
Po stopách IR 81 v Polsku a na Slovensku

Podíváme se nejen na místa, na kterých v zimě 1914-1915 působil jihlavský 81. pěší pluk a na 
vojenské hřbitovy, kde jsou pochovaní jeho vojáci, ale i na vojenské hřbitovy navrhované slavným 
architektem Dušanem Jurkovičem, navštívíme muzeum 1. světové války v polských Gorlicích, 
kryptu vojáků z první světové války v Osadném a také sochu Švejka v Humenném. Nocovat 
budeme ve slovenském Bardejově, v městečku, jehož zachovalé historické centrum je zapsáno na 
seznam UNESCO.

Orientační cena

Odvíjí se od počtu osob:

– 5 účastníků: cca 500 Kč/osoba/noc plus cca 4 000 Kč/osoba/doprava 

– 10 účastníků: cca 500 Kč/osoba/noc plus cca 3 000 Kč/osoba/doprava

Základní varianta programu – 2 dny

1. den (sobota)

– Odjezd z Brna v brzkých ranních hodinách (okolo 4. hod)
– dopoledne prohlídka vojenských hřbitovů (IR 8; IR 81) u Tarnówa (Dąbrowa Tarnowska, 
Narożniki; Sczepanowice, Pleśna)
– přesun Tarnów–Gorlice, zastávka na voj. hřbitově Łużna (nejvýstavnější Jurkovičovo dílo)
– po poledni prohlídka muzea 1. světové války v Gorlicích
– odpoledne přesun Gorlice–Bardejov se zastávkami na vojenských hřbitovech (Jurkovič, KVH 
Beskydy)
– večer ubytování Bardejov, prohlídka centra, večeře, ....

2. den (neděle)

– odjezd z Bardejova ráno (okolo 8:00) 

– přesun do Výravy, zastávka na voj. hřbitově Sukov (možnost zastávky ve voj. muzeu Svidník)

– dopoledne výšlap po turistické naučné stezce nad Výravou (Kobyla, kóta 600 – místa bojů IR 81, 
zachované zákopy, dva vojenské hřbitovy); setkání se starostkou?

– po poledni návštěva krypty v Osadném (kostnice vojáků z první světové války v pravoslavné 
cerkvi)
– odpoledne přesun Osadné–Brno se zastávkou v Humenném (socha Švejka), příp. na odpočivadle 
Dehtáre (večeře) – předpokládaný příjezd do Brna okolo 22 hod

Program je možné prakticky libovolně rozšířit a celý zájezd prodloužit – např. odjezd z Brna už 
v pátek večer a přidání noclehu v Tarnówě a prohlídky historického centra, případně prodloužení o 
celý den. Po celé oblasti je množství dalších zajímavých míst souvisejících s 1. světovou válkou – 
např.: další Jurkovičovy hřbitovy po cestě; místo zajetí pražského IR 28 u Stebníku; prohlídka 
bojiště nad Sukovem; největší vojenský hřbitov z první světové války u obce Velkrop; vojenské 
muzeum ve Svidníku a Dukelský průsmyk; ...
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