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Důstojná morální pocta obětem první světové války v okrese Náchod 
hodnotnou knihou

Jiří Uhlíř

V lednu 2018 vydalo nakladatelství Pavla Mervarta v Červeném Kostelci v prvním vydání nákladem 600 výtisků 

objemnou knihu, přímo knižní „špalek“, o 737 stranách (včetně nečíslovaných) s 200 barevnými fotografiemi s názvem

„Nevrátili se – mrtvi jsou“ s podtitulem „Pomníky a pamětní desky obětem první světové války v okrese 

Náchod“. Autory této velmi významné, vědecky důležité a odborně pojaté publikace jsou přední regionální historička

Mgr. Věra Vlčková a archivář Mgr. Jan Čížek. Úvodem knihu opatřil poslanec Parlamentu ČR a starosta Náchoda Jan 

Birke. Knihou splácejí dluh našim předkům, kteří ve válečné vichřici tzv. velké války 1914–1918 obětovali za naši 

svobodu to nejcennější – své životy. Jde tedy o projev úcty a vděku našim předkům. Jde o práci velmi záslužnou, ale i 

neobyčejně pracnou, časově náročnou a odpovědnou.  

Recenzovaná kniha, jejíž titul si autoři vypůjčili z motta bývalé josefovské radnice, velmi zdařile a metodologicky 

promyšleně mapuje a všestranně dokumentuje soupis pomníků, pamětních desek a kenotafů (slovo řeckého původu: 

kenos = prázdný, tafé = hrob), tzn. symbolických náhrobků pro uctění památky zemřelých, jejichž tělo je nezvěstné 

nebo bylo pohřbeno v cizině, zvláště u padlých vojáků. Publikace registruje historii vzniku a vývoje cca 160 těchto 

artefaktů na území současného okresu Náchod, zbudovaných po roce 1918, zejména za první Československé 

republiky. Naši předchůdci si byli velmi dobře vědomi, že jejich zbudováním v jednotlivých obcích vyjadřují pietní 

vzpomínku na ty, kteří se nevrátili do svých domovů a položili své životy ve velké válce 1914–1918. Každé jméno na 

pomníku, pamětní desce a v kronikářském záznamu nese lidský příběh, připomíná bolest nad ztrátou života, je 

vzpomínkou na zemřelého, který měl své místo v rodině, obci, společnosti, ale nebylo mu dáno naplnit svůj životní 

osud. Padl, zemřel – zachovejme v paměti jeho jméno, což se kronikářům i autorům knihy podařilo.

Cílem autorů bylo nalézt, zdokumentovat a popsat podobu, stav, historii vzniku i restaurování všech pomníků i 

pamětních desek připomínajících první světovou válku na území současného okresu Náchod. Příprava knihy začala 

heuristikou, tzn. hledáním a shromažďováním zdrojů spolu se získáváním fotodokumentace jednotlivých pomníků, 

průzkumem obecních, školních, farních, spolkových i soukromých pamětních knih a kronik, dohledáváním archivních 

dokumentů. Hlavní autorkou encyklopedického historického kompendia, obsáhlého souboru cenných historických faktů, 

je náchodská historička, emeritní středoškolská pedagožka a renomovaná spisovatelka literatury faktu paní Věra 

Vlčková, která přizvala ke spolupráci erudovaného archiváře náchodského okresního archivu Jana Čížka, zabývajícího 

se dějinami vojenství, armádou habsburské monarchie, československými legiemi a militarii první republiky.

Je velmi správné a sympatické, že stranou zájmu nezůstal ani život obyvatel v době vypuknutí války a ve válečných 

letech, ani narůstající tragika celého válečného období. Vojenské stránce se věnují kapitoly popisující působení 

Východočechů v rakousko-uherské armádě, zejména v pěším pluku č. 18 z Hradce Králové, a v československých 

legiích. Pro úplnost jsou připomenuti také tvůrci pomníků, je podán rozbor pomníků z hlediska typologického a 

uměleckého. Na přídeští knihy jsou mapky 116 lokalit obcí s vybudovanými pomníky a pamětními deskami a dále 

mapka 39 obcí, kde takové pomníky zbudovány dosud nebyly.

  Jako recenzent oceňuji kvalitní historickou práci autorky a autora, včetně fotografů dokumentárních snímků. V celé 

knize je obsaženo 197 barevných fotografií. Kniha je opatřena též résumé v němčině, soupisem pramenů a literatury, 

zejména vytěžených kronik. Jádro publikace tvoří pak důkladný soupis a dokumentace jednotlivých pomníků a 

pamětních desek podle abecedně seřazených obcí. Celkově jde o velmi hodnotné, odborně a vědecky ztvárněné dílo, 

které v komplexnosti snese přísná odborná kritéria. Náchodsko získalo kvalitní kompendium, souhrnné dílo. Jde o 

odborný historický a kulturní počin na Náchodsku. Gratulujeme nakladateli a autorům, kteří své dílo představili v 

Josefově ve čtvrtek 3. května 2018. (Kniha stojí cca 540 Kč.)
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