PIETNÍ AKT KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY RODÁKŮM MĚSTA PADLÝM A
ZEMŘELÝM VE SVĚTOVÝCH VÁLKÁCH
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PROJEV STAROSTY MĚSTA
LIBORA KOLDINSKÉHO
Vážení spoluobčané, vážení hosté,
nedlouho po oslavách vzniku Československa
vzpomeneme v neděli 11. listopadu stého výročí
ukončení 1. světové války, ve své době nazývané jako
válka „Velká“. Toto datum je v moderních dějinách
připomínáno rovněž jako Den válečných veteránů,
jehož symbolem se stal květ vlčího máku.
Tak jako většina tehdejší obcí rakouského mocnářství
pocítilo i naše město tíhu 1. světové války plnou silou.
Podle záznamů městské kroniky odjelo z týnišťského
nádraží s dřevěným vojenským kufrem do Velké války
téměř čtyři sta třicet mužů, otců rodin i mladých
vyděšených chlapců, stojících teprve na začátku
dospělého života. Přes šedesát z nich se domů nikdy
nevrátilo.
Vojáci z Týniště nad Orlicí rukovali ponejvíce k blízkým
útvarům Rakousko-Uherské armády, nejčastěji k 18. řadovému pěšímu pluku v Hradci Králové,
30. zeměbraneckému pluku ve Vysokém Mýtě, 98. řadovému pěšímu pluku tamtéž nebo
k 11. zeměbraneckému pluku v Jičíně. To do značné míry předurčilo jejich další válečné osudy, většina
z nich bojovala a řada i padla na ruské frontě v tehdejší Haliči, v Rumunsku, v Srbsku či později na italské
frontě v jižních Tyrolích a Slovinsku.
Mnohé naše vojáky zavály válečné osudy do řad zahraničních legií, organizovaných zakladateli
československého státu v Rusku, Francii a Itálii. Celkem prošlo těmito jednotkami téměř čtyřicet
týnišťáků, nejvíce z nich jako příslušníci československého vojska na Rusi. Rozhodnutí vstoupit do
armády nově vznikajícího státu nebylo ve své době snadné. Zajetí legionáře na rakouské či německé
frontě znamenalo jistou smrt provazem, případná prohra Dohodových mocností představovala pro
tyto muže riziko doživotního vyhnanství a nemožnost návratu do rodné vlasti. Pro ruské legionáře navíc
válka neskončila v listopadu 1918, v bojích o vlastní přežití museli čelit víru občanské války
v bolševickém Rusku a domů se vraceli po dlouhých peripetiích až do roku 1920.
Ani po skončení války neměli mnozí navrátivší se vojáci zasloužený klid, když byli vzápětí povoláni nově
ustavenou Československou republikou do činné služby k obraně hranic na Těšínsku a na slovenskomaďarské hranici.

Z přímých účastníků Velké války dnes již nikdo nežije. Nezadržitelně se v čase ztrácí vzpomínky na
těžkou dobu, kterou byli naši předci nuceni prožít. Lidé zmizeli a s nimi jejich jména a příběhy. Po sto
letech, s odstupem času, se můžeme dívat na dobu Velké války a osudy našich předků nepředpojatě,
aniž bychom byli nuceni dávat událostem, které se staly tak dávno, dodatečný význam. Dnes se již
nemusíme tvářit, že Masaryk a legionáři neexistovali, ani že muži, kteří nevstoupili do legií a aktivně se
nezúčastnili boje za vznik nového československého státu, byli zbabělci a nezaslouží si naší pozornosti.
Byli to naši předci, které semlela zlá doba. Mnozí z nich se jen ocitli ve špatné době na špatném místě,
mnozí vědomě a se ctí bojovali za myšlenku nové československé státnosti. A takto na ně nahlížejme,
a takto na ně vzpomínejme.
Dnes se scházíme, abychom odhalili jmenný památník rodákům našeho města, kteří padli v obou
světových válkách. Splácíme tím závazek, který se našemu městu nedařilo v předešlých sto letech
naplnit. Zakládáme tím novou tradici oslav Dne válečných veteránů, kterou, jak doufáme, bude naše
město ve spolupráci a Armádou České republiky i nadále udržovat a rozvíjet.
Prvotní poválečné úvahy o vztyčení památníku obětem Velké války se v našem městě nepodařilo
uskutečnit. Teprve v roce 1933 vznikl úpravou pomníku bývalé Koťanovy hrobky na starém kostelním
hřbitově anonymní „Čestný hrob padlých ve světové válce“ a následně v roce 1953 „Památník obětem
válek“, u kterého jsme se dnes sešli.
V roce 1959 poznamenal ředitel Čapkova újezdního muzea Jiří Zelenka: „Dodnes památníku chybí
nápis, který by vhodně připomenul, proč památník vznikl i dík a na paměť těm, kdo ve dvou světových
vichřicích sloužili svobodě vlasti – i na výstrahu, aby už nikdy víc nebylo takových obětí“. Připojme se
dnes k tomuto šedesát let starému díku a věnujme vzpomínku mužům, kteří neměli to štěstí a nepřežili
běsnění dvou světových válek. A vyslovme přání a dnes i v budoucnu jednejme tak, aby naši potomci
za sto let nemuseli číst na nových pamětních deskách jména naše a jména našich dětí.

Vzpomínka Jaroslava Izáka z Petrovic
21. června 1915, boje u řeky Sán u města Ležajsk (dnešní
Polsko)
Usínáme polooblečeni ve stodole na slámě, strhané
z doškových střech. Nad námi svítí hvězdy v místech, kde
střecha stodoly zbavena krytu. Dýchá se těžce v dusné
červnové noci. Mozek nevnímá dosud různé vnější zvuky...
občasný praskot pušek a prskání „mašinkvérů“. Děla umlkla
na blízké frontě. Těla tvého zmocňuje se bezstarostná
dřímota. Ona, kterou jsme mívali, když po posičních bojích
byli jsme vystřídáni a odešli do nedalekých dědin
si odpočinouti a věděli, že po několik dní jsme v poměrně
menším nebezpečí. Pomaleji a pomaleji pracuje mozek,
až umlká v mrákotách spánku…
Otevřel jsem oči. Strašlivé hučení děl mne probudilo. Jak
vzdálené, rozpoutané živly přírody, tak hudba kanonů
rozhučela se popůlnočním šerem měsíční noci. Znám již tyto
neblahé příznaky… Zmizel klid bezpečnosti… Dívám se na
měsíc. Je mi takový cizí. Nepatří již mně… Zpytuji svědomí…
Uvidíš jej za 24 hodiny? Ležím asi půl hodiny a stále zírám
na jasný kotouč průrvami v doškové střeše na nás
se dívající. Kolem slyším klidné oddychování kamarádů.
Žádný neprožívá to, co já. Všichni spějí klidně, bezstarostně.
Myslím si: „Kolik z nás bude ještě dnes večer dýchati?“
Úryvky z deníků a vzpomínek
přímých účastníků 1. světové války
četl týnišťský badatel Martin Urban

ČTENÍ JMEN PADLÝCH A ZEMŘELÝCH RODÁKŮ MĚSTA
Karel BUREŠ
Příslušník 30. zeměbraneckého pěšího pluku
Vysoké Mýto.
Padl 22. června 1915 ve věku 31 let na rakouskoruské frontě u polského města Sanok.
Josef ČAPEK
Příslušník 30. zeměbraneckého pěšího pluku
Vysoké Mýto.
Padl 27. dubna 1917 ve věku 27 let na rakouskoruské frontě.
Josef HAŠEK
Příslušník Rakousko-Uherské armády.
Zemřel 9. srpna 1917 ve věku 20 let v zajetí
u rumunského města Kimpolung.
Josef HLADKÝ
Příslušník 18. pěšího pluku Hradec Králové.
Padl 15. ledna 1916 ve věku 21 let na rakouskoitalské frontě u slovinského města Tolmin.
Václav HLOUŠEK
Příslušník 18. pěšího pluku Hradec Králové.
Padl 13. července 1916 ve věku 32 let
na rakousko-italské frontě v oblasti Monte
Zebio severně od italského města Asiago.
Jména padlých a zemřelých vojáků
četli posluchači Základní umělecké školy v Týništi nad
Orlicí Anna Haladová a Daniel Bělka

Alois HOJNÝ
Příslušník 18. pěšího pluku Hradec Králové.
Zemřel v dubnu 1916 ve věku 44 let na následky těžkého zranění z boje.
Josef HOJNÝ
Příslušník 30. zeměbraneckého pěšího pluku Vysoké Mýto.
Zajat na ruské frontě. V zajetí vstoupil do československé legie v Rusku, kde byl zařazen
k 2. střeleckému pluku Jiřího z Poděbrad.
Padl 10. srpna 1918 ve věku 23 let v boji s Rudou armádou u obce Tavatuj nedaleko ruského
Jekatěrinburgu.
Josef HOVORKA
Příslušník Rakousko-Uherské armády.
Zemřel 5. ledna 1915 ve věku 26 let na následky těžkého zranění, které utrpěl v boji na rakousko-srbské
frontě.
Jaroslav KARÁSEK
Příslušník Rakousko-Uherské armády.
Zemřel 7. května 1918 ve věku 20 let na válečné útrapy jako následek boje.
Antonín KODÝTEK
Příslušník 98. pěšího pluku Vysoké Mýto.
Zemřel v září 1915 ve věku 26 let na rakousko-italské frontě.

Josef KOSINA
Příslušník 18. pěšího pluku Hradec Králové.
Zemřel 6. února 1916 ve věku 26 let na následky zranění ve slovinské oblasti Ptuj.
Jan KOUDELKA
Příslušník Rakousko-Uherské armády.
Padl 27. června 1916 ve věku 39 let na rakousko-ruské frontě u řeky San nedaleko polského Přemyšlu.
František KOUKOLÍK
Příslušník 18. pěšího pluku Hradec Králové.
Padl 11. prosince 1914 ve věku 19 let na rakousko-ruské frontě u obce Siary jižně od polského města
Gorlice.
Nejmladší voják padlý ve světové válce z Týniště nad Orlicí.
Karel KRIŠTOF
Příslušník 18. pěšího pluku Hradec Králové.
Padl 6. listopadu 1914 ve věku 23 let na rakousko-ruské frontě u polské obce Zagrody.
Antonín KRIŠTUF
Příslušník 1. dragounského pluku Pardubice.
Padl 27.října 1915 ve věku 26 let na rakousko-ruské frontě u polské obce Wólka Gjerašovska.
Výňatek z polního deníku Jaroslava Dostála z Týniště nad Orlicí
16. května 1915, boje u řeky Sán v oblasti Radymna (dnešní Polsko)
Jdeme dále na stráň, kde se skrčím za borovici. Nade mnou prší olovo a ocel. Četní ranění utíkají dolů s
kopce volajíce táhlým hlasem „sanitätspatrol“. Hrozné okamžiky. Dole u potůčku padl kus ocele přede
mnou. Nejsme si jisti ni vteřinu svými životy. Myslím, že si to teď vypijeme. Co je divného, že při té
příšerné bouři zpěv ptactva neumlká. Mládě shání staré. Chudinka. Vzpomínám na domov, na tatínka,
jemuž nebylo mi popřáno dnes ústně blahopřáti, vzpomínám na všechny dobré známé, na krásnou
domovinu. Těžko se tam asi ještě podívám. Vždyť zde je to samá a samá smrt kolem. Není citu na světě,
není Boha, vždyť je to nemožno, aby se na to mohl dívati. Světíme pěkně ten svátek, na nějž je tak
hlučno v Praze, milé matičce. Co dělá asi moje maminka, ta o mne má jistě starost, vždyť ode mne teď
nedostane ani řádku, na něž se vždy tolik těšila. Ležím pod stromem očekávaje další věci, snad i konec
života.
František KUBRT
Příslušník 18. pěšího pluku Hradec Králové.
Padl 9. února 1916 ve věku 30 let na rakousko-ruské frontě u běloruské obce Konstantinovka.
Jan MARČÍK
Příslušník Rakousko-Uherské armády.
Padl 8. března 1917 věku 19 let na rakousko-rumunské frontě u rumunské obce Popešti.
Karel MARČÍK
Příslušník 30. zeměbraneckého pěšího pluku Vysoké Mýto.
Zajat na ruské frontě. V zajetí vstoupil do československé legie v Rusku, kde byl přidělen
k 1. střeleckému pluku Mistra Jana Husa.
Padl 6. září 1918 ve věku 29 let v boji s Rudou armádou.
Karel NOVÁK
Příslušník 18. pěšího pluku Hradec Králové.
Padl 22. června 1915 ve věku 20 let na rakousko-ruské frontě u polské obce Chmielek.
Václav PELIKÁN
Příslušník pluku těžkého polního dělostřelectva Litoměřice.
Padl 9. listopadu 1917 ve věku 49 let na rakousko-italské frontě v italské provincii Vicenza.
Nejstarší voják padlý ve světové válce z Týniště nad Orlicí.

Alois PFEIFER
Příslušník 18. pěšího pluku Hradec Králové.
Padl 25. srpna 1915 ve věku 43 let na rakouskoitalské frontě u italského města Trento.
František PÍRKO-HALDA
Příslušník 18. pěšího pluku Hradec Králové.
Padl 22. října 1914 ve věku 31 let na rakouskoruské frontě u polského města Radymno.
Karel PÍRKO-HALDA
Příslušník 18. pěšího pluku Hradec Králové.
Padl 28. listopadu 1915 ve věku 23 let na
rakousko-italské frontě u slovinského města
Tolmin.
Jan SEDLÁČEK
Příslušník Rakousko-Uherské armády.
Padl 14. října 1916 ve věku 21 let na rakouskoitalské frontě u italské obce San Marco.
Arnošt SEIFERT
Příslušník 18. pěšího pluku Hradec Králové.
Zemřel 14. dubna 1918 v Týništi nad Orlicí ve věku 22 let na válečné útrapy jako následek boje.
František SVOBODA
Příslušník 30. zeměbraneckého pěšího pluku Vysoké Mýto.
Padl 17. května 1915 ve věku 20 let na rakousko-ruské frontě u obce Pralkowce nedaleko polského
Přemyšlu.
Karel TELECKÝ
Příslušník 18. pěšího pluku Hradec Králové.
Zemřel 19. října 1915 ve věku 27 let v jezdeckých kasárnách v Pardubicích na následky těžkého zranění,
které utrpěl na rakousko-ruské frontě.
Václav TOMÁŠ
Příslušník Rakousko-Uherské armády.
Padl v září 1914 ve věku 28 let na rakousko-ruské frontě.
Josef VAŠATA
Příslušník 9. polního houfnicového pluku Josefov.
Padl 28. prosince 1914 ve věku 28 let na rakousko-ruské frontě u polského Přemyšlu.
Vendelín OPATRNÝ
Příslušník 1. pěší brigády 1. československého armádního sboru v Sovětském svazu.
Padl 2. listopadu 1944 ve věku 36 let v bojích s německou armádou v oblasti Dukelského průsmyku na
slovensko-polské hranici.
Vzpomínka Josefa Přibyla z Rašovic
7. října 1914, boje u řeky Sán v oblasti Radymna (dnešní Polsko)
Rusové obklopili nás a křičeli, abychom nestříleli a zahodili zbraně, že nám to není nic platné. Na našem
levém křídle bylo stříleno dále. Rusové vypálili několik ran zezadu a asi 4 vojíni raněni klesli k zemi. Byli
jsme zajati. Sami ruští vojíni pomáhali nám vylézati z příkopu; vedli nás polem posetém mrtvými i
raněnými. Byl to pohled strašný na dokonávající lidské životy. Nejvíce dojal mě osud desátníka od
myslivců, který měl prostřelenou ruku a velkou ránu na noze. Prosil nás, abychom mu pomohli a
nenechali ho tam. To nebylo však možné, neb jsme museli jíti dále. Maně ptal jsem se sám sebe, kde že
jest ten Bůh, který všecko řídí. Je-li spravedlivý, že dopustil, aby vina jiných mstila se na nevinných
obětích. Těžké bude míti zodpovídání ten, skrze něho to krveprolití povstalo.

PIETNÍ AKT ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Čestná stráž
Armády České republiky
z Centra zabezpečení
munice Týniště nad Orlicí

ROZKAZ MINISTRA OBRANY KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Vojáci a vojákyně, zaměstnanci a zaměstnankyně!
Před sto lety podepsaly válčící strany dohodu o příměří,
která znamenala konec 1. světové války. Ozbrojený
konflikt, do kterého se poprvé zapojil takřka celý svět
a kdy se oběti na bojištích již nepočítaly na stovky či
tisíce, jak do té doby bylo běžné, ale na miliony. Toto
enormní číslo vedlo světovou veřejnost k tomu, aby se
konec války stal rovněž připomínkou těch, kteří v ní na
všech válčících stranách bojovali. Proto se 11. listopad
stal Dnem válečných veteránů.
Pro náš národ je rok 1918 především připomínkou sta
let od vyhlášení samostatného státu Čechů a Slováků,
o kterou se přičinili velkou měrou českoslovenští
legionáři na bojištích v Rusku, Francii či Itálii. Jejich
hrdinství připomínají desítky památníků přímo
v místech bojů, ale i u nás doma. A legionářské tradice
jsou dnes nedílnou součástí historické integrity
příslušníků Armády České republiky.
Rozkaz ministra obrany České republiky
přečetla nrtm. Eva Špeldová

Tento legionářský odkaz dodával odvahu našim občanům, kteří se nesmířili s okupací nacistickým
Německem. Tisícovky z nich proto neváhaly a položily své životy v rámci domácího odboje, další
bojovníci zahynuli na válečných frontách v zahraničí. Jejich hroby a pomníky lemují bývalá bojiště na
Středním východě, Dunkerque, Dukle a mnoha dalších místech.
Druhá světová válka skončila a co do rozsahu, množství bojové techniky a počtů obětí mnohonásobně
převýšila tu první. A právě její děsivé následky zřejmě přispěly k tomu, že již další ozbrojené konflikty
nedosáhly podobných rozměrů. Prožité hrůzy vedly světovou veřejnost a mezinárodní organizace

k tomu, aby hledaly mírová řešení u jednacího stolu a případně společnými aktivitami pomáhaly
dosáhnout v rizikových oblastech stabilitu.
Od 90. let se do těchto mírových a dalších zahraničních operací zapojují také naši vojáci, ať už jde
o mise na Balkáně, Blízkém východě, v Afghánistánu, Iráku či Africe. O tom, jak jsou tyto mise nelehké,
však bohužel svědčí i oběti z řad naší armády. V současnosti se už jedná o 29 jmen.
Velmi tragická je letošní bilance, kdy v Afghánistánu zemřeli již čtyři čeští vojáci. Zahynuli v rámci boje
s islámským extremismem, který je v současnosti největší hrozbou bezpečnosti v Evropě i ve světě.
Padli daleko od domova proto, aby ochránili nás a naše děti doma před případnými teroristickými
útoky. Jejich oběť proto rozhodně nebyla marná. Čest jejich památce!
Vojáci a vojákyně, zaměstnanci a zaměstnankyně,
úcta k padlým, rozvíjení našich legionářských a dalších historických tradic a připomínka hrdinství našich
předků i současných vojáků v zahraničních misích není jen záležitostí vojáků a resortu obrany. To by
mělo být samozřejmostí každého občana, stejně jako vlastenectví a ochota bránit svoji zemi. Naší
povinností ale je tento odkaz válečných veteránů udržovat a vštěpovat mladší generaci a budoucím
vojákům.
Ministr obrany Lubomír Metnar

Jednotka AČR z Centra zabezpečení munice Týniště nad Orlicí

Pietní akt ke Dni válečných veteránů
moderoval ředitel ZUŠ Týniště nad Orlicí
Mgr. Pavel Plašil

V průběhu pietního aktu zazněla
vojenská troubení v podání
Václava Hlouška

