, kde se zúčastnili pouze žáci 

devátého ročníku místní základní školy. 

Návštěvníci  vzpomínkových  akcí  se  dostavili  ve  všech  případech  spíše  v 

neformálním, běžném oděvu, pouze v obci Chocerady bylo přítomno více lidí oblečených 

formálně. V některých obcích přišlo několik zúčastněných v lidových krojích (Lensedly, 

Přestavlky), v současných hasičských uniformách (Lensedly, Přestavlky), v historických 

hasičských uniformách (Přestavlky),  ve vojenských uniformách současných i  dobových 

(Chocerady),  několik  málo  lidí  v  dobových  šatech  první  republiky  (říjnová  akce  v 

Lensedlích).  Dokonce se objevili  i  mažoretky ve svých kostýmech a malí  fotbalisté ve 

sportovních dresech (Přestavlky). 

5.1.6 Rozhovory s některými z návštěvníků pietních akcí

Z rozhovorů, které jsem provedla s účastníky těch pietních akcí, které se nekonaly 

samostatně, ale pouze v rámci větších obecních slavností, vyplynulo, že nepřišli z důvodu 
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zájmu o tuto pietní akci u pomníku, ale kvůli dalšímu, pro ně atraktivnějšímu programu 

oslav. Dle jejich slov nemají k pomníku žádný osobní vztah. V jednom takovém případě 

však, po mém dotazu po případných padlých předcích, se jedna z účastnic zmínila, že na 

pamětní desce by mělo být i jméno nějaké jejího předka, neví však už, kdo to byl, protože 

je to už dlouho a moc se o to nikdy nezajímala. Můj dotaz pak tuto ženu a její doprovod 

alespoň přiměl si tuto pamětní desku prohlédnout.

V případě pietních akcí, které se konají samy pro sebe, byl již z rozhovorů účastníků 

těchto akcí patrný skutečný zájem o pietu u pomníků. Jako příklad lze uvést skupinu žen ve 

věku 30 až 70 let, která se každoročně účastní vzpomínkové akce u pomníků padlých v 

Choceradech,  a  to  z  důvodu,  že  v jejich rodině byli  tři  legionáři,  z  nichž  dva  padli  a  

návštěvu této pietní ceremonie chápou jako poctu svým předkům. Dále zmíním mladý pár, 

který se zúčastnil pietní akce v Lensedlích, a který sice nemá žádnou příbuzenskou vazbu s 

žádným z padlých z této obce, nicméně se cítí jako vlastenci a považují návštěvu této akce 

za akt pocty padlým, kterou si dle nich rozhodně zaslouží. 

5.1.7 Způsoby pozvání na akce

Na čtyři z pěti pietních akcí byla zvána veřejnost.186 Ve dvou případech (Chocerady, 

Lensedly  –  říjnová  slavnost)  se  jednalo  o  pozvánku  vyvěšenou  pouze  na  webových 

stránkách obce. V jednom případě (Lensedly – květnová slavnost) se jednalo o pozvání 

formou papírového plakátu vylepeného na veřejných místech, a sice přímo v místě konání 

akce, tedy v Lensedlích – zde byl plakát vylepen na nástěnce u autobusové zastávky, a také 

v Kalištích,  jejichž  součástí  Lensedly jsou,  zde  byl  plakát  vylepen opět  na nástěnce  u 

autobusové zastávky, ta se nachází na návsi obce. A v jednom případě byli účastníci zvání 

jak papírovým plakátem, umístěným na obecní vývěsce na návsi obce, tak i na webových 

stránkách obce.

5.2 Uctění památky obětí první a druhé světové války bez pietní 
akce

V některých  obcích  proběhlo  uctění  památky  obětí  světových  válek  bez  veřejné 

vzpomínkové akce. K tomuto aktu, který byl vykonán zpravidla některým představitelem 

obce, nebyli zváni žádní hosté, ani o tomto aktu nebyla zmínka v místním periodickém 

186 Pozvání na pietní akce jsou součástí přílohy – příloha č. 6.
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tisku, ani na webových stránkách obce. Letos došlo k takovémuto ozdobení pomníku bez 

veřejné pietní akce v případě desíti  pomníků. K příležitosti  konce druhé světové války 

proběhly tyto akty ve čtyřech obcích – Čtyřkoly, Nespeky, Přestavlky a Stříbrná Skalice 

(pouze pomník věnovaný obětem obou světových válek), přičemž se v těchto případech 

jedná o každoroční záležitost. K příležitosti oslav konce první světové války a stoletého 

výročí vzniku samostatného Československa se konalo takových aktů sedm – Čerčany, 

Čtyřkoly, Lštění, Stříbrná Skalice (oba pomníky v této obci), Samechov, Vestec a Vlkovec, 

přičemž pravidelně každý rok se opakuje tato pieta pouze ve třech posledně jmenovaných. 

5.2.1 Datum uctění památky padlých

V případě,  že se jednalo o výročí konce druhé světové války, při  němž byly bez 

veřejné pietní akce ozdobeny tři pomníky, jednalo se ve dvou případech (Čtyřkoly, Stříbrná 

Skalice)  o  datum 9.  května,  což  je  den,  kdy se  konec  války slavil  za  komunistického 

režimu. Zde v mikroregionu má oslava v tento den opodstatnění v tom, že patří k oblastem, 

které byly osvobozeny ruskou armádou a v Rusku byl Den vítězství vyhlášen právě v tento 

den. Zbylé dva pomníky (Nespeky, Přestavlky) pak byly ozdobeny už 8. května, tedy v 

den, kdy druhá světová válka skončila v Evropě.

Co se týče ozdobení pomníků k výročí konce druhé světové války, pak se tak dělo 

vždy kolem 28. či 29. října.

5.2.2. Organizátoři uctění památky padlých

Většina  pomníků  byla  takto  ozdobena  z  iniciativy  místních  představitelů  obce, 

zpravidla starostou či místostarostou. Jednou výjimkou bylo položení věnce k pomníku 

věnovanému oběma válkám ve Stříbrné Skalici, které každý rok v květnu probíhá v režii 

zástupce ukrajinského velvyslanectví, neboť je na pomníku vzpomenut padlý vojín Rudé 

armády.  Druhou výjimkou  bylo  položení  věnce,  květin  a  svící  k  tomuto  pomníku  i  k 

pomníku druhému, který se ve Stříbrné Skalici nalézá, a to v říjnových dnech. V tomto 

případě byly pomníky ozdobeny místním okrašlovacím spolkem. 

5.2.3. Ozdobení pomníků

Kromě  dvou  případů  (Nespeky,  Přestavlky  v  květnových  dnech),  kdy  byla  k 

pomníkům položena pouze kytice, byly všechny pomníky ozdobeny věncem či více věnci. 
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Ve dvou případech (Stříbrná Skalice, Přestavlky při červencové slavnosti) pak byl položen 

jak věnec, tak květiny současně. Věnce byly z živých větví jehličnanů, převládal smrk a 

túje. Výjimkou byl cele umělohmotný věnec zdobící pamětní desku v Samechově. Většina 

věnců byla vyzdobena květy v barvách trikolory,  našly se ovšem i výjimky. Lze uvést 

například věnec se zakomponovanými květy pouze červené barvy (Čtyřkoly – 9.5.), prostý 

věnec bez květů (Čtyřkoly – 28. 10.) či věnec ozdobený šiškami, suchými plody a obilím 

(Samechov). Z druhů květin převládaly růže,  v jednom případě byly použity také gerbery 

a  kopretiny.  Květy  na  všech  těchto  věncích  byly  umělé.  Ovšem  kytice  položené  k 

pomníkům v Nespekách a Přestavlkách byly z živých květin a jednalo se o směs gerber, 

jiřin, chryzantém, karafiátů, růží a zlatobýlu – jejich barvy neodpovídaly barvám trikolory, 

byly totiž bílé, růžové, oranžové. Ve Stříbrné Skalici bylo kytic a květin několik – byly zde 

dvě kytice rudých karafiátů, dvě květny v květináčích a váza se šeříky.

Stuha byla většinou v barvách trikolory, výjimkou je věnec položený k pomníku ve 

Čtyřkolech v květnových dnech, stuha totiž byla pouze červená, a jeden z věnců ve Vestci, 

který byl vyzdoben stuhou bílou. V pěti případech z 12 byly položeny věnce, které měly na 

svých stuhách nápis,  ve všech případech byl  vyveden zlatou barvou.  Ve třech osadách 

náležejících  k  obci  Chocerady  byly  stuhy  tří  věnců  potištěny  nápisem  „KE  DNI 

VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ OBEC CHOCERADY“,  další  jeden nesl  nápis  „KE DNI 

VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ VZ 1692“  a  jeden  byl  s  nápisem „VZPOMÍNÁME“.  Ve 

Čtyřkolech  stuha  věnce  v  květnových  dnech  hlásala  „9.  KVĚTEN  OSVOBOZENÍ 

ČESKOSLOVENSKA RUDOU ARMÁDOU“,  ve  dnech  říjnových  byl  věnec  věnován 

„NAŠIM  HRDINŮM“.  Ve  Lštění  byla  stuha  potištěna  nápisem  „OBEC  LŠTĚNÍ 

PADLÝM HRDINŮM“.

K sedmi pomníkům byly položeny také svíce, většinou hřbitovní, ve třech případech 

pouze jedna, ve dvou případech dvě a v dalším tři. 

Jeden pomník zde zcela vybočuje, jedná se o pomník věnovaný oběma válkám ve 

Stříbrné  Skalici.  Není  výjimečný  pouze  svou  květinovou  výzdobou  popsané  výše,  ale 

zejména dalšími předměty sem položenými.  Jedná se o fotografii  vojína Rudé armády, 

lístek s věnováním jeho památce od jeho rodiny na zadní straně pomníku, malá rudá vlajka 

s nápisy „9. KVĚTNA“, „VLASTENECKÁ VÁLKA“ a komunistickými symboly srpu a 

kladiva a pěticípé rudé hvězdy. Dále se na pomníku před květinami nacházela sklenice s 

čirou tekutinou, na kterou byl položen plátek kulatého chlebu. 
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Před Vánocemi byl před tento pomník postaven malý betlém, což je záležitost, která 

samozřejmě nemá s pomníkem padlých ve světových válkách žádnou souvislost.
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6. Závěr
Bakalářská práce si kladla za cíl analyzovat funkci pomníků první a druhé světové 

války v mikroregionu Malé Posázaví v současnosti a zjistit, zda plní funkci živých  míst 

paměti.  Při  analýze  funkcí  pomníků  jsem  vycházela  zejména  z  definice  pomníku  dle 

Zdeňka  Hojdy  a  Jiřího  Pokorného  předloženou  na  začátku  práce,  která  zdůrazňuje 

symbolický aspekt pomníku.

Zda pomníky plní funkci potvrzování tradic nynějším generacím a předávání tradic 

generacím novým k následování, jsem posuzovala dle toho, zda se u těchto pomníků konají 

pietní akce, které by poskytly předávání těchto tradic a upomínání na válečné události a 

oběti válek. Ve většině obcí mikroregionu se kolem pomníků obětí světových válek žádné 

pietní  akce  nekonají.  Letos  se  výjimečně  konalo  šest  pietních  akcí  (pět  z  nich  jsem 

zdokumentovala), každoročně se však konají pouze tři, což není vzhledem k celkovému 

počtu pomníku v mikroregionu (14) mnoho. Je však pravdou, že pouze jedna obec Malého 

Posázaví (Kaliště) ignorovala jak výročí konce druhé světové války, tak i výročí konce 

první  světové  války  společně  s  letošním  stoletým  výročím  vzniku  samostatného 

Československa. Z těch pěti letos se konajících akcí, které jsem analyzovala, se však dvě 

konaly v rámci větších obecních oslav, a to bez přímé souvislosti s padlými či s válečnými 

událostmi. Tedy pouze na třech z nich zazněl proslov, který se týkal vzpomínky na padlé a 

na válečné události. 

K ostatním pomníkům, i k těm, které nefigurovaly v žádné pietní akci, byla položena 

alespoň svíce, kytice či věnec, ať už někým z představitelů obce nebo nějakým občanem z 

jeho vlastních osobních pohnutek (ačkoli to se děje v minimu případech). Se skutečným 

zájmem účastníků pietních akcí o pomník jsem se při provádění rozhovorů setkala ovšem 

pouze ve výjimečných případech. Ačkoli jsem se celkem často setkávala u představitelů 

obcí i u místních kronikářů na neznalost informací ohledně pomníků, s úplným nezájmem 

vůči pomníkům jsem se z těchto stran setkala celkem výjimečně.

Z těchto popsaných zjištění  lze říci,  že  o většinu pomníků v mikroregionu Malé 

Posázaví je projevován určitý zájem. Nejde sice o zájem většiny populace těchto obcí, 

přesto zde tento symbolický význam pomníku zůstává.

Při zjišťování, zda vybrané pomníky odpovídají definici míst paměti, jsem vycházela 

z definice míst paměti dle Pierra Nory taktéž předložené v začátku práce. Dle Nory místa 
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paměti vznikají a udržují se z důvodu absence spontánní paměti.  Již výše v textu jsem 

napsala, že s tím nelze zcela souhlasit, neboť v obcích Malého Posázaví došlo ke zhotovení 

většiny pomníků první světové války v prvním desetiletí po ukončení tohoto konfliktu, v 

některých případech se jednalo o několik málo let, a je proto velice nepravděpodobné, že 

by v té době pozůstalí těchto padlých neměli ztrátu svých blízkých a válečné události stále 

ještě v živé paměti. 

Pokud jde o rozlišení míst paměti dle Nory na místa  opanovaná a místa  opanující,  

samozřejmě, jak jsem uvedla již výše ze začátku textu, mohou se tyto charakteristiky míst 

u  jednotlivých  pomníků  prolínat.  Dle  mého  zjištění  lze  o  některých  pomnících  z 

mikroregionu soudit, že u nich existuje aspekt místa opanujícího i opanovaného. Usoudila 

jsem tak  jednak  na  základě  rozhovorů  s  návštěvníky pietních  akcí,  kde  jsem ve  dvou 

případech z pěti narazila na návštěvníky, kteří k pomníku měli osobní vztah. A jednak dle 

toho, že k několika pomníkům pokládá někdo z občanů (nikoli někdo z představitelů obce) 

kytice nebo svíce, či o tento pomník nebo jeho okolí pečuje. 

Vzhledem k těmto skutečnostem lze říci, že pomníky v mikroregionu Malé Posázaví 

funkci míst paměti na první a druhou světovou válku částečně plní. Přičemž tyto válečné 

události nejsou připomínány pouze ve dny výročí konce první či druhé světové války, ale 

také  v  Den  válečných  veteránů  či  v  dny,  které  nijak  nesouvisí  s  jakýmkoliv  státním 

svátkem či významným dnem – to je případ pietních akcí, které jsou zakomponovány do 

větších obecních oslav daných obcí.

V některých případech lze pozorovat souvislost mezi konanými akcemi v dané obci a 

dobrým stavem pomníku, kolem kterého se tyto akce dějí a péčí o něj. Týká se to pomníků 

v Čerčanech, Choceradech a Přestavlkách – tyto jsou v udržovaném stavu a i o jejich okolí 

je pečováno. Zatímco v obci Lensedly, kde probíhají pietní akce každoročně, je zvonička s 

deskou se jmény padlých poškozená a zanedbaná. Dále lze analyzovat vztah mezi stavem a 

úpravou pomníku a válečnými událostmi v obci, kde pomník stojí. Těžkost válečných útrap 

lze vyčíslit počty obětí zapsaných na pomnících. Dle mého zjištění platí, ovšem s dvěma 

výjimkami,  že pomníky,  kde je  obětí  více,  jsou také v lepším stavu a lépe udržované. 

Oněmi  dvěma  výjimkami  jsou  oba  pomníky  ve  Stříbrné  Skalici,  které  sice  patří  v 

mikroregionu k těm, kde je obětí nejvíc, přesto jsou oba zanedbané a poškozené.

Pietní  akce,  které  se  zde  konají,  nejsou  však  pro  současné  návštěvníky  příliš 

atraktivní. Jsou jednotvárné, strohé, skládají se jen z proslovu a položení věnců. Proslovy v 
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některých případech ani nesouvisely s válečnými událostmi či pomníkem, u kterého se lidé 

při  pietní  akci  shromáždili.  V jiných případech je  sice  patrná  snaha  řečníka  o  poučný 

proslov,  ovšem  objevují  se  v  něm  faktické  chyby.  Ve  většině  případů  také  chyběla 

potřebná  úroveň  proslovu,  řečníci  mluvili  obecnou  češtinou,  přednes  byl  špatně 

srozumitelný. Z hlediska formy lze za zdařilé označit dva proslovy, a sice v Čerčanech a 

Choceradech, které byly kultivované. 
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Příloha č. 2: Otázky pokládané účastníkům vzpomínkových 
akcí

 Jak často se zúčastňujete této pietní akce?

 Proč se této pietní akce zúčastňujete?

 Můžete nějakým způsobem popsat svůj vztah k tomuto pomníku?

Příloha č. 3: Emailový dotazník rozeslaný představitelům obcí 
či kronikářům

 Kdy byl  odhalen  ve  Vaší  obci  pomník  obětem světových  válek?  Je  znám jeho 

autor?

 Z čí iniciativy a z jakých finančních prostředků byl postaven, příp. jaká byla jeho 

pořizovací cena?

 Kdo  se  o  pomník  a  úpravu  jeho  okolí  stará?  Případně  kdy  proběhla  poslední 

rekonstrukce pomníku?

 Dějí se v rámci společenského života ve Vaší obci u pomníku nějaké vzpomínkové 

akce jako např. pokládání věnce v den státního svátku?

 Lze charakterizovat vztah místních obyvatel k pomníků ve Vaší obci? Zúčastňují se 

např. pietních akcí, jestliže zde probíhají, či mají zájem se zúčastňovat péče o něj a 

jeho okolí?  
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Příloha č. 4: Nápisy na pomnících daných obcí mikroregionu

Čerčany

1914 – 1918 

BAREK JAROSLAV

HAVLÍČEK BOHUSLAV  

HROMAS JOSEF

CHRPA FRANTIŠEK

KONOPISKÝ BOHUMIL

KREJCÁREK JOSEF

MACAL JAROSLAV

MARŠÁL ANTONÍN

ŘÍHA FRANTIŠEK

STRNAD FRANTIŠEK

ŠTURC JAROSLAV

ŠTURC JOSEF

ŠTURC KAREL

VÁVRA FRANTIŠEK

HRDINNÝM OBČANŮM -

OBĚTEM BOJE

RŮŽEK BOHUMIL

PLZÁK VÁCLAV

8. V. 1945

ČEST JEJICH SVĚTLÉ PAMÁTCE!

1935

Čtyřkoly 

PADLÝM

A ZEMŘELÝM VOJÍNŮM 

VE VÁLCE 
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1914 – 1918

ZE ČTYŘKOL Z JAVORNÍKA

ALEXANDR FR. BRYCH FRANT.

HNÁTEK JOS. BURDA ANT.

HRUŠKA JOS. BURDA JOS.

CHLUMSKÝ FR. KOUBLE BOH.

KONTA ALOIS KVIZ BOHUMIL

KONTA JAN MAŘÍK FRANT.

KRYŠTOF JOS. MAŘÍK VÁCL.

MICKA JOSEF PÁŠA JAROSL.

PROCHÁZKA V. PAZDERA ALOIS

REIMAN KAREL PILÁT FRANT.

SPILKA ČENĚK PILÁT JOSEF

NA VĚČNOU PAMĚŤ 

POPRAVENÝM VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE

1939 – 1945

PROŠEK VÁCLAV, * 28. 5. 1910. † 25. 9. 1941

KREJČÍ JOSEF, * 7. 3. 1890. † 30. 6. 1943

KOVAŘÍK JAN,  * 9. 5. 1915 † 5. 5. 1945

Chocerady

1914 – 1918

„TĚM, KTEŘÍ SE NEDOČKALI“

ALOIS DOLEŽAL FERDINAND PTÁK

FRANT. JEDLIČKA FRANT. STELLA

STANISL. JUKL BOHUMIL STOLAŘ

ANT. KOPŘIVA JOS. ŠTĚPÁNEK

FRANT. KOPŘIVA JOS. ŠRAMOTA

JAN KOZA JOS. ŠVANDA

ANT. NEUFUS FRANT. TLAMOCHA
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VÁCLAV PETRAN JOS. TŮMOVEC

FRANT. POLÁK KAREL VAVERKA

JAROSL. VYCPÁLEK

Kaliště

NA PAMĚŤ 

OSVOBOZENÍ VLASTI

28. X. 1918

A KU CTI SYNŮ NAŠICH PADLÝCH

I VŠECH, KDOŽ ZA VLAST

BOJOVALI A TRPĚLI

1914 – 1918

BARTÁK JAROSLAV

KRATINA ANTONÍN

KRATINA VÁCLAV

NOVÁK STANISLAV

TLAMYCHA ČENĚK

VESELÝ VÁCLAV

VLČEK JOSEF 

ZNAMENÁČEK JOSEF

 

PÁNEK ŘÍČANY“. 

Lensedly

PAMÁTCE

OLD. HAVLÍČKA

* 1890 † 1919 

JOS. HAVLÍČKA

* 1895 † 1915

JAR. HONCE

* 1881 † 1915
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VÁCL. HOKE

* 1900 † 1919

JOS. JANOVSKÝHO

* 1891 † 1914

AL. JANOVSKÝHO

* 1897 † 1918

FRANT. VÁVRY

* 1883 † 1916

VE VÁLCE 1914 – 1919 PADLÝCH

RODÁKŮ ZDEJŠÍCH VĚNOVÁNO

ODPOČIŇTE V POKOJI PO BOJI!

Lštění

NA PAMÁTKU 

PADLÝCH VOJÍNŮ

VE SVĚTOVÉ VÁLCE

1914 – 1918

CHVÁTAL JOSEF

KOTRBA VÁCLAV

KUZBA VÁCLAV

RŮŽIČKA JAN

STOLAŘ FRANTIŠEK

STOLAŘ JAN

ŠTĚPÁN ANTONÍN

TOPOL ANTONÍN

V DESÁTÉM ROCE ČSL. REPUBLIKY

VĚNUJÍ OBČANÉ ZE LŠTĚNÍ

V SVORNOSTI ŽIJ A VAŽ SVOBODY DRAHÉ,

NÁRODE MILÝ, PO NÍŽ ONI TOUŽILI
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TRPĚTI MUSILI I ŽIVOTY POLOŽILI !

Nespeky

OBĚTEM I. SVĚTOVÉ VÁLKY

1914 – 1818.

BARTOUŠEK FERDINAND * 1880 NESPEKY

BERNARD ANTONÍN * 1887 MĚSTEČKO

BROŽEK JOSEF * 1890 MĚSTEČKO

HOŠTA EMANUEL * 1891 MĚSTEČKO

KOZEL FRANTIŠEK * 1886 NESPEKY

KOZEL JOSEF * 1879 NESPEKY

MOCKA JOSEF * 1894 NESPEKY

PILÁT FRANTIŠEK * 1882 MĚSTEČKO

POLÁK ANTONÍN * 1876 MĚSTEČKO

POLÁK BEDŘICH * 1890 MĚSTEČKO

ŠUBRT VÁCLAV * 1891 NESPEKY

VAŠÁK MILOSLAV * 1889 HVOZDEC

VEJMELKA ANTONÍN * 1889 NESPEKY

ZAZVONIL FRANTIŠEK * 1888 NESPEKY

1938 – 1945 28. 10. 1948

LAD. ČERVENKA. 

Přestavlky u Čerčan

ŽIVOTY SVÝMI VYKOUPILI JSTE NAŠI SAMOSTATNOST. 

1914-1918

FRANT. ČÍHA JOS. KOCANDA KAREL ŠILÍNEK

ANT. FIALA VOJTĚCH KŘÍŽ ANT. ŠTURC

FRANT. JEŽEK KAREL MUSIL   FRANT. ŠUSTA

JOS. JEŽEK FRANT. PALOUČEK    JOS. TLAMICHA

FRANT. JÍŠA JOS. PITROF JAROMÍR ZACH

FRANT. JUKL VÁCLAV PLATIL JOS. ŠIMEK

FRANT. KAČÍREK   JOS. PŘEUČIL FRANT. ŽÍŽALA

66



VÁCLAV KLAUZ JAR. SOBOTKA          JOS. ŽÍŽALA

19139-1945

ANT. NOVÁK JAN PĚKNÝ JOS. VOŇAVKA

ČEST VAŠÍ PAMÁTCE!

Samechov

PADLI VE SVĚTOVÉ VÁLCE

1914 – 1918.

Basl Josef Mikeš Jan

Drož Jan Melč František

Jenčík František Melč Jaroslav

Košťál Jan Procházka Frant.

Šusta Josef

Senohraby

1914 1918

VĚNOVÁNO PADLÝM

VE SVĚTOVÉ VÁLCE

TOPOL VÁCLAV

NOVÁK JAN

MALÝ ALOIS

LITOŠ JOSEF

NOVÁK FRANTIŠEK

PAMÁTCE UMUČENÝCH 1939 – 1945.

NÁDVORNÍK JOSEF POLÁK VIKTOR

DUNOVSKÝ JOSEF POLÁKOVÁ KARLA

DUNOVSKÁ AMÁLIE POLÁKOVÁ VĚRA

PANÝRKOVÁ MATYLDA WAFFEL ŠALOMOUN

TOMKOVÁ ANNA WAFFLOVÁ MARIE

REIMANNOVÁ TEREZIE WAFFEL ALFRED 
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Stříbrná Skalice

Pomník obětem první světové války:

NAŠIM PADLÝM

SPOLUOBČANŮM

1914 – 1918.

BYLINA RUD. NEKVASIL J.

BUDINSKÝ FR. MORAVEC EM.

BUBENÍK FR. MORAVEC JAN.

DAVID VÁCL. PRUŽINA AL.

DOLEŽAL K. PRUŽINA FR.

DUŠEK JOS. RANDA ANT.

HAJNER JAN. SADÍLEK JAN.

HAVLÍČEK V. SADÍLEK FR.

CHOCHOLA J. SADÍLEK ANT.

JANOVSKÝ FR. SADÍLEK RUD.

JANOVSKÝ J. SADÍLEK BOH.

JANOVSKÝ J. SADÍLEK STAN.

KLÍMA LEO. SOUSTRUŽNÍK J.

KROUPA JOS. SVOBODA JOS.

KURTZ JOS. SVOBODA FR.

LUTNER RUD. ŠAFRA ANT.

LUTNER AL. ŠTĚPÁNEK JOS.

LUTNER BOH. ŠUSTA FR.

NAVRÁTIL FR. ŠUSTA JOS.

NEKVASIL J. VANĚK ANT.

 VRABEC V.

ZNAMENÁČEK V.

ZNAMENÁČEK A.

SVOBODA J. VRABEC B. 

 MUSIL A.

VY, KDOŽ JSTE Z LÁSKY NEJVĚTŠÍ DAR DALI, 
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ZE ZA BRATRY JSTE SVOJE UMÍRALI

A OBĚTÍ SVOU VLAST JSTE VYKOUPILI,

AČ MRTVI PŘEC JAK VĚČNĚ BY JSTE ŽILI ! 

Pomník obětem první a druhé světové války:

NA PAMĚŤ OBĚTEM 

1. A 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

1914  - 1918

BYLINA RUD. MUSIL V. NEKVASIL J.

BUDINSKÝ FR. PRUŽINA AL.

BUBENÍK FR. PRUŽINA FR.

DAVID VÁCL. RANDA ANT.

DOLEŽAL K. SADÍLEK JAN.

DUŠEK JOS. SADÍLEK FR.

HAJNER JAN. SADÍLEK ANT.

HAVLÍČEK V. SADÍLEK RUD.

CHOCHOLA J. SADÍLEK BOH.

JANOVSKÝ FR. SADÍLEK STAN.

JANOVSKÝ J. SOUSTRUŽNÍK J.

JANOVSKÝ J. SVOBODA JOS.

KLÍMA LEO. SVOBODA FR.

KROUPA JOS. ŠAFRA ANT.

KURTZ JOS. ŠTĚPÁNEK JOS.

LUTNER RUD. ŠUSTA FR.

LUTNER AL. ŠUSTA JOS.

NAVRÁTIL FR. VANĚK ANT.

NEKVASIL FR.  VRABEC V.

NEKVASIL J. ZNAMENÁČEK V.

MORAVEC EM. ZNAMENÁČEK A.

MORAVEC J.

1939 - 1945

JANOVSKÝ STAN. ZENGER C.
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NEKVASIL FR. RODINA ŠULCOVA

VOJÍN RUDÉ ARMÁDY

MICHAJL PETROVIČ

FOMINICH

POLOŽIL ŽIVOT 

PŘI OSVOBOZOVÁNÍ ČSR

V KVĚTNU 1945

Vestec

ŠVEC JAN KOŠATA JOS.

* 5.5. 1873. * 10.11. 1886.

BAREŠ ANT. KOŠATA FR.

* 15.9. 1878. * 27.4. 1897.

BAREŠ FR. ŠIŇOR JOS.

* 28.6. 1884. * 8.5. 1887.

SLAVÍK ANT. ŠIŇOR JAN

* 28.6. 1884. * 16.5. 1887.

KOCÁBEK JOS. RANDA FR.

* 6.9. 1885. * 4.5. 1895.

„O druzi drazí vy bratři nás všech, 

kdo z vás si pomyslel, že neuzří již Čech, 

tu drahou vlast, otce, matičku,

neb děti volají – vrať se tatíčku!

Vlkovec

NA PAMĚŤ VĚČNOU TĚM 

KTEŘÍ SE NEVRÁTILI

1914   - 1918

FRANTIŠEK PROCHÁZKA č.p. 1 

JAN STAROSTA č.p. 2

JOSEF ZACH č.p. 4
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JOSEF CHALOUPECKÝ č.p. 5

JOSEF MÜLLER č.p. 8

KAREL MOUHA č.p. 10

BOHUMIL DUŠEK č.p. 27

KAREL PÁRYS č.p. 29
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Příloha č. 5: Zápisky výzkumníka – pietní akce u pomníků v 
mikroregionu

V mikroregionu Malé Posázaví, kde jsem prováděla výzkum, se v období od května 

do  konce  října  2018  konalo  šest  vzpomínkových  aktů  kolem  pomníků,  přičemž  jsem 

navštívila a zdokumentovala pět z nich. Tři z těchto pietních akcí bylo konáno pouze za 

účelem samotné  akce,  zbylé  akce  byly  jen  součástí  větších  obecních  oslav.  Pravidelně 

každoročně se konají vzpomínkové akce ve třech obcích mikroregionu. Ve zbylých obcích 

se letos akce konaly výjimečně, a to při příležitosti 100letého výročí založení samostatné 

Československé republiky.

Jako organizátoři zde vystupují různé instituce. Ve dvou případech se akce konaly 

pod záštitou obce a řečníky zde byli starostové. V jednom případě je akce konána místní 

základní devítiletou školou a proslov zde měl zástupce ředitele této školy. V jednom 

případě je akt v režii armády a řeč zde vedli její představitelé. A v případě jedné obce byl 

pořadatelem obou akcí místní Sbor dobrovolných hasičů a proslov zde vedl při jedné pietní 

akci kronikář sám, ve druhé pietní akci pak tento kronikář společně s velitelem místního 

SDH.  Lze pozorovat rozdílný průběh, pojetí i rozdíly v proslovech vzpomínkových akcí 

dle toho, jaký je jejich organizátor a lze také vidět, v kterých případech jsou vzpomínkové 

akce spontánní a kde se jedná o místo řízené paměti.

Čerčany (4. května 2018) 

V Čerčanech každoročně probíhá slavnostní uctění památky padlých, které je v režii 

vedení místní základní devítileté školy. Veřejnost k této akci není zvána, předem o ní není 

známka ani v místním periodiku, na webových stránkách či letácích. Zpětně se v minulých 

letech objevovala v místním periodiku alespoň zpráva o proběhlé akci, někdy i s fotografií, 

letos však ne.

Datum konání akce je pohyblivé, škola si je přizpůsobuje. Letos se akce konala 4. 

května, přičemž volno bylo 8. 5., kdy si připomínáme Den vítězství. Pietní akce probíhala 

za přítomnosti ředitele školy, jeho zástupce a 24 žáků devátých tříd. Oba zástupci vedení 

školy byli oblečeni formálně, stejně tak někteří žáci, většina z nich však na pietní akt přišla 

oblečena neformálně.

Pietní akce započala v 10 hodin dopoledne a trvala přibližně sedm minut. Žáci se 

seřadili na chodníku před pomníkem do dvou řad po jeho stranách. Přímo naproti pomníku 
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se pak postavili ředitel školy se svým zástupcem. Zástupce ředitele, muž kolem 50 let, 

zahájil  svůj  proslov  uvítáním  účastníků  shromáždění.  Proslov  měl  následující  znění: 

„Vážený  pane  řediteli,  vážení  žáci,  vážení  hosté.  Sešli  jsme  se  zde,  abychom  poctili  

památku obětem druhé světové války. V letošním roce je to již 73 let, 73 let, které můžeme  

žít v míru. (...) Známe válečné události z vyprávění pamětníků, z knížek a z filmů, ale i tak  

je druhá světová válka děsivá právě tím, jak moc zasáhla život civilistů a jako obyčejný  

člověk si vůbec nedovedu představit rozdělených rodin, mučení a vraždění mnohdy žen i  

dětí  a  další  podobné hrůzy.  Při  přemýšlení  o  všech těch 73 let  vzdálených událostech  

bychom si měli uvědomit, jaké štěstí mají naše generace, které se mohou rodit a vyrůstat v  

míru.  Rád bych zmínil  nejdůležitější  události  květnových dnů roku 1945. Patří  mezi ně  

Pražské povstání, které proběhlo pátého května a trvalo až prakticky do konce války, a  

osmý květen 1945, kdy druhá světová válka v Evropě skončila. Pražským povstáním, do  

kterého se zapojilo více než třicet tisíc obyvatel, vyvrcholila na jaře roku 1945 vlna odporu  

proti nacistickému útlaku. V ulicích vyrostlo více než šestnáct set barikád. Povstalcům však  

brzy  docházela  munice  do  různých  zbraní.  Praha  byla  bombardována  a  odstřelována  

Němci, kteří do Prahy přijížděli z vojenského prostoru Neveklova. Byly to velmi těžké dny,  

a to každým svým okamžikem. Pro dokumentaci tehdejšího dění v Praze se nabízí úryvek z  

dobového Osvobozeného českého slova.  Cituji.  Oddíly  SS vnikly  do sklepa domu číslo  

popisné padesát tři, sloužící v té době jako protiletecký kryt. Ve sklepě bylo třicet sedm  

osob, z velké většiny ženy a děti.  Všichni až na tři  byli  na místě povražděni.  Ti,  co se  

zachránili, ve chvíli, kdy komando vtrhlo do sklepa, (...). Když vrazi dokonali své krvavé  

dílo, volali "auf!, auf!". Poté se zvedla čtrnáctiletá dívka, která nebyla původně zasažená a  

ihned byla bez okolků také zastřelena. Esesáci ještě namátkou do obětí stříleli a olupovali.  

Konec  citace.  Od  mnohem  většího  krveprolití  a  ničení  města  zachránil  Prahu  jednak  

nečekaný zásah velmi dobře vyzbrojených Vlasovců a pak hlavně skutečnost, že Němci pod  

dojmem blížící se kapitulace sledovali  pouze jeden zájem, a to dostat se bez úhony do  

amerického zajetí. V úterý osmého května 1945 Německo po dlouhých šesti letech války  

kapitulovalo. Ve dvacet tři hodin středoevropského času vstoupila v platnost celoněmecká  

bezpodmínečná kapitulace a válka v  Evropě skončila.  Ve středu devátého května 1945  

začíná první  den míru.  Do prakticky již  osvobozené Prahy přijíždějí  první  tanky Rudé  

armády  sovětského  svazu,  aby  dokončily  osvobození  země  mezi  desátým  a  dvanáctým  

květnem 1945. Závěrem chci zdůraznit, že jen díky obětavým lidem, často bezejmenným  
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hrdinům,  můžeme žít  v  míru.  Jen  na  nás  je,  abychom si  ho  ochránili  i  pro  generace  

budoucí. Děkuji vám za pozornost.“

Poté pokynul dvěma zástupcům žáků a tato dívka s chlapcem následně položili k 

pomníku věnec a uklonili se. Pomníku se pak uklonili i ředitel se zástupcem a tím byla 

akce ukončena.

Věnec byl z živého, zeleného jehličí túje, do nějž byly zasazené umělé bílé, červené a 

světle modré karafiáty. Na věnec byla připevněna světle modrá stuha, na které nebyl žádný 

nápis. 

Akce byla provedena poněkud ve spěchu a nebyl mi po ní poskytnut čas, abych se 

dala s někým z účastníků do řeči, pan zástupce odváděl rychle žáky opět do vyučování. 

Předtím jsem mluvila pouze s panem ředitelem, který, jak mi řekl, považuje za důležité 

tyto události připomínat, jelikož, jak zjistil, žáci se o tuto problematiku nezajímají. Ovšem 

to, v jakém spěchu tento pietní akt proběhl a skutečnost, že žáci byli po jeho skončení 

urychleně  odváděni  zpět  do  školy,  příliš  nekoresponduje  s  ředitelovým  vyjádřením  o 

důležitosti připomínání válečných událostí vzpomínkovými akcemi.

V  tomto  případě  lze  hovořit  o  místě  řízené  paměti  –  vzpomínková  akce  zde 

neprobíhá spontánně, její účastníci – žáci, jsou sem přivedeni vedením školy a jejich účast 

je zde povinná.

Lensedly (19. května)

Pietní akce s uctěním památky padlých v první světové válce probíhá v rámci velké 

slavnosti  Staročeských  májů,  je  organizována  místním  Svazem  dobrovolných  hasičů 

Lensedly a patří zde k velkým událostem. Její vznik sahá do roku 1946 a od té doby dlouhá 

tradice slavení staročeských májů zde nebyla přerušena, koná se zde každoročně zpravidla 

třetí neděli v květnu.

Ráno se staví máj a po poledni začíná tančení besedy, které je už veřejné. Tanečníci v 

lidových krojích (místní  i  přespolní)  a obecenstvo – zpravidla  celá obec čítající  asi  80 

obyvatel  a  několik  málo  návštěvníků,  se  shromáždili  na  travnatém  plácku  u  hasičské 

zbrojnice a kulturního domu. Těsně před 13. hodinou se vydal průvod všech za hraní živé 

dechové hudby ke zvoničce. Tam se krojovaní tanečníci seřadili po dvojicích do zástupu, 

první čtyři páry vešly do ohrádky se zvoničkou a položily k ní dvě kytice. Kytice byly z 

živých květin, a sice z pivoněk, vlčího bobu, kapradí. Květy měly bílou, růžovou, fialovou 

a červenou barvu. Nebyla zde tedy žádná souvislost se státní trikolorou.
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Ostatní přihlížející mezitím postávali různě neuspořádaně kolem zvoničky. Poté, co 

byly  květiny  položeny,  chopil  se  slova  místní  kronikář,  muž kolem 70 –  75  let.  Jeho 

proslov byl  v následujícím znění:  "Vážení spoluobčané, milí  hosté,  stojíme zde dnes u  

zvoničky, ta je zajímavá tím, že původní zvonek zabavili Němci na výrobu svého zbrojního  

arzenálu. Takže v roce 46 pak došlo k vysvěcení tohohletoho zvonu, který je tady dodnes, a  

při  té  příležitosti  začal  vlastně  první  ročník  českých  májů  tady  s  českou  besedou  v  

Lensedlích.  Takže  vidíte  to,  že  díky  tradici  tady  máme  velkou  kolonu,  mnoho  kolon  

krojovaných, kteří si dneska zatančí besedu. Myslím si, že je to taková vnitřní radost těch  

rodáků, který tady byli dřív a kteří jsou tady nyní. Jsme malá obec, která čítá zhruba asi 80  

trvale žijících obyvatel, takže dneska to vypadá tak, že na jednoho trvale žijícího obyvatele  

tady  máme  pomalu  několik  krojovaných.  Já  bych  chtěl  připomenout  i  to,  že  tradičně  

nejenom máje, ale i kapela pana Hrušky nás už desetiletí tady doprovází jak po vsi, tak na  

zábavě, je to matador, kterej se toho každý rok zhostí a jsme rádi za jeho podporu. Vám  

jsme rádi za to, že nás podporujete taky, jak morálně, tak i že přispějete třeba na máje, až  

budou chodit krojovaní a vybírat na máj, kterou můžete vyhrát a podobně. Dál bych chtěl  

minutou ticha vzdát hold našim předkům, kteří položili životy za to, abysme se my tady  

dneska měli tak, jak se máme." Místo avizované minuty ticha to však bylo zhruba šest 

sekund  ticha,  které  řečník  ukončil  poděkováním.  Poté  už  jen  nastínil  další  program 

slavnosti,  a  tím  oficiálně  zahájil  letošní  tradiční  Máje.  Opět  se  rozehrála  dechovka  a 

průvod  pomalu  postupoval  dále  vesnicí.  Celý  tento  proslov  u  zvoničky  trval  asi  čtyři 

minuty.

Jak lze vidět, proslov byl především o slavnostech májí a jejich dlouhé tradici v obci, 

přičemž krátce zmínil také historii zvoničky, na které se deska se jmény padlých nachází. 

O válečných událostech se však nezmínil vůbec. 

U  zvoničky  se  nikdo  nezdržel,  všichni  pokračovali  s  průvodem  za  slibovanou 

zábavou. Účastníci slavnosti navíc viděli zvoničku jen z té strany, kde není deska se jmény 

padlých.  Rozhodla  jsem se  dát  do  řeči  se  skupinkou  tří  žen,  které  tu  ještě  postávaly. 

Jednalo se o zhruba 70letou ženu a, jak jsem se dozvěděla, její dceru s kamarádkou, které 

byly ve věku mezi 45 až 50 lety. Jak jsem se dozvěděla, starší žena se tu narodila a jezdí 

sem s dcerou každoročně na slavnosti Staročeských májů, což vždy spojí i s návštěvou 

příbuzných, které přes rok nevidí a přítelkyně mladší ženy chtěla tuto slavnost vidět kvůli 

tančení besedy, což znala z vyprávění. Když jsem se zeptala, jak vnímají pietu padlým, 

která je součástí oslav, bylo mi řečeno, že to k tomu patří, ale nijak zvlášť to neprožívají. 
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Po mé otázce po případných padlých příbuzných starší žena nakonec zmínila, že tam je i 

jméno nějaké jejího předka, neví však už, kdo to byl, protože je to už dlouho a moc se o to  

nikdy nezajímala. Můj dotaz jim to však prý připomněl a přiměl je jít se na pamětní desku 

podívat.   

Kromě  tanečníků  v  lidových  krojích  byli  účastníci  pietní  akce  oblečeni  spíše 

neformálně.

Na slavnost bylo v předchozích letech upozorňováno na webových stránkách obce 

Kaliště, jejíž součástí Lensedly jsou. V Kališti na tuto slavnost letos upozorňoval letos také 

leták vylepený na autobusové zastávce v těsné blízkosti Kališťského pomníku.

Přestavlky u Čerčan (16. června)

K pomníku padlým v Přestavlkách je v době kolem 8. května pokládána kytice – 

letos se jednalo o kytici živých růžových a bílých květin se stuhou v barvě trikolory. Tento 

akt probíhá však bez přítomnosti veřejnosti.

Letos se ovšem konal, 16. června, v rámci velkých obecních oslav, také veřejný akt 

uctění památky padlým, který zajistila obec. Slavilo se zde 790. výročí založení obce, 125. 

výročí založení SDH Přestavlky, 100. výročí vzniku Československé republiky a 85. výročí 

založení Sokolské obce Přestavlky.

Akce začala kolem 11:15 shromážděním účastníků, jejichž počet odhaduji kolem 100 

až 130 lidí, u místního hostince, průvod se pak vydal ke kapličce, kde setrval zhruba půl 

hodiny. Starosta obce, muž kolem 60 let, u kapličky slavnost zahájil, uvítal návštěvníky a 

osvětlil, proč jsme se zde sešli, mluvil o historii obce. Poté měl krátký proslov duchovní ze  

sousední obce, který mluvil o důležitosti sounáležitosti občanů a nakonec se se zástupem 

lidí pomodlil. Poté následoval průvod se živou dechovkou k pomníku padlým. U pomníku 

již stáli zástupci armády a hasičů s vlajkami republiky a obce. K pomníku pak zástupci 

obce položili kytici a samotný pomník ověnčili třemi věnci a před něj položili  na zem 

kytici. Věnce byly ze živých větví tůje a jedle, živých květin a listů, květy byly v barvě 

trikolory. Jednalo se o růže, gerbery, jiřiny, astry, šater, mečíky. Modré květy však byly 

umělé.  Zakomponovány byly i  větve hlochu Stuhy také v červenomodrobílé barvě.  Na 

jednom  z  věnců,  který  byl  pověšen  nejvýše  a  byl  největší,  nesl  stuhu  s  nápisem 

STŘEDOČESKÝ KRAJ. Kytice byla z červených živých růží, svázané modrou a stříbrnou 

stuhou. Ceremonie pokládání věnců a kytice byla zakončena českou a slovenskou hymnou. 

Poté, cca v 11:30, začal starosta obce svůj proslov u pomníku. Proslov měl takovéto znění: 
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„Drahý místostarosto, drazí hosté, sousedé, dámy, pánové, milé děti a slovenští přátelé.  

Dnešní setkání na tomto místě je víc než symbolické, stojíme u pomníku, který vzdává hold  

našim spoluobčanům, kteří zde zemřeli za první světové války. Ta skončila právě před sto  

lety. Před sto lety zároveň vznikla Československá republika, ale svých stých narozenin se  

nedočkala,  zanikla  v  roce  devadesát  tři.  Možná  si  říkáte,  proč  tu  o  tom hovořím.  Ze  

společné historie Čechů a Slováků se ale můžeme hodně poučit. Těch 75 let, které jsme  

spolu  společně  prožili  pod  skvělou  značkou  Československo  je  toho  živým  důkazem.  

Nezapomínejme  na  to  a  vysvětlujme  to,  mluvme  o  tom  zejména  s  mladými,  jejichž  

povědomí o minulosti je velice tristní. Čechoslováci by mohli a měli být pro ostatní národy  

příkladem toho, jak se dá pokojnou cestou a bez krveprolití přejít k demokracii. Pravda,  

bylo za tím mnoho emocí, zklamání, určitě i slz, ale troufám si tvrdit, že už to všechny  

přebolelo. Navíc se ukázalo, že blízké vazby Čechů a Slováků žádná politická rozhodnutí  

nedokáže  přetrhnout.  Važme  si  toho,  hýčkejme  si  naše,  teď  už  vlastně  mezinárodní  

přátelství, které nám mnohé národy mohou závidět. Vážení hosté, milí spoluobčané, děkuji  

vám, že jste přišli na toto místo uctít a vzpomenout si na výročí založení obce. A protože  

důvodů k tomu radování ve dnešní den je víc, tak vás chci co nejsrdečněji přivítat, teda  

pozvat na hřiště, kde je pro vás připraven bohatý program. Děkuji.“

Pouze  zmínkou  tedy  vzpomenul  první  světovou  válku  a  založení  republiky. 

Dalekosáhleji  mluvil  o  společné  historii  Čechů  a  Slováků,  o  blízkých  vztazích,  které 

přetrvávají  dodnes.  Ovšem  válečné  či  poválečné  události  nezmínil.  Tento  proslov  u 

pomníku trval asi tři minuty a zakončen byl pozváním na zábavu.

Většina  návštěvníků  byla  oblečena  neformálně,  letně,  výjimkou  byli  organizátoři 

akce – tedy vedení obce, které bylo alespoň v některých případech oděno formálněji. Dále 

zde bylo několik účastníků v lidových krojích,  v současných i  historických hasičských 

uniformách,  mažoretky  ve  svých úborech a  několik  dětských fotbalistů  ve  sportovních 

dresech. 

Po skončení piety u pomníku jsem se dala do řeči s mladou ženou, která si fotila 

průběh shromáždění u pomníku. Zjistila jsem však, že k němu nemá nijak zvláštní vztah, 

není  místní,  ale  pochází  ze  slovenských  Přestavlk  a  jelikož  je  jejich  obec  v kontaktu 

s Přestavlky u Čerčan, přijela se podívat na největší slavnost roku, která se zde odehrává a 

chtěla  zdokumentovat  společenský  život  v  obci.  Dále  jsem mluvila  s mladým mužem, 

který, jak se ukázalo, je členem hasičského sdružení a se svými kolegy se stará o okolí 

pomníku,  který  stojí  na pozemku patřícím k hasičské  zbrojnici.  I  on  se  však  přišel  na 
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slavnost podívat z toho důvodu, že je to jedna z mála akcí, které se v této obci dějí. Co se 

týče jeho zájmu o pomník, nepřesahuje prý občasnou údržbu jeho okolí. 

Jak jsem viděla, nikdo z účastníků akce se u pomníku nezdržel.

O konání této akce informoval leták vyvěšený na obecní vývěsce v Přestavlkách a na 

webových stránkách obce.

Lensedly (28. 10.)

V obci  Lensedly  se  letos  konal  výjimečně  pietní  akt  při  příležitosti  100.  výročí 

vzniku  Československé  republiky.  I  tato  akce  byla  pořádána  místním  Sborem 

dobrovolných hasičů. Započala v neděli  28. října ve 14 hodin shromážděním účastníků 

před budovou místního kulturního domu a hasičské zbrojnice. Každý příchozí návštěvník 

byl ozdoben stuhou barvy trikolory, která mu byla přišpendlena na levou klopu kabátu. Pár 

minut po 14. hodině se vydal průvod v čele s hasiči ve svých uniformách nesoucími věnce 

ke zvoničce s pamětní deskou. Hasiči se postavili v řadě po dvou před vrátka plotu okolo 

zvoničky, ostatní účastníci se porůznu postavili  z dvou stran zvoničky a z jedné strany 

zvoničky se postavili  řečníci  –  velitel  místního  SDH – muž kolem 60-65 let  a  místní 

kronikář přibližně stejného věku. Velitel hasičů uvítal návštěvníky akce a připomněl, proč 

sem  přišli.  Pak  poprosil  členy  hasičského  sboru,  kteří  nesli  věnce,  aby  postoupili  do 

prostoru zvoničky a položili věnce k ní. Když se tak stalo, vyzval dalších 6 občanů, kterých 

si obec váží a kteří se angažují ve věcech obce, aby se také postavili do prostoru zvoničky. 

Poté předal slovo druhému řečníku – kronikáři. Ten návštěvníky také uvítal a začal svůj 

proslov. „Vážení přátelé, taky vás na tomhletom setkání ke stému výročí založení republiky.  

Myslím si, že všichni bysme měli bejt hrdí na to, že v tomhle státě žijeme, ta státnost naše  

je  posvěcená  těma  sto  lety  té  svébytnosti,  demokracie  a  identity  našeho  národa.  

Samozřejmě historie našeho národa sahá do prahistorie a takovej první mezník, kterej byl,  

byl  příchod praotce Čecha,  kterej  tady naší zemi dal  toto posvátný jméno Čechy.  Pak  

samozřejmě v  těch  územích  českejch  vládli  Přemyslovci,  Lucemburkové,  Habsburkové,  

Jagelonci. A Habsburkové, když vládli našim zemím naposledy, tak vlastně ke konci jejich  

vlády propukla první světová válka, kdy vlastně na konci při porážce to byl impulz pro  

naše  exilový  Čechy  pro  to,  aby  vyvolali  jednání  pro  svébytnost  a  samostatnost  

Československa. Takže v čele s Tomášem Garigguem Masarykem a Edvardem Benešem,  

kteří za Čechy se zasloužili o ty kroky, který vedly k založení republiky, ale samozřejmě  

nesmíme  zapomenout  i  na  slovenského  rodáka  Rostislava  Štefánika  [správně  Milan 
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Rastislav  Štefánik],  který  jako  francouzský  generál  a  diplomat  ve  službách  Francie  

pomáhal právě těmto dvoum v kontaktech na představitele mocností a aktivně organizoval  

vznik  československých  legií  především náborem na  italské,  francouzské  frontě  a  mezi  

válečnými zajatci v Rusku a pak z těch legií vlastně vznikla naše česká, československá  

armáda, která chránila území našeho státu. Já to beru letem světem, protože samozřejmě  

ve sdělovacích prostředcích todleto probíhá, takže si každej můžete tydlety informace najít.  

Takže samozřejmě připomínám to, že oficiálně osumadvacátého října před sto lety vyšel  

zákon o zřízení samostatného československého státu. Od této doby proběhlo v několika  

meznících ve státě několik zvratů. První republika, to je takovej symbol tý český státnosti,  

kdy  ekonomika toho státu  byla  jedna z  nejlepších  de  facto  na  světě,  že  jo.  Měli  jsme  

kulturu, měli jsme průmysl, bohužel samozřejmě byli jsme trnem v oku Němcům už od toho  

založení státu a pak nástupem Hitlera vlastně došlo k tomu, že v osumatřicátém roce za  

podepsání Mnichovský dohody, že jo, Francie, Itálie a Velký Británie s Německem, jsme  

vlastně o nás bez nás, přišli o pohraničí a tam do tohohletoho datumu se datuje druhá  

republika, kdy vlastně ten stát jakoby Česká republika ve své podstatě přestala existovat.  

To přešlo plynule do druhý světový války, nebudu popisovat jako ten hroznej stav, kterej  

tady  nastal,  kdy  vlastně  po  ukončení  druhé  světové  války  vzniká  třetí  Československá  

republika  s  tím,  že  z  republiky  bylo  vysídleno  asi  dva  miliony  Němců  a  tam vznikaly  

národnostní  takový  nešvary.  Vlastně  mezi  rokem  pětačtyrycet  a  osmačtyrycet,  kdy  se  

vlastně postupem dostali k moci komunisti a tam vlastně pak probíhala ta éra vedení státu  

pod komunistickou  stranou Československa.  Mezitím proběhla  kolektivizace,  naděje  na  

nějakej demokratickej systém se projevil v roce šedesát osm Pražským jarem, ale to bylo  

potlačený hned v  létě  v  srpnu nástupem vojsk Varšavský smlouvy,  kdy tyhlety  snahy o  

socialismus s lidskou tváří byl potlačen. Potom nastala tvrdá ruka normalizace, až to pak  

vyvrcholilo  sametovou  revolucí  a  tam došlo  k  tomu,  že  se  vrátil  zpátky  demokratický  

systém republiky a už mnozí, většina z nás pamatuje tydlety pořádky, který tady existujou,  

že se nám najednou otevřel svět, tak jak jsme to nikdo z nás dřív žijících už nečekali, takže  

tam došlo k tomu, že se otevřela demokracie a tržní hospodářství. To trvalo společně se  

Slovákama do roku devadesát dva, kdy byla česká slovenská federativní republika a v roce  

devadesát dva na konci po dohodách a různejch peripetiích tahleta Česká a Slovenská  

federativní republika končí a Československý stát  jako takový se rozděluje od prvního  

ledna  devadesát  tři  na  Českou  republiku  a  Slovenskou  republiku.  V tomhletom duchu  

vlastně už od (odmlka, smích). Brácha říkal krátce, tak já jenom jsem nechtěl opomenout  
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ty mezníky v historii, abysme to shromáždění, když už jsme se tady takhle významně sešli,  

nevzali  jen  tak  zkrátka.  Takže  teď  od  roku  devadesát  tři,  od  ledna,  žijeme  v  Český  

republice,  myslím si,  že  i  na  Slovensku máme dobrý  vztah,  takže  můžeme říct,  že  ten  

společný stát těch sto let slavíme společně s těma Slovákama, já věřim, že tak jak to šlo  

celou tu dobu, že jsme se snažili vždycky bez konfliktů válečnejch vycházet spolu vstříc,  

takže  to  bude  trvat  i  dále.  Dneska  teda  zažíváme  nějakej  ekonomickej  boom,  kterej,  

doufejme, že jak v osobním i rodinným životě a i pracovně, budeme prožívat dlouho, takže  

vám všem přeju, abysme si to užívali. Děkuji vám taky za účast za sebe a zároveň protože  

samozřejmě, za tohleto, co tady dneska stojíme, tak naši předkové, za to, co my dneska  

prožíváme v té euforii, tak bohužel někteří položili život. Já bych touto cestou jim chtěl  

vzdát  hold a poprosil  bych vás  o minutu  ticha.“  (10 vteřin ticha). „Děkuji,  předávám 

zpátky  slovo.“  Předal  slovo opět  veliteli  hasičů  a  ten  oznamuje: „Teď si  poslechneme 

československou hymnu.“ Hymna byla puštěna z magnetofonu, po jejím dohrání řečník 

poděkoval  a  tímto  byla  pieta  u  zvoničky  ukončena.  Průvod  se  vydal  zpět  k  hasičské 

zbrojnici, kde program pokračoval sázením lípy. 

Po skončení této piety jsem oslovila mladý pár, který, jak jsem od něj zjistila, sice 

nemá žádnou příbuzenskou vazbu s žádným z padlých z této obce, nicméně se cítí jako 

vlastenci a považují návštěvu této akce za akt pocty padlým, kterou si dle nich rozhodně 

zaslouží. 

Ke zvoničce s deskou se jmény padlých v první válce byly položeny dva věnce. 

Jeden věnec byl ze smrkových větví, do něj byly vsazeny umělé květiny v barvě trikolory – 

bílé a červené růže, modré lilie. Připevněna byla také stuha s trikolorou. Druhý věnec byl 

laděn v duchu podzimu – byl z větví několika druhů jehličnanů a vsazeny do něj byly šišky 

smrku, listy dubu, plody mochyně, kaštany, bodlák.  

Pietní akce se přes nepříznivé počasí zúčastnilo 40 - 50 lidí, přičemž věkový průměr 

byl spíše nižší, převažovali návštěvníci věku v rozmezí 30 – 50 let, bylo zde i několik dětí.  

Starých  lidí  zde  bylo  málo.  Většina  návštěvníků  přišla  v  civilním  méně  formálním 

oblečení, výjimkou byli členové SDH, kteří přišli v uniformách, asi pět lidí, kteří přišli v 

dobových šatech a jeden pár v lidovém kroji.  

Chocerady (29. 10.)
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V  Choceradech  mají  dlouhou  tradici  pietní  akce  konající  se  v  Den  válečných 

veteránů,  tedy  11.  listopadu.  Letos  vzhledem ke  100.  výročí  založení  Československé 

republiky se pietní akce konala 29. 10., a to v rámci několikadenních slavností konaných v 

této obci ke 100letému výročí vzniku Československa . Pietní akce zde vždy probíhají ve 

spolupráci s Českou armádou, v jejímž vlastnictví je sousední památka Komorní Hrádek. 

V pondělí 29. října se na návsi, kde pomník stojí, začali po 9. hodině shromažďovat 

organizátoři a účastníci pietní akce. Příchozí návštěvníci pietní akce byli podarování broží 

v podobě červeného květu vlčího máku – symbolem Dne válečných veteránů. Pietní akt 

byl zahájen v 9:30 vojenskou fanfárou zahranou vojenskou dechovou kapelou. Poté začala 

kapela hrát a v průběhu této hudby k pomníku přišla celá řada účastníků. Jako první přišly 

dvě dvojice vojáků k pomníků a položily k němu dva velké věnce. Poté zasalutovaly a 

odpochodovaly stranou. Po nich následovalo několik dalších zástupců armády a obce, kteří 

vždy přišli k pomníku a uklonili se (v případě civilních osob) či zasalutovali (v případě 

zástupců armády). Tento akt trval asi 8 minut. Poté byla živě zahrána česká a slovenská 

státní hymna. Pak se slova ujal řečník – vojenský kaplan, muž kolem 65-70 let a začal 

proslov. „Vážení a milí hosté, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na tomto  

vzpomínkovém  aktu,  kdy  si  připomínáme  nejenom  výročí  vzniku  samostatné  

Československé republiky, ale kdy vzpomínáme i na den válečných veteránů, na historické i  

novodobé válečné veterány. Někde jsem slyšel, že ten, kdo nemyslí na svoji minulost, tak je  

odsouzen k tomu, aby ji prožíval znovu. A my jsme tady proto, abychom si tu minulost  

připomínali  a  abychom  se  vyvarovali  chyb,  kterých  jsme  se  v  minulosti  dopustili  a  

abychom je neopakovali. A jenom tehdy, když budeme tu svoji minulost znát, tak budeme  

žít  ve  šťastné  budoucnosti.  Já  tady  nebudu  dlouho  mluvit,  protože  potom  ještě  bude  

pokračovat krátký pietní akt v místním kostele, ale rád bych zde přednesl, a můžete se také  

připojit,  modlitbu  za  padlé  a  zemřelé.  U hospodina je  milosrdenství,  hojné  je  u  něho  

vykoupení.  Všemohoucí bože,  ty jsi  pánem nad životem i  smrtí,  stojíme zde proto před  

tebou a prosíme. Ujmi se všech, kteří zahynuli v bojích a válkách způsobených lidskou  

zlobou, pýchou a sobectvím, přijmi do své náruče všechny ty, kteří zahynuli v bojích a  

válkách způsobených lidskou zlobou, pýchou a sobectvím. Shlédni ve své lásce na ty, které  

o život připravila věrná služba, odvaha a statečnost. Smiluj se nad těmi, kteří zemřeli ve  

válkách zbytečně a nesmyslně. Odpusť pro své milosrdenství také těm, kteří ve své slabosti  

a omylnosti ztratili své životy za věci nespravedlivé. Otevři své království spravedlnosti a  

pokoje všem nevinným obětem válek a násilí. Prosíme tě, bože, vyslyš nás skrze našeho  
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pána Ježíše Krista, neboť on jako první z těch, kdo zemřeli, vstal z mrtvých. Amen. A nyní  

bych vás ještě poprosil, abychom se společně připojili k symbolické minutě ticha.“ Minuta 

a půl ticha byla vyplněna vojenskou smuteční hudbou. Poté se ujal slova druhý řečník: 

„Dámy a pánové, dovolte mi poděkovat všem za účast na našem shromáždění, děkuji také,  

že jste  vzdali  hold a drželi  minutu ticha za zemřelé ve světových válkách. Takže tímto  

děkuji za účast a končím shromáždění. Shromáždíme se teď v kostele tady v Choceradech.“

Mnozí z účastníků pietní akce se pak během pár minut shromáždili v choceradském 

kostele  Nanebevzetí  Panny  Marie,  kde  byla  pronesena krátká  mše  za  padlé.  Celá 

vzpomínková akce skončila přibližně v 10:20 hodin. 

Po skončení akce jsem oslovila skupina čtyř žen – jedna ve věku cca 70 let,  dvě 

kolem 50 let a jedna kolem 30, všechny příbuzné. Ptala jsem se, proč se přišly podívat na 

tento  akt  uctění.  Začaly  vyprávět  o  tom,  že  sice  nejsou  místní,  ale  jejich  předkové  z 

Chocerad pocházeli a v jejich rodině byli tři legionáři, přičemž dva ve válce zahynuli, a 

proto se každý rok vydávají na tuto akci, jejíž návštěvu chápou jako poctu svým předkům.

K pomníku byly položeny dva věnce ze smrkových větví, zasazeny do nich byly 

umělé růže v barvě trikolory.  Na jednom z nich byla stuha v barvě trikolory potištěna 

zlatým nápisem KE 100.  VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY VZ 

1692. Na druhém byl na stuze v barvě trikolory zlatý nápis: KE 100 VÝROČÍ VZNIKU 

ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU. 

Přes nepříznivé počasí a skutečnost, že se tento vzpomínkový akt konal ve všední 

den dopoledne, se jej zúčastnilo velké množství lidí – včetně zástupců armády a obce 

kolem 120 lidí. Věk účastníků byl různý, nejvíce však zde bylo lidí kolem 40 – 50 let. 

Zaměstnanci obecního úřadu i úřadu na Komorním Hrádku, kde sídlí armáda, která akci 

zajišťuje, byli oblečeni formálně. Dále zde bylo mnoho vojáků v uniformách, tři byli 

oblečeni ve vojenských uniformách historických. Z ostatních návštěvníků byli někteří 

oblečeni formálněji. 

Uctění památky padlých bez pietních akcí   

V některých obcích se sice nekonají veřejné vzpomínkové akce, ale přesto zde obec 

na památku padlých při některých výročích pamatuje. Jedná se o pomník ve Čtyřkolech, o 

nějž pečuje místostarosta obce a každoročně 9. května zde provede krátkou pietu, která se 

koná bez účasti kohokoli jiného ať už ze zastupitelů obce či místních občanů. Dne 9. 5. 
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2018 byl pomník vyzdoben věncem ze zeleného živého chvojí, do kterého byly vsazeny 

umělé rudé růže a byl opatřen třemi rudými stuhami se zlatým nápisem „9. KVĚTEN 

OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA RUDOU ARMÁDOU“. 

Také k pomníku v Nespekách obec pokládá věnec či květinu k příležitosti výročí 

konce druhé války, v tomto případě však 8. května. K pomníku je kladena kytice či věnec a 

zapalováno světlo také v říjnu (při příležitosti výročí založení Československé republiky) a 

v listopadu (v den Památky zesnulých, avšak bez přítomnosti občanů a bez jakýchkoliv 

formalit. Letos v květnových dnech byl pomník vyzdoben kyticí složenou z chryzantém, 

karafiátů, růží a zlatobýlu, přičemž barvy vůbec nekorespondovaly se státními barvami, 

dominovala zde totiž žlutá a oranžová, v menší míře zde byla i růžová. Vedle vázy s kyticí 

byla postavena hřbitovní svíčka. 

Zvláštní je v tomto směru pomník věnovaný obětem obou válek ve Stříbrné Skalici. 

Dle  kronikáře  obce  se  kolem tohoto  pomníku  nekoná  žádná  pietní  akce  místních,  ale 

přijede sem zástupce ukrajinského velvyslanectví, aby poctil památku vojína Rudé armády, 

který zde při osvobozování padl, a který je na pomníku také vzpomenut. V květnových 

dnech  byl  pomník  skutečně  vyzdoben.  Pod  pamětní  deskou  upomínající  na  vojína 

Fominicha byla vlepena jeho fotografie s jeho jménem v latince a azbuce. Byl sem položen 

věnec  z  chvojí  túje  a  bylo  do  něj  zasazeno  šest  květů  růží,  vždy  po  dvou  v  barvách 

trikolory a stuha v barvách trikolory. Tento věnec byl umístěn na kovové konstrukci, pod 

níž byl květináč se živými červenými květinami. Vedle pak skleněná váza se šeříky a další 

dva květináče živých květin – červených a žlutých. V popředí byly položeny dvě kytice 

červenorůžových karafiátů. Do sklenice se šeříky byla umístěna také malá rudá vlajka se 

žlutým nápisem „9. KVĚTNA“ a pod ním znak srpu a kladiva v červeném kulatém poli s 

bílým okrajem, kde byl nápis „VLASTENECKÁ VÁLKA“. Na pozadí tohoto kulatého 

pole je pěticípá rudá hvězda, a na jejím pozadí zlatý list stromu. Dále se na pomníku před 

květinami  nacházela  sklenice  s  čirou  tekutinou,  na  kterou byl  položen plátek  kulatého 

chlebu. Na druhé straně pomníku je pak připevněna cedulka nejspíš s věnováním od rodiny 

padlého vojína.  

V obcích Samechov, Vestec a Vlkovec, které jsou součástí obce Chocerady, se sice 

pietní akce u pomníků nekonají, přesto jsou v den konání pietní akce v Choceradech (letos 

29. 10.) také pomníky v těchto obcích ozdobeny. V Samechově byla pamětní deska na zdi 

kapličky ozdobena třemi věnci. Největší z nich byl ze smrkových větví, zasazeny do něj 

byly umělé růže v barvách trikolory stuha v barvách trikolory se zlatým nápisem „KE DNI 
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VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ OBEC CHOCERADY“ - tento velký věnec byl položen také 

k pomníkům ve Vestci a Vlkovci. Druhý věnec je opět ze smrkových větví, opět je na něm 

stuha s trikolorou, ale bez nápisu, ozdoben je šiškami, suchým obilím a pentlí. Třetí věnec 

je celý umělý, zelený podklad a v něm zasazené žluté růže. V obci Vlkovec kromě již 

zmíněného věnce věnovaného obcí  Chocerady byl  položen k pomníku také ještě  jeden 

větší  věnec  –  byl  ze  smrkového  chvojí  a  ozdoben  umělými  červenými  gerberami  a 

kopretinami, stuha v barvách trikolory nesla nápis „KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 

VZ 1692“. Ve Vestci byl k pomníku také položen věnec s věnováním od obce Chocerady, k 

tomu navíc menší věnec ze suchých či umělých květin ve žluté barvě, s bílou stuhou s 

nápisem „VZPOMÍNÁME“, doplněn byl fialovou stuhou a umělými květinami. 

V Čerčanech také byl vyzdoben pomník k příležitosti 28. října, a to bez jakýchkoliv 

veřejných aktů. Věnec, který sem byl položen, byl ze smrkových větví, zasazeny do něj 

byly umělé růže v barvách trikolory a uvázána stuha také v barvách trikolory. 

Ve Čtyřkolech došlo také k ozdobení pomníku k příležitosti dne 28. října. Věnec byl 

malý,  z  větví  tůje  bez  jakýchkoliv  ozdob,  připevněna  byla  k  němu  stuha  v  barvách 

trikolory se zlatými nápisy „1918 – 2018“ a „NAŠIM HRDINŮM“. Z obou stran tohoto 

věnce byl pomník opatřen dvěma malými svícemi.

Ve Lštění ke dni 28. října byl k pomníku padlým položen věnec ze smrkových větví a 

umělými  růžemi  v  barvách  trikolory,  připevněna  k  němu  byla  stuha  také  v  barvách 

trikolory se zlatým nápisem „OBEC LŠTĚNÍ PADLÝM HRDINŮM“. Na pomník byla 

položeny také dvě hřbitovní svíce. 

V obci Stříbrná Skalice byl v říjnových dnech ozdoben nejen opět pomník na náměstí 

věnovaný  obětem  oběma  válek,  ale  tentokrát  i  druhý  pomník,  umístěný  na  místním 

hřbitově a věnovaný obětem pouze války první. K pomníku první války byl položen věnec 

z živého chvojí  a umělých květin v barvách trikolory, dvě hřbitovní svíce a květináč s 

umělými  květinami.  K pomníku obou válek  byl  položen ten  samý věnec,  k  tomu dva 

květináče s rudými gerberami.

Před Vánocemi byl před tento pomník postaven malý betlém, což je záležitost, který 

samozřejmě nemá s pomníkem padlých ve světových válkách žádnou souvislost.
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Příloha č. 6: Pozvánky k pietním akcím.
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Obrázek 2: Pozvánka ke květnové slavnosti s pietní akcí v Lensedlích 
vyvěšená na obecní vývěsce v obci Kaliště.
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Obrázek 4: Pozvánka k červencové slavnosti s pietní akcí v Přestavlkách vyvěšená na 
obecní vývěsce v obci Přestavlky.
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Příloha č. 7: Fotografie pomníků v mikroregionu Malé Posázaví
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Obrázek 6: Pomník 1. a 2. světové 
války v Čerčanech: výzdoba po 
květnové pietní akci.

Obrázek 7: Pomník 1. a 2. 
světové války v Čerčanech: 
výzdoba v říjnových dnech.

Obrázek 8: Pomník 1. a 2. světové 
války ve Čtyřkolech: výzdoba v 
květnových dnech.

Obrázek 9: Pomník 1. a 2. světové 
války ve Čtyřkolech: výzdoba v 
říjnových dnech.
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Obrázek 8: Pomník 1. světové války v Choceradech: výzdoba po 
říjnové pietní akci.

Obrázek 9: Kaplička s pamětní deskou 
pro 1. světovou válku v Samechově: 
výzdoba v říjnových dnech.

Obrázek 10: Pamětní deska na kapličce v 
Samechově.



92

Obrázek 11: Pomník 1. světové války  
ve Vestci: výzdoba v říjnových 
dnech.

Obrázek 12: Pomník 1. světové války ve 
Vlkovci: výzdoba v říjnových dnech.

Obrázek 13: Pomník 1. světové 
války v Kališti.

Obrázek 14: Zvonička s pamětní  
deskou pro 1. světovou válku v 
Lensedlích.
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Obrázek 15: Pamětní deska na 
zvoničce v Lensedlích.

Obrázek 16: Výzdoba zvoničky v Lensedlích po 
květnové pietní akci.

Obrázek 17: Výzdoba zvoničky v Lensedlích po 
říjnové pietní akci.
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Obrázek 18: Pomník 1. světové války 
ve Lštění: výzdoba v říjnových dnech.

Obrázek 19: Pomník 1. světové války v Nespekách: 
výzdoba v květnových dnech.
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Obrázek 20: Pomník 1. a 2. 
světové války v Přestavlkách: 
výzdoba v květnových dnech.

Obrázek 21: Pomník 1. a 2. 
světové války v Přestavlkách: 
výzdoba po červencové pietní 
akci.

Obrázek 22: Pomník 1. a 2. 
světové války v Senohrabech: 
výzdoba v květnových dnech.

Obrázek 23: Pomník 1. a 2. 
světové války v Senohrabech: 
výzdoba v říjnových dnech.
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Obrázek 24: Pomník 1. světové 
války ve Stříbrné Skalici: výzdoba 
v říjnových dnech.

Obrázek 25: Pomník 1. a 2. 
světové války ve Stříbrné Skalici: 
výzdoba v květnových dnech.

Obrázek 26: Pomník 1. a 2. světové 
války ve Stříbrné Skalici: výzdoba v 
prosincových dnech.

Obrázek 27: Pomník 1. a 2. světové války ve 
Stříbrné Skalici: okolí pomníku v 
prosincových dnech.



Příloha č. 8: Fotografie z pietních akcí kolem pomníků v 
mikroregionu Malé Posázaví
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Obrázek 28: Účastníci pietní akce v Choceradech.

Obrázek 29: Účastníci pietní akce v Choceradech.
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Obrázek 30: Účastníci pietní akce v Choceradech 
v historických uniformách.

Obrázek 33: Hlavní řečník při pietní 
akci v Choceradech.

Obrázek 34: Druhý řečník při 
pietní akci v Choceradech.
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Obrázek 35: Krojovaní účastníci květnové pietní akce v Lensedlích, v popředí řečník.   

Obrázek 36: Účastníci květnové pietní akce v Lensedlích.   
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Obrázek 38: Účastníci říjnové pietní akce v Lensedlích.

Obrázek 37: Řečník při květnové pietní 
akci v Lensedlích.
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Obrázek 40: Účastníci říjnové pietní akce v Lensedlích.

Obrázek 39: Krojovaní účastníci říjnové 
pietní akce v Lensedlích pod českou státní 
vlajkou.



Obrázek 41: Účastníci červencové pietní akce v Přestavlkách.
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Obrázek 42: Účastníci červencové pietní akce v Přestavlkách.



Obrázek 43: Řečník při červencové pietní akci v 
Přestavlkách.
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