Výroční zpráva o činnosti spolku Signum belli 1914
za rok 2017

Členové
Během roku 2017 se členská základna nezměnila.

Činnost spolku
Činnost spolku je průběžně podrobně dokumentována na internetových stránkách sdružení
(http://signumbelli1914.cz), zde tedy zrekapitulujme nejdůležitější aktivity během roku 2017:

Plánované aktivity
1) Knihu o LIR 13 jsme během roku 2017 dotáhli téměř k úplnosti a v prvních měsících
roku následujícího bude dokončena a půjde do tisku.
2) Výzkum účasti českých vojáků rakousko-uherské armády v bitvě u Zborova – povedlo
se nám navštívit bojiště a provést podrobný průzkum pozic IR 81, během kterého jsme
identifikovali místa zaznamenaná na 100 let starých fotografiích vojáka IR 81 (od
pana Kurky). Výsledkem je prezentace, několikrát použitá jako podklad k přednášce
na dané téma.
3) Archeologický výzkum lokalit na Slovensku prováděný společně s archeology
projektu Zakopy.cz a maďarským spolkem Nagy háború proběhl oproti původnímu
plánu dokonce ve dvou etapách (jaro, podzim) a ukázal velký potenciál. Byla
prozkoumána lokalita Stebník, velmi zajímavou se ale ukázala být lokalita Habura
navržená maďarskými kolegy.
4) Během roku jsme realizovali nečekané množství 10 přednášek na téma první světové
války (z toho 9 pro veřejnost a 1 na odborné konferenci).
5) Přepisování seznamu ztrát IR 81 pokračuje, rok 1917 je téměř kompletní.
6) Černovír – tradiční akce; letos se nám podařilo zapojit do ní i členy klubu vojenské
historie věnující se čs. legiím.

Aktivity mimo původní plán
1) Miniexpedice ke Krzywopłotům (LIR 13) a Lgotě Murowane (4. pěší divize) nám
jednak doplnila informace pro turistickou část knihy o LIR 13, a jednak upozornila na
další oblast, která je pro moravské jednotky významná a která je ze všech lokalit
relativně nejblíž, na jejíž výzkum se můžeme v budoucnu rovněž zaměřit.
2) Expedice po vojenských hřbitovech na Sanu se setkáním s panem Nowakowskim,
který se problematikou na místě zabývá a věnuje se obnově a rekonstrukcím
vojenských hřbitovů z první světové války, nám konečně přinesla velké množství
poznatků o této oblasti.
3) Po delší době jsme se zúčastnili brigády na vojenském hřbitově na východním
Slovensku (Veľkrop) a při té příležitosti také otevření naučné stezky na vrchu Skura.
Kromě toho jsme se zúčastnili také jedné zastávky Legiovlaku (Dolný Kubín).

4) Vůbec poprvé se některý ze členů našeho spolku vydal také na západní frontu,
obhlédnout stav u „konkurence“. Přivezl si množství inspirace a námětů k zamyšlení...
5) Propagaci své činnosti u informačního stánku jsme si letos kromě akce Karpaty 1915 v
Nižné Poliance na Slovensku poprvé vyzkoušeli také u nás, konkrétně na vojenském
dni ve skanzenu Strážnice.
6) Nenápadně jsme se také vrátili k dlouhodobému projektu výzkumu bojů v Karpatech
(především archivního, ale i terénního) – konkrétně se jedná o bojiště jihomoravské
13. zeměbranecké divize na vrchu Manilowa, který jsme letos rovněž navštívili.
7) Náš nový kolega se také celý rok věnoval v archivu výzkumu 106. domobranecké
divize.

