
Výroční zpráva o činnosti spolku Signum belli 1914

za rok 2018

Členové
V roce 2018 jsme se oficiálně dohodli na ukončení členství Adama Cabiše, který se činnosti 
spolku již delší dobu fakticky neúčastnil.

Činnost spolku
Činnost  spolku  je  průběžně  podrobně  dokumentována  na  internetových  stránkách  spolku
(http://signumbelli1914.cz), zde tedy zrekapitulujme nejdůležitější aktivity během roku 2018:

Plánované aktivity

1) Knihu o LIR 13 jsme před koncem roku vydali  pod názvem „Zeměbranci  z Hané
1914-1918: Dějiny olomouckého c. k. zeměbraneckého pěšího pluku za Velké války.“
Distribuce  probíhá  tradičně  přes  náš  web (na  systému Simpleshop,  který  se velmi
osvědčil  a  který  budeme  používat  i  do  budoucna),  ale  nově  též  přes  oficiální
distribuční síť Kosmasu. Kniha je k dostání také v pražském Krakatitu a samozřejmě ji
budeme prodávat i na našich akcích. Plánovaný průvodce po bojišti LIR 13 nakonec
není součástí knihy, ale vyjde jako samostatná brožura později; materiál k němu však
máme již nasbíraný, neboť v roce 2018 jsme podnikli ještě dvě cesty po polských a
ukrajinských bojištích pluku.

2) Přednášek a besed na téma českých vojáků v první světové válce jsme v roce stoletého
výročí  vzniku  Československa  uskutečnili  ještě  více  než  loni.  Až  nám  to  trochu
ubíralo čas a prostor na jiné aktivity spolku...

3) Přepisování seznamu ztrát  IR 81 během roku 2018 dospělo do konce roku 1917 a
zbývá přepsat  poslední  rok  války.  Všechny dosud přepsané údaje  jsou  provizorně
zveřejněny na webu spolku.

4) Práce na samotné publikaci o IR 81 v roce 2018 nezačaly,  ujasnili  jsme si ale její
záměr, formu i plán.

5) Na vojenský hřbitov Černovír se nám podařilo v listopadu umístit aspoň symbolicky
dvě  hvězdičky  se  jmény  pohřbených  vojáků;  vzhledem  k  nečekaným  technickým
obtížím s jejich výrobou od té doby hledáme možnosti, jak jich umístit za rozumnou
cenu více.

6) Archivní výzkum bojů v Karpatech i 106. domobranecké divize po celý rok probíhal;
mimo  něj  jsme  ještě  dohledávali  některé  materiály  k  LIR  13  a  také  k  bojům
odloučeného praporu IR 81 v Srbsku 1914.

7) Expedice do Srbska (Jagodnja) proběhla úspěšně, oproti původnímu plánu dokonce za
účasti kolegy se zájmem o jihočeský IR 91, který na ní sbíral i materiál pro svou knihu
o pluku.



Aktivity mimo původní plán

1) V únoru jsme se poprvé v našich dějinách vydali na miniexpedici do zimních Karpat,
abychom získali  reálnější představu o podmínkách,  se kterými naši vojáci v zimně
1914/1915  v  Karpatech  bojovali.  Tuto  aktivitu  budeme  určitě  opakovat  i  v
následujících letech.

2) V rámci expedice po stopách LIR 13 na Ukrajině jsme na vojenských hrobech ve
Skomorochách,  kde  jsou  pohřbeni  vojáci  pluku  padlí  v  létě  1915,  umístili
improvizovanou  informační  tabuli.  Byl  to  spontánní  nápad  vzniklý  těsně  před
výpravou,  když  jsme si  uvědomili,  že  máme  vlastně  již  dostatek  informací  na  to,
abychom mohli takovou ceduli vyrobit a na správné místo umístit.

3) Na jaře jsme se seznámili s panem Fatulou z Užhorodu, který se zabývá podobným
tématem jako my; v létě z toho vznikla miniexpedice do Užhorodu, během které jsme
navázali kontakt s jeho skupinou badatelů a zahájili spolupráci, ve které budeme určitě
do  budoucna  pokračovat.  Kontakt  na  seriozní  badatele  na  Ukrajině  nám  dlouho
chyběl.

4) Neplánovaně jsme také zařadili návštěvu bojiště pochodového prapori LIR 13, který
byl v březnu 1915 namísto ke svému pluku poslán do Karpat. Tato výprava do Polonin
vhodně  spojila  téma  13.  zeměbraneckého  pěšího  pluku,  které  loňskému  roku
dominovalo, a bojiště v Karpatech, které je cílem našeho dlouhodobého zájmu.

5) Na  podzim  pak  proběhla  největší  akce,  která  nebyla  v  našem  původním plánu  –
spoluúčast  na  přípravě  výstavy  „Válka,  která  zrodila  Československo“  ve
Vlastivědném muzeu v Jeseníku. Její příprava nám sice také zabrala relativně hodně
času, ale byla mimořádně zajímavou zkušeností.
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