Książ Wielki

Rzeplin

Krzywopłoty – Bydlin
[1-2] Palác v Mirowie a vojenské oddělení na farním hřbitově. Střelci z I. Kádrové kompanie Polských legií pronikli do K siąża
Wielkiego 7. srpna 1914. V paláci v Mirowie [1], pěkné renesanční
rezidenci Myszkowskich a Wielopolskich, bylo ubytováno 144 střelců
z I. Kádrové kompanie, a 9. srpna zde rovněž přibyl Józef Piłsudski.
Renesanční budova vznikla v létech 1585–1595 dle projektu slavného architekta Santiego Gucciego, a neogotická atika byla přistavěna v průběhu přestavby v XIX. století.
O I. světové válce připomíná rovněž vojenské oddělení na
farním hřbitově [2]. Vojenské hroby z období I. světové války
jsou umístěné vlevo od vchodu, při západní zdi hřbitova. Na místě originální mohyly, určitě větší než nynější, byl postaven soudobý náhrobek z granitu s pamětní deskou. V mohyle je pochováno
16 vojáků: 9 z rakousko-uherských vojsk, 5 z ruských a 2 neznámé
příslušnosti. Nejsou známá data a okolnosti jejich smrti, ale boje
v okolí Książa Wielkiego byly sváděné v létě a na podzim roku 1914
a v menším měřítku také do poloviny roku 1915.

Malopolsko
Stezka Východní fronty I. světové války

Palác v Mirowie, fot. J. Gorlach

Pomník bojujících za svobodu, náměstí,
fot. J. Gorlach

Oddělení legionářů na farním hřbitovu v Bydlinie – GPS N 50° 23’ 16.3”, E 19°
38’ 46.5”.

Oddělení legionářů na farním hřbitovu
v Bydlinie, fot. J. Gorlach

Miechów

[3-4] Vojenské oddělení z období I. světové války a 
pomník
Bojovníků za svobodu. Výzvědné oddíly I. Kádrové kompanie
vešly do Miechowa již 7. srpna 1914. Zde se 9. srpna k I. Kompanii
připojil další oddíl, který před třemi dny vyrazil z Krzeszowic spolu s Józefem Piłsudskim. To v Miechowie byl z obou skupin střelců
vytvořen batalion, v dalších měsících označený III., jehož velitelem
byl Edward Rydz-Śmigły Při jižní ohradě farního hřbitova, na konci
dlouhé aleje je umístěné vojenské oddělení z období I. světové války[3], a vlastně jeho zůstatky – většina vojenských hrobů byla obsazena po II. světové válce civilními pohřby. Dodnes se
zachoval dřevěný kříž a památková tabule. Bylo tu pochováno nejméně 520 ruských a 124 rakousko-uherských vojáků. Padli v průběhu bojů v létech 1914 a 1915, zvláště v průběhu ofenzivy „parního
válce” v listopadu 1914.
Také legionářům z I. Kompanie je věnovaný pomník Bojovníků za svobodu[4] stojící na miechovském náměstí z roku 1916.
Socha orla zdvíhajícího se k letu byla postavena na vrcholu vysokého kamenného obelisku. Na něm je viditelný kříž ve vavřínovém
věnci a polská a německá inskripce: Paměti hrdinů všech národností
padlých v miechovském obvodu v létech 1914–1915.
Vojenské oddělení – farní hřbitov v Miechowie, ul. Piłsudskiego – GPS N 50°
21’ 05”, E 20° 01’ 36”. Pomník bojujících za svobodu, náměstí – GPS N 50° 21’
23.3”, E 20° 01’ 40.2”.

Jangrot – Cieplice

[7] Vojenský hřbitov Jangrot – Cieplice. Na hřbitově v Cieplicach spočívá 2014 rakousko-uherských vojáků a 561 ruských vojáků. Je to z hlediska počtu pochovaných největší hřbitov z období
I. světové války v Krakovsko-čenstochovské Juře. V lese na východ
a sever od něho jsou zachované linie zákopů, a na západ od nekropole – fragmenty rezervních linií.
Okolí Cieplic a Jangrotu bylo arénou těžkých bojů sváděných mezi
rakousko-uherskými oddíly a ruskými oddíly v listopadu 1914. Mnohokrát opakované útoky a protiútoky způsobovaly obou stranám velké ztráty a vesnice Jangrot několikrát přecházela z rukou do rukou
– V. Korpus z 1. Rakousko-uherské armády zde bojoval s elitními
ruskými gardovými divizemi. Rakouský útok provedený 17. listopadu v lese severně od Cieplic, přinesl úspěch a umožnil obsadit vesnici Gołaczewy položenou na severní straně lesu. Bojovalo se také
na rozlehlé Sułoszowské náhorní plošině mezi Sułoszową, Jangrotem, Trzyciążem a Zadrożem.

Vojenský hřbitov Jangrot – Cieplice – GPS N 50° 19’ 43.3”, E 19° 43’ 37.0”.

Vojenský hřbitov Jangrot – Cieplice,
fot. J. Gorlach
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Vojenský hřbitov Ogonów v Kalisiu – GPS N 50° 22’ 29.7”, E 19° 44’ 09.9”.

Vojenská oddělení – farní hřbitov v Skale, ul. Rzeźnicza – GPS N 50° 13’ 34.2”,
E 19° 51’ 14.1”. Pomník Obětí I. světové války, ul. Krakowska/Rzeźnicza – GPS
N 50° 13’ 34.0”, E 19° 51’ 23.2”.

Vojenské oddělení na farním hřbitově v Ska
le, fot. J. Gorlach

Kamionka Mała

Malopolsko
Stezka Východní fronty I. světové války

Vojenský hřbitov č. 357 v Kamionce
Małej, fot. K. Bzowski

Chyszówki – Průsmyk Rydza-Śmigłego
[27] Pomník Setkání pokolení. Na Průsmyku Rydza-Śmigłego
vedle cesty, při zelené pěší trase na Łopieň, stojí kříž z roku 1928
a obelisk z roku 1938. V roku 1998 zde rovněž postaveno monument připomínající památku vojáků Zemské armády. Všechny tři
objekty tvoří pomník Setkání pokolení bojující za nezávislé Polsko. V noci 23/24. listopadu 1914 zde oddíl legionářů, kterým velel
Edward Rydz-Śmigły napadl na zaskočené kozáky z ruské 10. Divize kavalerie. Kozáci vyslaní z Limanovej, obsazené Rusy se měli
nepozorovaně přesunout na týly rakousko-uherských vojsk, kde by
v yvolávali zmatek, dezorganizovali komunikace a ničili menší nepřátelské oddíly. V tom čase do Dobrej pronikly čtyři bataliony I. Pluku polských legií pod velením Józefa Piłsudskiego. Právě on vyslal
III. Batalion s Edwardem Rydzem-Śmigłym na čele na noční ubytování do Chyszówek, ale jdouce přes Jurków, se legionáři dozvěděli,
že w Chyszówkach stojí již Rusové. Smělým překvapujícím útokem
pobili kozáky, vzali do zajetí 89 zajatců, a především získali 86 koní.

Pomník na průsmyku Rydza-Śmigłego,
fot. J. Gorlach

[28-29] Dom Mieroszewskich – místo pobytu Józefa Piłsudskiego – i vojenský hřbitov č. 366 – oddělení na farním
hřbitovu. Dom Mieroszewskich [28] je dřevěný přízemní budova
s prosklenou verandou. V roku 1914 náležel do okresního lékaře Kazimierza Mieroszewského (otce Juliusza, známého novináře, zemřelého v roku 1976), který ve dnech nejtěžších bojů o L imanovou nesl
pomoc raněným vojákům. Po bitvě pod Marcinkowicami, 7. prosince 1914 se zde zastavil Józef Piłsudski spolu se svým šéfem štábu,
Kazimierzem Sosnkowskim.
Také v Limanovej se nachází vojenský hřbitov č. 366 [29].
Spočívá na něm 28 rakousko-uherských vojáků a 8 ruských vojáků.
Projektantem nekropole byl Gustav Ludwig, a obraz Krista schylujícího se nad raněným namaloval Franciszek Mrażek. Zde pochovaní
vojáci padli v průběhu bojů v okolí Limanovej, sváděných koncem
listopadu a začátkem prosince 1914 Rusové obsadili město 20. listopadu, potom Limanova byla přechodně získaná Polskými legiemi, a nakonec ji dobyli maďarští husaři začátkem prosince 1914.
Do 11. prosince se o Limanovou sváděly urputné boje, ve kterých
mnohem slabší rakousko-uherské oddíly dokázaly ubránit město
před útočícími Rusy.
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Vojenský hřbitov č. 366 v Limanovej,
fot. J. Gorlach

Vojenský hřbitov č. 368 v Limanovej-Jabłoň
cu, fot. J. Gorlach

[12-13] Stezka Pevnosti Krakov. Rakouské úřady vyhlásily město pevností v roku 1856. Po výstavbě se Pevnost Krakov stala největší pevností celé rakousko-uherské monarchie. V průběhu bojů
na podzim roku 1914 odehrála velkou roli v zastavení ruské ofenzivy „parního válce”. Stezka, soustřeďující 38 pevnůstek a mnoho
menších opevněných a vojenských objektů, ve značné míře vede
tzv. rokádovou cestou, tj. cestou zajišťující spojení mezi jednotlivými částmi pevnosti. Označeno ji barvami monarchie Habsburků: žlutou a černou barvou. Trasa se skládá z dvou úseků:
jižního [2] (41 km) a severního [3] (60 km). Ten poslední vede

severním břehem Visly od pevnůstek Mogiła, přes pevnůstky ležící severně od města, k západu až na Bielany, odkud se vrací Wolským lesem a návrším Sikornik na Salwator. A jižní úsek spojuje
pevnůstky ležící jižně od Visly: od pevnůstek Lasówka, přes pevnůstky jižní části vnějšího pevnostního okruhu, k západu, odkud
se podél Visly vrací na podhorské Krzemionki, a končí se při neobyčejné pevnůstce sv. Benedikta.

Dům Mieroszewských – dějiště pobytu Józefa Piłsudskiego, ul. Matki Boskiej Bo
lesnej 35 – GPS N 49° 42’ 16.1”, E 20° 25’ 46.4”. Vojenský hřbitov č. 366 v Lima
novej, starý farní hřbitov, ul. Szwedzka – GPS N 49° 42’ 33.8”, E 20° 25’ 08.0”.

Pevnůstka sv. Benedikta, fot. M. Czapla

Marcinkowice
[31-32] Dvorek Morawskich a vojenský hřbitov č. 352.
V dvorku [31] Alfreda Faucka (po válce náležícím rodině Morawskich) v noci 5/6 prosince 1914 byl ubytován Józef Piłsudski.
Budoucí maršál se zde ocitl, když předstihl o několik kilometrů
zbývající rakousko-uherské jednotky, pronásledujíc na čele několika batalionů I. Brigády Polských legií Rusy ustupující z Limanové.
Nyní se v této budově nachází škola a také nevelké Historické muzeum „Legionáři v Marcinkowicach”.
Oddíly, jimž velel Józef Piłsudski byly následujícího dne ráno napadeny přesilou ruských sil VIII. Korpusu 8. Armády gen. Brusilova.
Poláci se vyhnuli obklíčení a úplné porážce a ustoupili k Limanovej.
V této bitvě ale ztratilo život 12 legionářů, a mnoho bylo raněných.
Devět z nich leží na vojenském hřbitově č. 352 [32] projektovaném Gustavem Ludvigem. Vedle pomníku připomínajícího legionáře, který postavili obyvatelé Marcinkowic v roku 1915 r, jsou zde
hroby 25 jiných rakousko-uherských a 5 ruských vojáků. Hodno věnovat pozornost dělostřeleckým nábojům zazděným do legionářského obelisku – legionáři prý zahynuli od ruské dělostřelecké palby.
Statek Morawskich v Marcinkowicach – Školní historické muzeum při školním
komplexu W. Orkana, Marcinkowice 1, tel.: +48 18 4433185; muzeum dočasně
nečinné z důvodu opravy – GPS N 49° 40’ 04.6”, E 20° 38’ 48.4”. Vojenský hřbi
tov č. 352 v Marcinkowicach – GPS N 49° 39’ 43.5”, E 20° 38’ 44.4”.

Dvorek v Marcinkowicach, fot. M. Piotrow
ski, arch. konkursu „Poklady Malopolska”

Dub svobody v Novém Sonču, fot. J. Gorlach

Pevnůstka Krzesławice, fot. P. Jasion

Pevnůstka Kosocice, fot. J. Gorlach

Pevnůstka Tonie, fot. J. Nowostawska-Gyalókay, arch. MIK

Pevnůstka Tonie – Muzeum Otevřená pevnost, ul. Jurajska; prohlídka pouze
pro skupiny po dohodě, v pevnůstce probíhají opravářské práce – GPS N 50° 07’
26.0”, E 19° 53’ 49.9”.

[38] Vojenský hřbitov č. 91. Nekropole umístěná na Hřbitovní
hoře je reprezentačním objektem III. gorlického hřbitovního okruhu, který vznikl dle projektu Gustava Ludviga a Emila Ladewiga.
Vstup do ní vede masivní branou s třemi arkádovými průsvity. Terén obklopený pískovcovou zdí je rozdělený na čtyři hrobová pole.
Ve středu stojí monumentální kamenný kříž, na kterém v roku 1928
byla umístěna tabule k památce padlých polského původu. Nekropole byla původně místem věčného odpočinku 427 rakousko-uherských, 139 německých a 287 ruských vojáků, později – v důsledku
přenosu pozůstatků z likvidovaných menších hřbitovů a provizorních hrobů – celkový počet pochovaných zde vojáků vzrostl do 1441.
Hřbitovní hora (357 m n. m.), vyčnívající hned nad centrum města, byla důležitou pozicí na linii ruské obrany v průběhu bitvy pod
Gorlicami. Mimo to německá 82. Divize pěchoty, ve které sloužilo mnoho Poláků z Velkopolska, rychle dobyla její štít, co umožnilo obklíčit bránící se v centrum Rusy a ostřelování vytáhnutými na
návrší děly, městskou zástavbu a cesty přicházející do Gorlic z východu. Tímto způsobem byly zmařeny ruské pokusy o zorganizování protiútoku, který by obráncům přinesl pomoc.

Vojenský hřbitov č. 350 v Novém Sonču, komunální hřbitov, ul. Rejtana – GPS
N 49° 36’ 58.9”, E 20° 42’ 16.8”. Oddělení legionářů na komunálním hřbitovu
v Novém Sonču, ul. Rejtana – GPS N 49° 37’ 01.1”, E 20° 42’ 16.9”.

Vojenský hřbitov č. 91 v Gorlicach, ul. Korczaka – GPS N 49° 39’ 58.3”, E 21°
09’ 09.2”.

Vojenský hřbitov č. 91 v Gorlicach,
fot. J. Gorlach

[39] Vojenské hřbitovy č. 123 i 122. V bukovém lese na
úbočí hory, se nachází největší z vojenských nekropolí z období
I. světové války v Západní Haliči – vojenský hřbitov č. 123. To
je reprezentační objekt IV. lužnianského hřbitovního okruhu, projektovaný Janem Szczepkowskim. Kdysi nekropoli zdobila dřevěná kaple projektu Dušana Jurkoviče – bohužel shořela v 80. létech
XX. století. Oddělení jsou rozmístěné nesymetricky, a spojují je vinoucí po úbočí stezky a kamenné schody. Je zde pochováno více
než 909 rakousko-uherských, 65 německých a 226 ruských vojáků,
padlých nejen ve dnech gorlické bitvy (2–5. května 1915), ale také
v průběhu čtyř prvních měsíců roku 1915 v pozičních bojích. Několik set metrů níže se nachází vojenský hřbitov č. 122. Je místem
posledního odpočinku 154 ruských vojáků padlých 2. května 1915.
Na jaře roku1915 bylo návrší Pustki jednou z klíčových pozicí
první linie ruských opevnění. Boje o ně se začaly 30. dubna. Útočící rakousko-uherské oddíly byly ve velké míře složené z Poláků.
Mezi obránci z ruské armády se rovněž nacházeli Poláci. Bratrovražedné boje – mimo prvních úspěchů útočících – se ukázaly velmi krvavé. Mimo to haličské pluky z Wadowic a Těšína postupovaly nahoru a v průběhu půldruhé hodiny vztyčily na štítě císařský
černožlutý prapor.
Vojenské hřbitovy č. 123 a 122 v Łużnej-Pustkach – GPS N 49° 43’ 03.0”, E 21°
03’ 42.4”.

Vojenský hřbitov č. 60 v Małastovie – GPS N 49° 32’ 38.0”, E 21° 14’ 37.5”.

Staszkówka

Regionální muzeum PTTK I. Łukasiewicza, ul. Wąska 7–9, tel.: +48 18 3522615,
http://www.gorlice.pttk.pl, otevřené: út.–pá. 9.00–16.00 – GPS N 49° 39’ 24.5”,
E 21° 09’ 25.3”.
Vojenský hřbitov č. 118 v Staszkówce,
fot. J. Gorlach

[19] Pevnůstka Prokocim. Vznikla v létech 1882–1886 jako typická dělostřelecká pevnůstka na místě dřívějších zemních valů
v polostálém provedení, pocházejících ještě ze 70. let XIX. století.
Jejím úkolem byla obrana tzv. Lvovského traktu, čili cesty vedoucí
do Lvova. Nepřítele, který přicházel z východu, mohlo ostřelovat
pět baterií pevnostních děl, podporovaných dělostřeleckou baterií. Vstup do pevnůstky bránil pancéřový arkýř s dvěma kulomety
umístěnými na lafetách.
V prosinci 1914 spolu se sousedními pevnůstkami se činně zúčastnila bojů s Rusy, protože ruský útok probíhal právě podél osy Lvovského traktu. Pevnůstka Prokocim měla velký význam pro obranu
celé pevnosti, protože další, severně umístěná pevnůstka Lasówka
nad Vislou byla vzdálená téměř 3 km. To odtud 6. prosince vyrušil
rakouský protiútok, provedený silami posádky pevnosti, který nakonec odrazil Rusy z předpolí pevnosti do Wieliczki.
Objekt je nyní neobhospodařovaný.

Pevnůstka Prokocim, ul. Medyczna/Kostanieckiego – GPS N 50° 00’ 38.2”,
E 19° 59’ 45.9”.

Pevnůstka Prokocim, fot. J. Gorlach

Bogoniowice

Muzeum Zemské armády gen. Emila Fieldorfa-Nila – Instituce kultury Malopol
ského vojvodství, ul. Wita Stwosza 12, tel.: +48 12 4100770, http://www.mu
zeum-ak.pl; otevřené: út.–ne. 11.00–18.00 – GPS N 50° 04’ 20”, E 19° 56’ 55”.

Muzeum Zemské armády v Krakově,
arch. Muzeum Zemské armády
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evnost Krakov (německy Festung Krakau), která odehrála důležitou roli v bitvách na konci roku 1914
severně a jižně od hlavního města Malopolska, dodnes udivuje rozmachem provedení. Tato unikátní
soustava vojenských objektů vznikala v létech 1848–1916 v několika etapách. První z nich byla ukončena 26. května 1856 a v tomto dni rakouské úřady oficiálně uznaly Krakov za pevnost. V předvečer výbuchu Velké války to byla největší pevnost v středně-východní Evropě, a její základní posádka měla 12 tisíc
osob – většinou Poláků. Na území větším než 500 km 2 bylo umístěno 176 objektů, takových jak pevnůstky, bojové kryty, dělostřelecké baterie, a také kasárna, sklady anebo vojenské nemocnice. V Rakowicach
již v roku 1912. vzniklo vojenské letiště, jedno z prvních v Evropě. Integrálním elementem pevnosti byla
rovněž silniční síť spolu s mosty. Připravujíc pevnost k válce, vojenské úřady nařídily budování polních
opevnění, bez kterých pevnůstky nemohly fungovat v bojových podmínkách. Aby to bylo možné, bylo
nutné vytvoření nejen sítě zákopů a záseků před a mezi pevnůstkami vnějšího okruhu, ale i vybourání
stojících na předpolí pevnůstek budov – tímto způsobem byl v roku1914 zničeny početné domy a hospodářství, mj. dvorek v Pękowicach, stojící před čelem pevnůstek č. 44a.
Centrum pevnosti byla citadela – tuto roli plnil Wawel – a obklopovaly ji prstence opevnění. První vznikl v 60. létech XIX. století a nacházel se ve vzdálenosti sotva 600–800 m od Rynku Głównego. Náleží
do něho mj. bastion III. Kleparz, a místo toho okruhu dnes vytyčuje Aleje Trzech Wieszczów. Vnější pás
opevnění, vzniklý na přelomu XIX. a XX. století, byl vzdálený od centra města až o 11 km. Náleží do něj
pevnůstky jak Kosocice, Pasternik, Tonie anebo Grębałów. Známý spisovatel a zároveň korespondent na
východní frontě Velké války, Ferenc Molnár, koncem ledna roku 1915 tak psal o pevnosti Krakov: Mohutně vyzbrojená pevnost stojí na stráži německo-rakousko-uherské hranice. Mimo pevnůstek tam za dne panuje
normální, plný temperamentu život nádherného polského města. Kdo viděl zaplněné polední korzo, přeplněné cukrárny a veřejnost směřující do divadla, sotva by uvěřil, že se nachází v blízkosti ruské hranice, v pevnosti
v průběhu války. Připomíná ji teprve strašný hluk na ulici, způsobený projíždějící moždířovou baterií, připomínají
ji vojsko pochodující na jih […]. Večer v půl desáté je všude tich a temno. Krakov se tehdy stává skutečně pevností. Pouze v budově velitelství posádky ještě pulsuje pohyb a život.
V Krakově byla vytýčena Stezka Pevnosti Krakov, spojující většinu objektů dávné pevnosti umístěných na okrajích města: 38 velkých pevnůstek, a také mnoho menších obranných objektů a jiných budov
militaristického charakteru.
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roce 1914 se Malopolsko stalo arénou vojenských bitev na východní frontě I. světové války. Rusové začali bojovou činnost na tomto terénu od provedení uragánového úderu, které mělo přivést
k dvojitému obklíčení rakousko-uherské armády a jejímu odříznutí od Visly, Dněstru a Karpat, a nakonec k jejímu zničení. Vkrátce do ruských rukou vpadla značná část východní Haliče. Pevnost Přemyšl,
která byla doposud hlavní stanem se ocitla v obklíčení.
Listopad 1914. byl měsícem největších ruských úspěchů na haličské frontě. Ruská fronta se tehdy
posunula do regionu obcí při Krakově: Wolbromia a Słomnik, a dále na východ od Brzeska a Nového
Sonča vedla ke Karpatům, ve kterých pouze některé oddíly uzavíraly cestu carským oddílům na jih. Přibližně 11. listopadu, před začátkem nové rakousko-německé ofenzivy, ruské oddíly dospěly do nejdále vysunutých pozicí v období Velké války, obsazujíc téměř šest sedmin území Haliče a zpět téměř celé
Polské království a opírajíc se o německou hranici. V severní části Malopolska ve dnech 16–19. listopadu byla svedena bitva pod Krzywopłotami. Polští legionáři a rakousko-uherští vojáci tehdy dokázali zastavit ruský pochod na západ severně od Krakova.
V průběhu bitvy o Krakov ruská vojska došla do bodu zvěčněného po bojích obeliskem na návrší Kaim,
a 6. prosince 1914 linie fronty probíhala sotva 10 km od Hlavního náměstí. Právě 6. prosince 1914 posádka Pevnosti Krakov, obléhané ze dvou směrů přešla do protiútoku a vytlačila nepřítele z okolí města.
Krakovská bitva zadržela hlavní ruský úder, a Rakousko-Uhersku nyní záleželo na definitivním zastavení parního válce, jak nazýváno ruskou ofenzivu, a měly o tom rozhodnout boje jižně od K rakova
ve dnech 2–12. prosince 1914, zvané bitvou pod Łapanowem a Limanovou. Ta rozhodla o zastavení
ruské ofenzivy v Haliči.
Také v prosinci, 22–25. se I. Brigáda Legií zúčastnila bitvy pod Łowczówkem. Tato srážka na určitou dobu zadržela ruský nápor na východ, co Rakušanům umožnilo zbudování fronty na linii Tarnov
– Gorlice. Na těchto pozicích se fronta na dlouhou dobu ustálila a – poprvé v historii – přijala formu vybudovaných obranných pozicí s liniemi střeleckých zákopů, kryty, rezervními pozicemi, spojovacími
zákopy apod. Změnu situace přinesla teprve bitva pod Gorlicami vybojovaná 2–5. května 1915, která
přivedla k jednomu z největších průlomů fronty v dějinách Evropy. V důsledku gorlické bitvy rakouské
a německé vojsko vytlačilo ruské vojsko na východ a přinutilo je k ústupu.
V květnu roku 1915 korpusy 1. Rakousko-uherské armády, operující na severním břehu Visly, pronásledovaly ustupující ruské vojsko.
Tento úder, po znovudobytí Přemyšla a Lvova, téměř způsobilo zhroucení ruské fronty na jihu. Na
vojenské poradě v Baranowiczach, které se zúčastnil sám car Mikuláš II., zapadlo rozhodnutí, aby pokud možno co nejdéle udržet Polské království, soustřeďujíce se na boje na severozápadní frontě. Jednak 5. srpna Rusové, aby se vyhnuli hrozícímu jim obklíčení, museli opustit Varšavu.
Tak tedy v důsledku jarní a letní ofenzivy ústředních mocností vpadly do rukou Rakušanů a Němců
téměř celá Halič, Polské království, Litva a Kuronsko.

éta předcházející výbuch I. světové války uplývaly v Haliči
v horoucí politické atmosféře. Jedním z proudů, který získával stále větší vliv, byl proud samostatnosti, Jeho leaderem byl
Józef Piłsudski. Narodil se v roku 1867 na Litvě (v okolí Vilna),
již na studiích v Charkově se zapojil do činnosti ruského revolučního hnutí a za údajnou účast přípravách atentátu na cara,
strávil pět roků v sibiřském vyhnanství. Po návratu se angažoval v socialistické činnosti, zakrátko začal považovat socia
listické idey pouze za c estu vedoucí k samostatnosti Polska.
V roku 1911. Piłsudski založil v Krakově Střelecký svaz (populárně nazývaný Střelcem), tj. paramilitaristický spolek, který se měl stát počátkem Polských ozbrojených sil. Po výbuchu
I. světové války ze střeleckých oddílů (jak Střelce, tak i jiných
podobných organizací) vznikly Polské legie, válčící po boku
centrálních států proti carskému Rusku.
Symbolickým začátkem polské cesty k samostatnosti v průběhu I. světové války byl pochod z Krakova I. Kádrové roty Józef Piłsudski – Náčelník státu (1930),
Střelců. Tato první polská vojenská formace od doby lednové- arch. Wikimedia Commons
ho p ovstání v den vypovězení války Rusku Rakousko-Uherskem
6. srpna 1914, odpochodovala z krakovských Oleandrów k nedaleké hranici s Ruskem v Michałowicach,
aby odtud pochodovat na Kielce. Těch více než sto členů Střelce a jiných střeleckých organizací z Haliče mělo za úkol vyvolat v Kongresovém království protiruské povstání.
Vkrátce za I. kompanií měly následovat další střelecké oddíly spolu s Pilsudským. Bohužel, jeho plány vyvolání povstání v Kongresovém království se ukázaly nereálné – co také rychle zjistilo rakouské
velitelství. To dokonce zažádalo rozpustit střelecké oddíly a zařadit jejich členy do rakousko-uherské
armády. Tomu zabránily působící v Haliči politické strany. Díky jejich vlivu byly ve Vídni utvořeny již
16. srpna 1914 Polské legie, které měly válčit s Ruskem po boku Rakouska-Uherska. Piłsudski se k nim
přihlásil se svými střelci a podřídil se haličskému Hlavnímu národnímu komitétu.
V létě roku 1914 místo plánovaných dvou – Východních legií a Západní legie nakonec vznikla pouze
ta druhá. Vkrátce ale neustále rostoucí v síle oddíly Západní legie se zúčastnily bojů v složení jednoho
pluku, kterému velel Józef Piłsudski. V polovině rolu 1914, díky neustále trvajícímu přílivu dobrovolníků, vznikla I. Brigáda polských legií, které velel Pilsudský, povýšený na brigadýra.
Mezitím, byly v září roku 1914 nově zformované pluky legií (II. a III.) přesunuty rakousko-uherským
velitelstvím do Východních Karpat, kde na podzim a v zimě stáčely velmi těžké boje. Tam také v květnu roku 1915 z nich byla vytvořena II. Brigáda, nazývaná „Karpatskou”. Ve stejné době také vznikla
III. Brigáda, zformovaná z IV. a VI. Pěchotního pluku legií.
Všechny tři brigády byly spojeny teprPochod střelců (1912), arch. MLP
ve v říjnu roku 1915, kdy je převeleno
na frontu na Volyň. Celkem tehdy měly.
16,5 tisíce vojáků. V polovině roku 1916
tyto brigády oficiálně vešly do Polského pomocného korpusu, a poté Polských
ozbrojených sil válčících již ne po boku
rakousko-uherské armády ale pod německým velením. V červenci roku 1917
Piłsudski vyvolal tzv. krizi přísahy – legionisté z I. a III. Brigády odmluvili složení přísahy věrnosti německému c ísaři.
Část z nich byla internována, Pilsudského uvězněno v Magdeburgu, a zbytek vojáků (pocházejících z Haliče) byla
vtělena do rakousko-uherské armády.
Většina II. Brigády přísahu složila, ale
když v únoru 1918 ústřední mocnosti po
brestském traktátu odevzdaly Chelmské
území rodící se samostatné Ukrajině,
se tito vojáci probili pod Rarańczą přes
f rontu do Ruska. Tak se skončila legionářská epopej, která se v poválečných
létech přetvořila do legendy.
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[21] Muzeum polského letectví. V roku 1964 Aeroklub Krakov
zorganizoval na terénu dávného letiště v Rakovicích velkou Leteckou výstavu. Exponáty pro ni shromážděné se staly začátkem sbírek
vzniklého několik let později Muzeum letectví. Muzeum dnes osahuje rovněž zachráněné letecké objekty mj. velký historický letecký
hangár. Mezi exponáty se nacházejí letadla různého typu (stíhací,
průzkumné, školní, sanitní zemědělské atd.), helikoptéry, kluzáky,
a také letecké motory, jak rovněž protiletadlové rakety. Sbírky krakovského muzeum patří k nejzajímavějším kolekcím toto typu na
světě a stroje z období I. světové války jsou skutečnými unikáty. Patří k nim mj. Albatros C.I, DFW C.V anebo Aviatik C.III., hlídkový létající člun Grigorowicz M-15, a také Halberstadt CI.II, LVG Roland
D.VI anebo slavný britský Sopwith F.1 Camel. Tyto stroje jsou exponované v rámci výstavy Křídla Velké války.

[24] Vojenské oddělení č. 381 na komunálním hřbitově. Na
velkém komunálním hřbitově se nachází vojenské oddělení stanovící jeden z vojenských hřbitovů Západní Haliče. Zdobí ho okázalý
pomník ve tvaru antického oltáře zasvěcenému „Pro Patria Mortuis”,
tj. padlým za vlast v průběhu I. světové války. Tento monument stanoví část zdi obklopující obdélníkové hřbitovní řešení. Okolo oddělení jsou umístěné charakteristické kovové kříže. Celek projektoval
Hans Mayr, jehož dílem jsou také projekty hřbitovů v okolí Gorlic.
Je zde pochováno 71 rakousko-uherských vojáků z mnoha různých
jednotek, 7 německých a 8 ruských vojáků.
Wieliczku na začátku prosince 1914 přechodně obsadila ruská vojska, která odtud podnikla útok na Pevnost Krakov. V průběhu bojů město ostřelovalo pevnostní dělostřelectvo, ale aby nebyly
zničeny nacházející se solné doly, nestřílela nejtěžší děla. Již několik dnů po bitvě pod Limanovou Rusové museli opustit Wieliczku.

[40] Vojenský hřbitov č. 118. Nekropole na návrší Patria vyznačují čtyři mohutné kamenné pylony – dva z nich zakončeno čnícími do nebe železnými meči. Tento zdaleka viditelný monument
projektoval německý sochař Hermann Kurt Hosaeus. A hrobová
pole, ohrazení a náhrobky jsou dílem Antona Müllera. Na tomto
hřbitově celkem pochováno 439 německých, 281 rakousko-uherských a 43 ruských vojáků. Z pečlivě opravené nekropole se ukazuje pěkný výhled na okolí.
Dne 2. května 1915 na umocněné ruské návrší, ohrazené zásekami z ostnatého drátu a chráněné minovými poli zaútočily německé
oddíly pěchoty z 2. Divize pruské gardy. Ukázalo se, že několikahodinové dělostřelecké ostřelování omylem minulo tuto část ruských linií a 1. pluk Pruských grenadýrů se při přecházení přes minová pole dostal pod palbu nepřátelských kulometů. Nakonec, díky
postupu divize na jiných úsecích, se podařilo dobít také i to návrší, ale pluk byl zdecimovaný, po ztrátě více než 600 zabitých anebo raněných vojáků.
Vojenský hřbitov č. 118 v Staszkówce – GPS N 49° 44’ 59.8”, E 21° 01’ 01.1”.

Muzeum polského letectví – Instituce kultury Malopolského vojvodství, al. Jana
Pawła II 39, tel.: +48 12 6409960, info@muzeumlotnictwa.pl, http://www.muzeu
mlotnictwa.pl; otevřené: út.–ne. 9.00–19.00; vstupenky: 14 PLN, zlevněné 7 PLN,
út. Bezplatný vstup. – GPS N 50° 04’ 35.3”, E 19° 59’ 26.0”.

Muzeum polského letectví v Krakově,
fot. J. Gorlach

ntegrální částí armády Rakousko-Uherska byly císařsko-královské letecké síly, které vznikly v 90. létech XIX století. Na začátku používali k vojenským cílům balony a vzducholodě. Když vypukla Velká
válka, rakousko-uherské letecké síly disponovaly oddílem vzducholodí s technickou obsluhou, 15 leteckých kompanií a 12 balonových oddílů. V leteckých kompaniích se celkem nacházelo více než sto
letadel (cca 80 průzkumných letadel a cca 30 školních letadel) s akčním rádiem cca 150 km, jež dosahovaly rychlost 90–100 km/hod. Tato vzdušná flotila se skládala z většiny strojů tuzemské výroby a také
z letadel importovaných z Německa a stavěných na německé licenci. V létech1914–15 se nacházely ve
výzbroji leteckých sil Rakousko-Uherska mj. takové modely letadel jako: průzkumný letoun a zároveň
lehké bombardovací letadlo Lloyd C.II, jednoplošná stíhačka Fokker A.III, v níž byl kulomet synchronizovaný s otáčkami křídla, dvojplošník Aviatik C.I anebo školní dvojplošník Hansa-Brandenburg B.I.
Na potřeby rozvíjejících se leteckých sil císařsko-královského Rakousko-Uherska na území dunajské
monarchie bylo utvořeno několik vojenských letišť – k nim též náleželo pevnostní letiště v pevnosti
Krakov. Vzniklo v roku 1912 na 55 ha zakoupených od dominikánů a umístěných východně od hulánských kasáren na Rakowicach v Krakově. Rakouské velitelství zde utvořilo Flugpark 7 (letadlový park)
spolu s celým technickým zázemím.
V průběhu I. světové války letadla operující z letiště na Rakowicach plnily důležitou logistickou úlohu: rakousko-uherští letci dováželi do obklíčené pevnosti Přemyšl poštu, prováděli průzkum, koordinovali dělostřelectvo, útočili na ruské vojsko a také sváděli vzdušné souboje s carskými letci. V roce
1917 byl Krakov začleněn do linka bezchybně fungovala až do pádu c.k. monarchie. V říjnu 1918 bylo
již pravidelné linky letecké pošty Vídeň – Krakov – Lvov – Kyjev, později prodloužené do Oděsy. Tato
výrazně znát, že nadchází konec kdysi mohutného Rakouska-Uherska. Samostatnost byla blízko, ale
vojska záborů se i nadále nacházely v dávných hranicích Polska.
Velitel letecké základny v krakovských Rakowicach Roman Florer, se společně s polskými podřízenými rozhodl převzít letecký komplex pro potřeby budoucího samostatného státu. Obsazení letiště nebylo snadné, protože oddíl Florera počítal pouze 20 Poláků. Ale právě tato skupina v noci z 30. na 31.
října 1918 předešla plundrování zásob, zničení skladů a útěku pilotů letadly do Vídně a poté odevzdala letiště pod velení polských vojenských orgánů. Tak se krakovské Rakowice staly prvním letištěm
samostatného Polska.
Na ploše dávného letiště v Rakowicach na přelomu 60. Let vzniklo Muzeum letectví. Toto pracoviště zabírá zachráněné letištní objekty, mj. velký památkový letištní hangár. Mezi se nacházejí jak letadla různého typu (stíhací, průzkumná, školní, sanitní, zemědělská atd.), vrtulníky, větroně, jak i letecké
motory a raketová protiletadlová zbraň, a zdejší kolekce strojů z období I. světové války vzbuzuje obdiv na celém světě.
Německých letadel z let 1914–1918 se na světě zachovalo poměrně málo, protože Versaillská s mlouva,
která zakončila I. světovou válku zavazovala prohrané Německo k úplnému zničení všech vojenských
letadel. V krakovském muzeum je možné např. shlédnout unikátní německé stíhačky Halberstadt CL.II,
jak rovněž LFG Roland D.VI a Albatros H.1, průzkumné letouny Albatros C.I anebo DFW C.V, a také cvičný plošník LVG B.II. Ruské stroje z období Velké války reprezentuje Grigorowicz M-15 z 1917 r. – hydroplán, který byl využívaný k průzkumu v námořním letectví. Hodno též věnovat pozornost exempláři
nejslavnější britské stíhačky I. světové války: Sopwith F.1 Camel z roku1917, slavného z ovladatelnosti a bojové úspěšnosti.

Velké

bitvy

I

světové války v

Malopolsku

• Bitva pod Krzywopłotami
(16–19 XI 1914). Pohled z cesty z Wolbromia do Bydlina na
západě uzavírá Zalesněná Hora
Svatého kříže. To právě v těchto místech byla svedena bitva
pod K rzywopłotami. S oddíly
carské 9. A rmády gen. Leczyckiego se tehdy střetli legionáři.
Jejich velitel Józef Piłsudski
p onechal pod Krzywopłotami
dva bataliony z 1. Pluku pěchoty, a sám se zbývajícími třemi
bataliony a kavalerií se rychlým p ochodem mezi ustupujícími Rakušany a útočícími Rusy
pronikl do Krakova. Mezitím
pod Krzywopłotami legionáři
útočili přes podmoknuté louky
ve směru Załęża, ale jejich útoky byly dva dny odrážené Rusy,
kteří Polákům způsobili velké
ztráty při pasivní postavě zbýRakousko-uherské dělostřelectvo (1915), arch. MLP
vajících rakousko-uherských
vojsk. Teprve útok provedený 19. listopadu rakousko-vojsky přinesl vítězství – ruská vojska ustoupila na
východ. V bojích zahynulo 46 legionářů, a více než 130 jich bylo raněných. Ruské ztráty nejsou známé.
• První bitva o Krakov (16–22. XI. 1914). V polovině listopadu 1914 se Pevnost Krakov ocitla na linii
fronty. Ruské oddíly, které postupovaly na západ, se zastavily pod Krakovem, ale váhaly s podniknutím
čelního útoku na pevnost. Rakouský štáb využil toto váhání a 16. listopadu síly 1. a 4. r akousko-uherské
armády, podporované částí posádky a artilerií posádky (18 batalionů a 114 děl), zaútočily na nepřítele
severně od Krakova. Po obou stranách se v této bitvě zúčastnilo téměř 400 tisíc vojáků. Ve dnech 20–22
listopadu Rusové byli odraženi za Śreniawu. Toto vítězství na určitou dobu zastavilo ruskou ofenzivu.
• Bitva pod Limanovou (2–11. XII. 1914). Na začátku prosince roku 1914 se mezi ruskými armádami v ytvořila více než 60kilometrová mezera, do které 3. prosince 1914 vešly rakousko-uherské zálohy. Vojska koncentrované na terénu Chabówki, Mszany Dolnej a Dobrej začaly obcházet ruské křídlo,
směřujíce na Rajbrot. Tento manévr byl zpozorovaný a Rusové se stihli připravit k obraně tak úspěšně, že teprve 7. prosince se podařilo je vytlačit za řeku Stradomku. Mezitím 6. prosince 1914 VIII. ruský korpus udeřil na r akousko-uherské oddíly jižně od Rajbrotu. Tento útok navodil situaci, ve které se
každá ze stran snažila prolomit pravé křídlo protivníka: Rakušané útočili směrem na Bochnię, Rusové – Limanovou a Mszanę Dolną. Do legendy přešly boje o návrší Jabłoniec nad Limanovou, svedené
11. prosince 1914. Ale když císařské oddíly pronikly pod Nový Sonč, carská armáda byla ohrožena odříznutím od komunikačních linií. Bitva tedy byla v zásadě rozhodnutá. V jejím důsledku Rusové museli
nejen rezignovat z tlaku na západ, ale také museli neznačně ustoupit. Obě strany v bitvě utrpěly značné ztráty, které dlouho nemohly nahradit.
• Bitva pod Łowczówkiem (22–25 XII 1914). Rusové, kteří se po bitvě pod Limanovou, zastavili ve
vidlici Dunajce a Białej, po zhroucení rakouské ofenzivy vyrazili do protiútoku silami 3. Armády gen.
Dimitrieva v regionu Łowczowa a Łowczówka. Kdyby se jim podařilo prolomit frontu 3. a 4. rakousko-uherské armádě by hrozilo obklíčení. Misi zadržení ruských vojsk obdržela bojující po boku Rakušanů I. Brigáda Polských legií. Poláci pod velením Kazimierza Sosnkowskiego zaútočili v podvečer
22. prosince 1914, a již v následujícím dnu dobyli ruské pozice. Ale Rusové nerezignovali. Vražedné boje
pokračovaly po celý štědrovečerní den. Rozkaz vycouvání Poláků z pozice v podvečer 24. prosince byl
neporozuměním a opuštěné pozice bylo potřebné dobývat znovu. Útok Rusů 25. prosince přinutil I. Brigádu k ústupu. Mimoto bitva pod Łowczówkem na určitou dobu zadržela ruská vojska, čímž Rakušanům umožnila umocnění se na svých pozicích. Přebývali na nich do května roku1915. V bitvě padlo 128
legionářů (v tom 38 důstojníků), a 342 bylo raněných. Ruské ztráty nejsou známé.
• Bitva pod Gorlicami (2–5 V 1915). Na jaře roku 1915 Rakousko-Uhersko a Německo se snažily
o průlom fronty, která se již několik měsíců ustálila a o vytlačení ruských vojsk z Haliče a území Kongresového království. Hlavní úder měla provést 11. německá armáda gen. Augusta von Mackensena
a 3. a 4. rakouská armáda arcivévody Josefa Ferdinanda. V ranních hodinách 2. května 1915 rakouskouherská a německá pěchota provedla zkoncentrovaný útok na ruské pozice v regionu Łużnej a Gorlic.
Jedním z nejdůležitějších strategických míst bylo návrší Pustki. Po několikadenním ostřelování, 2. května 1915 byly o něj svedeny krvavé boje, zakončené ale vztyčením na jeho štítě císařského praporu.
V dalších dnech Rakušané a Němci úspěšně pokračovali v ofenzivě a nakonec získali obrovský úspěch.

Muchówka
[25] Vojenský hřbitov č. 308. Tuto nekropoli s rozmachem
projektoval Franz Stark. V západní části hřbitova stojí pomník zakončený jehlanem s křížem, východní část tvoří rozlehlé pole hrobů. Stojí tu také velký betonový obelisk s křížem a vhloubeními na
inskripční tabule, a v hloubi hřbitova je vidět velký kamenný kříž
vestavěný do východní zdi hřbitova. Je zde pochováno 291 německých vojáků ze 47. Pruské pěchotní divize, 96 rakousko-uherských
a 606 ruských.
Okolí Łąkty, Muchówki a Leszczyny bylo 8. prosince 1914 arénou
bojů mezi útočícím na Bochnię rakousko-uherským korpusem gen.
Rotha (s německou 47. Divizí pěchoty jako součástí) a ruskými oddíly 3. Armády gen. Radko Dimitrieva. Zde, na ose Leszczyna – Raj
brot, byl postup rakousko-uherských německých vojsk zastavený.
Boje byly velmi krvavé, protože Němci, stáhnutí ze západní fronty,
si neuměli poradit s obranou bez polních opevnění, a Rusové neustále útočili. Boje probíhali rovněž 10. prosince, kdy armáda Dimitrieva začala protiútok proti skupině Rotha.

Dům J. Piłsudskiego – Muzeum Nezávislosti, al. 3. Maja 7, tel.: +48 12 6334715;
umožnění prohlídky pouze po telefonickém odsouhlasení – GPS N 50° 03’ 36.6”,
E 19° 55’ 14.1”.

Dům J. Pilsudského na Oleandrach w Kra
kově, fot. J. Gorlach

Vojenské oddělení č. 381 na komunálním hřbitovu ve Wieliczce, ul. Piłsudskie
go – GPS N 49° 59’ 19.6”, E 20° 03’ 53.0”.

Vojenské oddělení č. 381 na komunálním
hřbitovu ve Wieliczce, fot. R. Korzeniowski

[22] Oleandry – místo odchodu I. Kádrové kompanie. Symbolickým začátkem polské cesty k nezávislosti v průběhu I. světové války byl odchod z Krakova I. Kádrové kompanie Střelce. Byla
ta první polská vojenská formace od časů lednového povstání. Po
noclehu v budovách zahradního divadla nazývaného Oleandrami,
6. srpna 1914, čili v den vypovězení války Rusku Rakousko-Uherskem, kompanie skládající se z přibližně 150 osob vypochodovala
k nedaleké hranici s Ruskem v Michałowicach, aby odtud pochodovat do Kielc. Jejím úkolem bylo vyvolání protiruského povstání
v Kongresovém království.
V meziválečném dvacetiletí byl v Oleandrach postaven monumentální Dům Józefa Piłsudskiego s určením na sídlo Svazu polských legionářů. Dnes je v něm mj. umístěno Muzeum 
n ezávislosti.
V jeho sbírkách se nacházejí předměty spojené se slavnými polskými veliteli, památky po legionářích, expozice věnované II. světové
válce, politické opozici v létech PRL-u apod.

[41] Vojenský hřbitov č. 138. Nekropole projektovaná Janem
Szczepkowskim je jednou z architektonicky zajímavějších haličských hřbitovů z období I. světové války. Byla založena na strmém
úbočí a má tvar lichoběžníka. Hroby jsou rozmístěné na několika
terasách vykopaných v svahu. Hřbitov jest ohrazený z třech stran
zdí, uzavřený v zadní části vyšší stěnou o profilu kapličky. V dolních rozích, při silnici, stojí baňaté cylindrické pseudobašty, pokryté
kuželovitými šindelovými stříškami. Hřbitov jest místem posledního odpočinku 87 padlých z rakousko-uherské a německé armády.
Na jaře roku 1915 fronta probíhala v okolí Bogoniowic na linii
návrší na východní straně doliny Bielej, nad vesnicí Tursko. Tam
2. května 1915, čili prvního dne gorlické bitvy, na ruské pozice zaútočily oddíly Korpusu Pruské gardy z 11. Armády gen. Mackensena.
Bojující nad Turskiem 1. Divize pěchoty gardy díky dokonalé dělostřelecké přípravě, v průběhu sotva 15 minut dokázala ovládnout
ruské linie na návrší 358. Něco dále na jih urputně bojováno o další
návrší: 382 a 405 – to tam padlo mnoho německých vojáků pochovaných v Bogoniowicach.

Vojenský hřbitov č. 308 v Muchówce – GPS N 49° 52’ 05.1”, E 20° 25’ 40.5”.

Náhrobek na vojenském hřbitově č.308
v Muchówce, fot. J. Gorlach

Vojenský hřbitov č. 138 v Bogoniowicach – GPS N 49° 48’ 15.8”, E 20° 58’ 18.1”.

Zakliczyn

[47-48] Dřívější rakousko-uherská kasárna a sídlo rakousko-uherského garnizonu. Počátečně (od roku 1833) se v této
budově nacházela vojenská nemocnice města, v 2. polovině XIX. století byla budova určena na kasárna [47]. Jest to největší objekt toho
typu v Tarnově. Rakousko-uherská armáda disponovala mnoha budovami a rozlehlými terény, mj. určenými na stáje, jízdárny a jiné
objekty určené pro koně hulánů.
V budově také rezidovalo velitelství rakouského garnizonu [44]. Nyní je budova značně větší než v dobách c.k. monarchie
– v meziválečném období ji zvýšeno o jedno patro a změněno fasádu v klasicistickém slohu. Po dobytí Tarnova kasárna obsadily
r uské okupační oddíly. Značná část udržovacích nákladů ruského
garnizonu naloženo na východ město, co způsobilo kolaps městských financí. Po vytlačení ruských armád ruských na a opětovném
obsazení Tarnova rakousko-uherskými jednotkami, byly městské
úřady obžalované o kolaboraci s ruským okupantem – zkoušeno za
to soudit mj. hrdinného starostu Tadeusza Tertila.

[44] Vojenský hřbitov č. 171. Nejznámější objekt VI. tarnowského hřbitovního okruhu projektovali Siegfried Heller a Heinrich
Scholz. Nekropole je ohrazená kamennou zdí pokrytou šindelovou stříškou. Ústřední element řešení stanoví zděná kaple NMP
K rálovny Polska s oltářem uprostřed. Budova tvaru pravoúhelníku s apsidou, jejíž střechu zdobí sanktusník s latinským křížem na
vrcholu. Hroby před kaplí byly rozmístěny v řadách kolmo ke stezce táhnoucí se středem hřbitovního pole, zatímco hroby nacházející se za kaplí jsou rozmístěny vějířovitě v půlkruhu. V dolní části
hřbitova spočívají polští legionáři a rakouští vojáci padlí v roce 1914,
zatímco v horní části Rakušané a Rusové padlí v roce 1915. Na hrobech se nachází pět druhů křížů, mj. typické litinové kříže projektu
Jana Szczepkowskiego s tabulkami na zkřížení ramen. Nekropole na hoře Kopaliny je místem pohřbení 113 ze 128 padlých v bitvě
pod Łowczówkiem vojáků z 1. a 5. Pluku pěchoty I. Brigády Polských legií. Tato bitva svedená ve dnech 22–25. prosince 1914, byla
jednou z epizod ruské „vánoční „ ofenzivy. Spočívá zde také 159 jiných rakousko-uherských vojáků a 239 ruských vojáků (hlavně Poláků z ruského záboru).

Dřívější rakousko-uherská kasárna a sídlo velitelství rakouského garnizonu – Státní
vysoká odborná škola, ul. Mickiewicza 8 – GPS N 50° 00’ 57.1”, E 20° 59’ 59’ 25.7”.

Dřívější rakousko-uherská kasárna
v Tarnově, fot. J. Gorlach

Vojenský hřbitov č. 171 v Łowczówku – GPS N 49° 54’ 25.0”, E 20° 58’ 01.5”.

Vojenský hřbitov č. 171 v Łowczówku,
arch. Okresní úřad v Tarnově

[49] Palác Sanguszków – dřívější sídlo štábu ruských vojsk.
Sanguszkovie herbu Pogoň byli posledními soukromými vlastníky
Tarnova (do roku 1787), rodina zde ale bydlela ještě mnoho let – do
roku 1945. Palác v dávné vesnici Gumniska (nyní čtvrť Tarnova)
vznikl koncem XVIII. století. Přestavěno ho v roku 1834, a koncem
XIX. století se rezidence obohatila o neogotickou kapli a neorenesanční elementy. Budovu obklopuje velký park. V paláci, který po
se po listopadovém povstání stal hlavním sídlem Władysława Sanguszki, na podzim 1914 bydlel gen. Chelmicki, velitel divize kozácké kavalerie z X. Korpusu 3. Armády gen. Radko Dimitrieva, a poté
další velitelé ruského garnizonu. Tento garnizon opustil město bez
boje 6. května 1915, ohrožený odříznutím od zbytku ruské armády v důsledku prolomení fronty jižně od Tarnova v průběhu gorlické bitvy. Po II. světové válce byla v paláci umístěn stanice milice.

Tarnov
[42] Vojenský hřbitov č. 293. Nekropole náležící do VIII. brzes
kého hřbitovního okruhu byla projektovaná Robertem Motkem.
Tento hřbitov je neobyčejný, protože to je jediný objekt ve skupině
vojenských hřbitovů Západní Haliče zbudovaný od základů výlučně pro vojáky židovského původu (jiná židovská oddělení byla tvořena na již existujících kirkutech). Nekropoli mající tvar obdélníku
ohrazeno hrubým kovovým řetězem napnutým mezi betonovými
sloupky. Náhrobky z litého betonu mají tu tvar macev s hvězdami
Davida a jsou rozmístěné symetricky, v skupinách skládajících se
z třech hrobů. Celek uzavírá kamenná stěna s památkovou německou inskripcí: Pouze ti, jejichž kroky přivedly k nám zemřelým, jsou hodni ovoce našeho vítězství.
Je zde pochováno 11 rakousko-uherských vojáků a 1 ruský, padlých pravděpodobně v průběhu bojů v prosinci 1914 anebo v dalších
měsících, kdy se fronta do gorlické bitvy zastavila poblíž Zakliczyna.

[45] Pomník neznámého vojína. Odhalený v roku 1931má tvar
mohyly-kopce. Na vyvýšení z kamenů, v tom z umělého porfyru
a bludných balvanů, umístěno pískovcový mnohostěnný podstavec
s nápisem: Neznámému polskému vojáku padlému za vlast 1914–1920.
Monument zakončuje urna s pozůstatky neznámého padlého stylizovaná na vysoký železný věčný oheň, symbolizující olivovou lampu.
Celek doplňuje záhon před pomníkem zasázená bílo-červenými květy.
V meziválečných létech byl pomník místem, při kterém probíhaly
nejdůležitější slavnosti připomínající nejen padlé v bojích za nezávislost Polska, ale také události Velké války v Tarnově. Město bylo
totiž půl roku okupované ruskými vojsky – od 10. listopadu 1914 do
6. května 1915. Od konce prosince do vysvobození se nacházelo hned
za linií fronty a bylo podrobeno několika sériím dělostřeleckého
ostřelování, v jejichž průběhu bylo zničené mj. železniční nádraží.

Palác Sanguszków – dávný štáb ruských vojsk, nyní Soustava ekonomicky-za
hradnických škol, ul. Sanguszków 28 – GPS N 50° 00’ 18.4”, E 21° 00’ 28.1”.

Palác Sanguszków v Tarnově, fot. J. Gorlach
Vojenský hřbitov č. 293 v Zakliczynie,
fot. J. Gorlach

Lubinka

a

Vojenský hřbitov č. 293 v Zakliczynie – GPS N 49° 51’ 15.0”, E 20° 49’ 02.3”.

Pomník Neznámého vojína, pl. Ofiar Katynia – GPS N 50° 00’ 49.1”, E 20° 59’ 09.0”.

Pomník neznámého vojína v Tarnově,
fot. J. Gorlach

Dąbrówka Szczepanowska
[43] Komplex vojenských hřbitovů – hřbitovy č. 191, 192, 193.
Všechny tři byly projektované Heinrichem Scholzem. Spočívají na
nich padlí v bojích sváděných koncem prosince 1914 a v únoru a květnu 1915. Hřbitov č. 191 zdobí kamenný obelisk s basreliéfem
s antickou řeckou helmou a vavřínovým věncem. Je zde pochováno 93 rakousko-uherských a 111 ruských vojáků. Hřbitov č. 192
je velkou nekropolí s ústřední neorenesanční kaplí. Na hrobových
polích je po obou stranách kaple pochováno 358 padlých z armády
rakousko-uherské a 217 z ruské armády. Hřbitov č. 193 se skládá
z dvou samostatných oddělení vzdálených od sebe o 100 m, založených bezprostředně na místě bitvy, mezi liniemi zákopů a trychtýřů
po výbuších dělostřeleckých nábojů. Středním bodem je mohutný
centrální monument s pamětními inskripcemi. Je zde pochováno
358 rakousko-uherských vojáků a 235 ruských vojáků.

Vojenský hřbitov č. 191 na Lubince – GPS N 49° 54’ 33.4”, E 20° 53’ 57.0”. Vojen
ský hřbitov č. 192 na Lubince – GPS N 49° 54’ 35.8”, E 20° 53’ 31.2”. Vojenský
hřbitov č. 193 w Dąbrówce Szczepanowskiej – GPS N 49° 54’ 33.4”, E 20° 53’ 57.0”.

Vojenský hřbitov č. 192 na Lubince,
arch. Okresní úřad v Tarnově

Architektura

Dávná vojenská nemocnice – Palác mládeže, ul. Piłsudskiego 24 – GPS N 50°
01’ 01.7”, E 20° 59’ 07.6”.

Palác mládeže, fot. J. Gomoła

Woźniki

Vojenský hřbitov č. 200 v Tarnově, ul. Chyszowska/Łukasiewicza – GPS N 50°
00’ 58.4”, E 20° 57’ 38.7”. Vojenský hřbitov č. 201, židovský hřbitov, ul. Sło
neczna/Szpitalna; možnost prohlídky po vypůjčení klíče v Okružním muzeu
(Náměstí 20–21) anebo Tarnovském Centru informace (Náměstí 7), tel.: +48 14
6212149 – GPS N 50° 01’ 07”, E 20° 59’ 41”. Vojenský hřbitov č. 202, ul. Szpi
talna/al. Matki Bożej Fatimskiej – GPS N 50° 01’ 31”, E 20° 59’ 49”. Vojenský
hřbitov č. 202a, starý komunální hřbitov, ul. Konarskiego/Tuchowska – GPS N
50° 00’ 31.4”, E 20° 59’ 20.7”. Vojenský hřbitov č. 203, nový komunální hřbitov,
ul. Krzyska – GPS N 50° 02’ 02”, E 20° 59’ 36”.

Vojenský hřbitov č. 203 v Tarnově,
fot. J. Gorlach

Jędrzejów
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Koziegłowy
Myszków

Kalety

a tvůrci vojenských hřbitovů

Siewierz

Poręba Zawiercie

Osiek

1-2 Książ Wielki

Chorzów
Ruda Śląska

Sławków

Sosnowiec

5 Kaliś

Lędziny
Imielin

8-9

Tychy

Bieruń

Libiąż

Chełmek

Krzeszowice

A4

Proszowice

10
11 Michałowice-Komora

79

79

Alwernia

12-23

KRAKÓW

Oświęcim
44

Strumień

Czechowice-Dziedzice
Wadowice

Kęty
Andrychów

Bielsko-Biała

Skoczów

52

województwo
małopolskie

V

Vendrynì

Sucha Beskidzka
Maków
Podhalański

Szczyrk
Żywiec

Wisła

Jablunkov

województwo
śląskie

4

Bochnia

Wojnicz
Lubianka i Dąbrówka
Szczepanowska

43

Lipnica
Murowana

25

Muchówka

Zakliczyn

42

Czchów

Tuchów

44 Łowczówek
41

Kamionka
Mała

7

Mszana Dolna

28-30

28

39 Łużna
Bobowa

33-35
NOWY SĄCZ

27

Grybów

Kwiatoń
Nowy Targ

Turzovka

Szczawnica

Námestovo
Trstená
Tvrdošín

47

Spišská Belá
Vysoké Tatry
Vrútky

Liptovský Mikuláš

Rymanów
Dukla

Małastów

Powroźnik

Kežmarok

Komańcza

SŁOWACJA
Bardejov

Svidník

Stropkov

Lipany
Sabinov

Ružomberok

Nowy Żmigród

36

Krynica-Zdrój

Stará Ľubovňa

Žilina

Martin

Owczary

75

Muszyna

Podolínec

Rajec
body turistické
informace msit

Piwniczna-Zdrój

Spišská
Stará Ves

Zakopane

Rajecké Teplice

KROSNO

Dębno

49

Krásno nad Kysucou

Jasło

Sękowa

Mosty u Jablunkova

Èadca

Biecz

28

Brunary Wyżne

87

Kołaczyce

37-38 Gorlice

Stary Sącz
7

Strzyżów

Jedlicze

Marcinkowice

Chyszówki – Przełęcz
Rydza-Śmigłego

28

Rabka-Zdrój

Binarowa

40 Staszkówka
31-32

Brzostek

Ryglice

Bogoniowice
Ciężkowice

26

Limanowa
Jordanów

Pilzno

Brzesko

Nowy Wiśnicz

S7

Ustroń

RZESZÓW

Dębica

45-50 TARNÓW

A4

A4

Myślenice

Głogów
Małopolski

województwo
podkarpackie

Radłów

Świątniki Górne Dobczyce

Kalwaria Zebrzydowska
Sułkowice

28

Hřbitov č. 193 Dąbrówka, fot. arch. Tarnov

Nowe
Brzesko

Przecław

Radomyśl
Wielki

75

Wieliczka

Skawina

Radgoszcz

Dąbrowa
Żabno Tarnowska

Niepołomice

24

Zator

Brzeszcze

Pszczyna

Jastrzębie-Zdrój

Mielec
Kolbuszowa

73

Rzeplin

Trzebinia
Chrzanów

Nowa Dęba

Kazimierza
Wielka

Słomniki

Skała

Jaworzno

Szczucin

7

7 Cieplice

Mysłowice

Mikołów
Łaziska Górne

Połaniec

Skalbmierz

94

Bukowno Olkusz

KATOWICE

Działoszyce

Miechów

Krzywopłoty-Bydlin

Dąbrowa Górnicza

województwo
świętokrzyskie

3-4

Wolbrom

6

Czeladź

Gliwice

Busko-Zdrój

Pilica

Łazy

Bytom
Zabrze Piekary Śląskie

Stalowa Wola

Tarnobrzeg

Staszów

Sędziszów
Pińczów

Miasteczko Śląskie
Tarnowskie Góry

ojenské hřbitovy byly zakládány poblíž bitevních polí a linií, a tedy tam, kde byly sváděny boje a kde hynuli vojáci. Projektováním a budováním hřbitovů na území Malopolska se zabývalo – speciálně k tomu
určené – krakovské oddělení vojenských hrobů.
Tvůrci hřbitovů se snažili, aby pokud možno vznikaly v malebných, zdaleka viditelných místech, např.
na vrcholech návrší, a aby harmonizovaly s okolím.
Existovaly speciální pokyny pro zakládání hřbitovů. Musely mít reprezentativní vchod, ohrazení v podobě zdi (betonové anebo kamenné) anebo oplocení (z dřevěných anebo litinových tyčí), a také hlavní kompoziční osu zvýrazněnou schody anebo hlavní alejí. Ústřední element předpokládal podobu postamentu
ukončeného křížem, obelisku anebo kaple. Hroby byly formovány do tvaru kopců anebo násypů, používané byly také betonové anebo kamenné náhrobky. Nezávisle od zvolené kompozice výzdoba hřbitova musela být jednorodá a náhrobky skromné, postavené z místních surovin a nerozdělující padlé z důvodu na
jejich příslušnost k vlastní anebo nepřátelské armádě.
Na malopolských vojenských hřbitovech je možné nalézt množství funebrálních motivů pocházejících
z různých epoch a stylů. Tyto diference výborně odrážely charakter rakousko-uherské monarchie, která
byla státem mnoha kultur a náboženství. Z antiky bylo použito mj. sloupořadí, pylony, pyramidy anebo oltáře v přírodě. A znovu kříž-pomník navazuje jak do lidové tradice, tak i do zvyku postavení vysokých křížů
na bojištích v německy mluvících zemích. Z místní tradice byly zapůjčeny šindelem kryté kapličky z dřeva
anebo polního kamene. Populárními sochařskými motivy byli: helma hoplíty, hlava draka a vojenská čepice.
Důležitou úlohu plnili také nápisy, které byly zpravidla umisťovány na kamenné tabule. Bylo na nich připomínáno, že smrt ukončí boj a nenávist, že padlí obětovali živým cenný dar míru.
Při tvoření haličských vojenských hřbitovů pracovalo téměř 40 architektů a sochařů. Mezi nimi byly
osobnosti takového formátu, co:
Dušan Jurkovič (1886–1947) – slovenský architekt, kulturní a společenský pracovník. Projektoval a zrealizoval
přibližně 35 vojenských hřbitovů, považovaných za nejkrásnější v celé Haliči. Čerpal inspiraci z regionálního stavebnictví. Jedno ze zajímavějších řešení jeho autorství jsou hřbitovy: č. 46 Beskidek v Koniecznej,
č. 51 na hoře Rotunda u Regietowa anebo č. 52 v Zdyni.
Gustav Ludwig (1876–1952) – mnichovský architekt pocházející z Moravy, umělecký vedoucí limanovského
okruhu. Projektoval mj. rozlehlý hřbitov č. 368 na vrchu Jabłoniec u Limanové a lidově stylizovanou kapli
na hřbitovu č. 361 v Krasnych-Lasocicach. Proslul také jako autor mnoha typů litinových křížů charakterizujících se bohatou ornamentikou.
Hans Mayr (1877–?) – německý architekt a stavební inženýr, umělecký vedoucí gorlického okruhu. Projektoval m.j vojenské hřbitovy: č. 89 a 90 v Gorlicach, č. 66 v Małastowie, a také vojenské oddělení č. 381 na
civilním hřbitovu ve Wieliczce. Jeho projektem je také často střetávaný vysoký ústřední kříž z trámků, s půlkulatou plechovou stříškou.
Heinrich Karl Scholz (1880–1937) – všestranně talentovaný sochař, umělecký vedoucí a hlavní projektant tarnovského. Podle jeho nápadu vznikaly mj. hřbitovy: č. 193 v Dąbrówce Szczepanowskiej, č. 185–187
v Lichwinie, č. 191 v Lubczy.
Jan Szczepkowski (1878–1964) – polský sochař, umělecký vedoucí łužniańského okruhu. Jeho dílem jsou
mj. náhrobní pomníky v oddělení maďarských vojáků na hřbitově č. 123 v Łužnej-Pustkach, a také celé prostorové řešení tohoto hřbitova.

[50] Vojenské hřbitovy. Největší tarnovskou nekropolí z období I. světové války je hřbitov č. 200 na Chyszówkach projektu
Antona Müllera. Po válce zde byly přeneseny tělesné pozůstatky
padlých exhumované z jiných vojenských hřbitovů Tarnova a okolí. Celkem zde spočívá 1619 vojáků z rakousko-uherské, německé,
ruské, srbské, italské, ukrajinské a polské armády. Další nekropolí je h řbitov č. 201, kde v 43 hrobech označených deskami ve tvaru macevy spočívají rakousko-uherští vojáci židovského původu.
Pozůstalostí po vojenském hřbitově č. 202 jest ohrazení z betonových sloupků a železných trubek a pískovcový pomník. Tělesné pozůstatky pochovaných zde vojáků byly přeneseny na hřbitov
č. 200. Vojenský hřbitov č. 202a s vysokým dřevěným křížem
v centrum je oddělením legionářů z Tarnova. Po hřbitově č. 203
projektu Heinricha Scholza zůstal pouze vysoký betonový kříž.

[46] Dávná vojenská nemocnice. Stojí za přízemním pavilonem na
terénu velké zahrady při křižovatce ulic Piłsudskiego a Słowackiego. Monumentální neorománská budova byla postavena v roce 1855
speciálně pro potřeby vojenské zdravotní služby – dříve se hlavní
garnizonová nemocnice nacházela při ulici Mickiewicza. V průběhu I. světové války v Tarnově – jako přifrontovém městě – fungovaly početné vojenské nemocnice a nejdůležitější se nacházela právě
zde. Mohutná budova měla mj. vysoko klenuté chodby a velké sály
pro pacienty. V průběhu ruské okupace v něm pracovalo několik
polských lékařů, kteří byli po opětovném dobytí města rakouskouherskou armádou obžalováni o kolaboraci s okupantem. Také
v pozdějších létech byla budova spojena s vojenskou medicínou:
v meziválečných létech zde vznikla garnizonou léčebna, a v období
II. světové války zde fungovala vojenská nemocnice. Nyní je budova známá jako Palác mládeže a je v něm mládežnický kulturní dům.

Żarki

Východní

Obelisk na návrší Kaim, ul. Pronia – GPS N 50° 00’ 07.0”, E 20° 02’ 08.0”.

Obelisk na návrší Kaim, fot. J. Gorlach

Łowczówek

Vojenský hřbitov č. 138 v Bogoniowicach,
fot. J. Gorlach

Łużna-Pustki

[37] Regionální muzeum PTTK I. Łukasiewicza. Jeho budova
je snadno rozeznatelná po velkém graffiti na fasádě, představujícím vojáky z období I. světové války. Muzeum shromáždilo mnoho
exponátů spojených s gorlickou bitvou svedenou 2–5. května 1915.
Byla to jedna z nejdůležitějších bitev I. světové války, protože způsobila jeden z největších průlomů fronty v dějinách Evropy. V důsledku gorlické bitvy rakouská a německá vojska vytlačily ruská
vojska na východ a přinutily je k ústupu. V muzeum je možné mj.
prohlédnout si maketu bitvy se zaznamenanými pozicemi bojujících
armád, a také četné elementy uniforem, vojenského vybavení a výzbroje (karabiny, bodáky, sumky, knoflíky, přezky do pásů, menážky
apod.). Zajímavé jsou rovněž památky vyrobené po bitvě s použitím
fragmentů vojenské výbavy; mezi nimi se zvlášť vyznačuje monstrance z nábojů do karabin mauzer a dělostřeleckých nábojnic. Ve
sklepu se nachází expozice představující mj. uniformy armád bojujících v Haliči v průběhu I. světové války. Mezi voskovými figurami
je možné vidět např. císaře Františka Josefa I a gen. Mackensena.

Pevnůstka Kosocice, ul. Hallera 25 – GPS N 49° 59’ 41.8”, E 19° 59’ 29.9”.

[16] Pevnůstka Tonie. Vznikla v roce 1879 jako zemní val, a následovně v důsledku přestavby získala podobu velké pancéřové
pevnůstky. Odlitá z betonu budova pevnůstky byly přikryté hrubými v rstvami zeminy. Úkolem tohoto objektu byla ochrana severozápadního rohu vnějšího prstence opevnění Pevnosti Krakov a tzv.
Traktu Olkuského. V létech 1902–1908 byla pevnůstka důkladně
modernizována a vybavena mj. výsuvně-otáčecími věžemi typu
Senkpanzer M. 2 s děly kalibru 8 cm – byl to jediný objekt Pevnosti
Krakov, v kterém byl použit tehdy nejmodernější typ dělostřeleckých
věží. V pravém křídlovém bloku se zachovaly téměř kompletní v levém křídlovém bloku v poněkud horším stavu. Jsou nesmírně cenným unikátem v měřítku Střední Evropy – podobné věže se např.
zachovaly ve Verdun a Kodani. V roce 1914 se pevnůstka nezúčastnila bojů s ruskými vojsky. Později byla mnoho let používaná vojskem, mj. jako sklad munice a výbušných materiálů.

Vojenský hřbitov č.123 v Łużnej,
fot. K. Bzowski

Muzeální expozice voskových figur v Muzeum
PTTK v Gorlicach, fot. M. Czapla

[18] Pevnůstka Kosocice. Objekt vznikl v létech 1897–1899 jako
malá pancéřová pevnůstka půl kolového půdorysu. Byla umístěnka
jižním sklonu hřbetu a přední částí nasměrovaná na jih. Byla vybavena pozorovací věží a dvěma pancéřovými věžemi s 8 cm děly vz.
1894. Pancéřové věže chránily dělo spolu s obsluhou před nepřátelskou střelbou. Úkolem pevnůstky Kosocice byla obrana tzv. Lvovského traktu a železniční tratě vedoucí do Přemyšla.
Spolu se vzdálenými cca 200 m pomocnými pevnůstkami a sousedními umocněními (pevnůstkami Prokocim a Rajsko) tento objekt
v prosinci 1914 přijal na sebe hlavní úder ruských vojsk, které chtěly
Krakov obsadit. Pevnůstka vydržela prakticky bez poškození ostřelování ruského dělostřelectva, které bylo koncentrované právě na tyto,
pro obranu jihovýchodního rohu Pevnosti Krakov, klíčové pozice.
Nyní je objekt – soukromé vlastnictví – obhospodařovaný, ale nepřístupný k prohlídkám.

Pevnůstka Krzesławice – Mládežnický kulturní dům Pevnůstka 49 „Krze
sławice”, os. Na Stoku 27B, tel.: +48 12 6452714, http://www. www.mdkfort49.
krakow.pl; prohlídka je možná v pracovních hodinách domu kultury – GPS N 50°
05’ 51.3”, E 20° 03’ 18.8”.

[34-35] Vojenský hřbitov č. 350 i. oddělení legionářů na
komunálním hřbitově. Jihozápadní část komunálního hřbitova
při ulici Rejtana stanoví velké vojenské oddělení, čili vojenský hřbitov č. 350 [33] X. limanowského okruhu projektovaného Gustavem
Ludwigem. Původně byl on mnohem větší, ale byl částečně obsazený
soukromými novějšími hroby. Nejvíce charakteristickým, zdaleka viditelným elementem tohoto hřbitova je půlkulové sloupořadí obklopující vysoký centrální obelisk se sochou rytíře opírajícího se o mohutný
meč. Bylo zde pochováno 905 rakousko-uherských, 119 německých
a 252 ruských vojáků padlých v bojích v listopadu a prosinci 1914,
a také zemřelých v dalších měsících v nemocnicích Nového Sonča.
Na tom samém hřbitově se nachází rovněž oddělení
l egionářů [35]. Několik desítek metrů dále je možné vidět oddě
lení legionářů [34]. Vyznačuje je socha legionáře stojícího uprostřed
dlouhé zdi v uniformě Legií s matějovkou na hlavě a nápis: Pro Tebe
Polsko – a pro 1914–1918. Zde se nacházejí hroby 19 legionářů padlých během války, jak i pocházejících z Nového Sonča, a zemřelých
v pozdějších létech. Věnoval ji Svaz legionářů v roku 1927. Legionářské oddíly byly mezi vojsky, které znovu dobyly Nový Sonč z rukou Rusů v prosinci 1914.

Gorlice

[33] Dub svobody. V ústřední části nowosondeckich Plant roste
mohutný dub. Tento strom připomíná získání nezávislosti Polska
po více než stoletém podrobení, byl zasazený spontánně 11. listopadu 1918 – v den získání nezávislosti – místními vlastenci. Na
přelomu října a listopadu provedli odzbrojení rakousko-uherských
oddílů stacionujících v Novém Sonču, a také do převzetí civilní samosprávy. Spiklenci byli ve většině případů členy Polské vojenské
organizace; nacházeli se mezi nimi také Poláci, kteří byli důstojníky rakousko-uherské armády.
Během času se část Plant s Dubem svobody stala místem
organizování vlasteneckých setkání. Strom přečkal léta hitlerovské
okupace i komunistickou dobu, a v roku 1988 ve vzdálenosti několika
kroků byl položen pamětní kámen s nápisem „Dub svobody – 1918”.

Pevnůstka Rajsko, ul. Droga Rokadowa 20 – GPS N 49° 59’ 21.7”, E 19° 58’ 08.8”.

Pevnůstka Rajsko, fot. J. Gorlach

[23] Obelisk na návrší Kaim. Na návrší Kaim (265 m n. m.) Rakušané umístili polní opevnění, které byly nejdále předsunutou pozicí krakovské pevnosti, rozléhající se jihovýchodně od linií pevnůstek vnějšího prstence pevnosti. Tato pozice se skládala z pěti bodů
odporu a osmi bočních stanovišť. K jejich obsazení bylo zapotřebí
půl až dvě kompanie pěchoty, uzbrojené v 2 až 6 těžkých kulometů. V průběhu bojů v prosinci 1914 zde došlo ke krvavým srážkám
na bodáky s ruskými pěšáky, vdírajícími se do zákopů. V důsledku
Rakušané přinutili Rusy k ústupu Rusů do Wieliczki.
Rok později byl pro připomínku tohoto vítězství na návrší Kaim
odhalen obelisk věnovaný velitelstvím Pevnosti Krakov. Důstojná
slavnost shromáždila představitele městských úřadů, vojska a duchovenstva. Přítomni byli mj. prezident města Krakova Juliusz Leo, krakovský biskup kníže Adam Stefan Sapieha, a velitel Krakov generál
Karl Kuk. Na obelisku byl umístěn nápis: Zde Rakousko-Uherská armáda dne 6. prosince 1914 odrazila nejdále vysunuté oddíly ruské armády.

[20] - Skladovací a hospodářský komplex c. a k. armády.
Byl postavený v létech 1888–1915 severně od hlavního nádraží, při
ulici Rakowickiej. Jeho součástí je mj. továrna na masové konzervy (vybavená ledárnou a chladírnou), pekárnou a … výrobnou marmelády. V skladech byly přechovávány zásoby obilí, mlýnských výrobků, rýže, zeleniny, brambor, cukru, koření apod., a také palivo
a vybavení pro několik tisíc vojáků. V komplexu se vyznamenává
objekt č. 4 ukončený v roku 1911. Podzemní část budovy je mnohem prostornější než nadzemní. Byly zde použity zesílené stropy,
velmi účinné mechanické a gravitační větrání a dokonce speciální tunel k blízké rampě při železniční odbočce. Toto zabezpečení
bylo nutné, protože zde bylo umístěno velitelské stanoviště pevnosti Krakov. Dnes v budově sídlí Muzeum Zemské armády – ačkoliv
jeho sbírky jsou především zaměřené na dějiny Polského podzemního státu z období II. světové války, to se zde nachází mezi exponáty mnoho karabin, bajonetů anebo šavlí, používaných také během I. světové války.

Pevnůstka Grębałów – TKKF „Přítel Konika”, ul. Geodetów (vjezd z ul. Kocmy
rzowskiej), tel.: +48 12 6456616, http://www.přijacielkonika.republika.pl; prohlídka
je možná v hodinách otevření hřebčince – GPS N 50° 05’ 41.6”, E 20° 04’ 04.6”.

[15] Pevnůstka Krzesławice. Byla umístěna mezi dolinami dvou
řek: Visly a Dłubni. Je to typická jedno násypová dělostřelecká pevnůstka. Tento objekt vznikl již v létech 70. XIX století jako dřevěný
a zemní val vděčí za svůj vzhled přestavbě z let 1881–1886 a pozdějším modernizačním pracím. Vjezdovou bránu umístěnou uprostřed budovy kasáren okryto tzv. rohy, čili druhem malého bastionu,
určeného k blízké obraně. Hned po výbuchu války byla připravena k bojové pohotovosti prostřednictvím polních opevnění a záseků mezi ní a sousedními pevnůstkami, a také na jejich předpolí.
V listopadu 1914, když se ruská armáda přibližovala do Krakova ze
severovýchodu, bylo z tohoto objektu ostřelováno předpolí pevnosti ve směru tzv. Traktu Proszowickiego spolu s vedoucí podél něho
železniční tratí do Kocmyrzowa. Dnes je zde sídlo Kulturního domu.

[36] Vojenský hřbitov č. 60. Podobně jak všechny objekty
v I. (žmigrodském) hřbitovním okruhu, vojenský hřbitov č. 60 na
Malastovském průsmyku projektoval Dušan Jurkovič. Hřbitov, ohrazený dřevěným plotem byl pečlivě zrestaurovaný. Spočívá na něm
174 padlých z armády rakousko-uherské, v tom mnoho Poláků. Je
možné zde vidět dřevěné náhrobní kříže charakteristické pro projekty Jurkoviče, a také neobyčejně originální dřevěnou „macevu”
na hrobě Mendela Broda rakousko-uherského vojáka židovského
původu. V hloubi hřbitova přitahuje pozornost štíhlá budova s šindelovými stříškami a kompozice z křížů, v prvním okamžiku připomínající kapli.
Boje v tomto okolí probíhaly nejen v průběhu gorlické bitvy, ale
rovněž v předcházejících zimních měsících, kdy ruská 8. Armáda
gen. Brusilova opakovaně zaútočila na linii Karpat, aby se horskými průsmyky probojovala na Maďarskou nížinu.

Nový Sonč

Dub svobody – Městské planty, Nový Sonč, ul. Długosza/Jagielloňska – GPS N
49° 37’ 12.8”, E 20° 41’ 38.4”.

Začátek severního úseku Trasy Pevnosti Krakov: Pevnůstka Mogiła, Igołomska
– GPS N 50° 03’ 58.8”, E 20° 04’ 18.0”; konec severního úseku: Salwator – GPS
N 50° 03’ 08.9”, E 19° 54’ 47.9”. Začátek jižního úseku Trasy Pevnosti Krakov:
křižovatka ul. Rybitwy a Golikówka – GPS N 50° 02’ 33.4”, E 20° 02’ 07.6”; konec
jižního úseku: Pevnůstka sv. Benedikta – GPS N 50° 02’ 35.0”, E 19° 57’ 26.6”.

Małastów

Vojenský hřbitov č. 60 v Małastowie,
fot. J. Gorlach

[17] Pevnůstka Rajsko. Tato zbudovaná v létech 1881-1884 dělostřelecká pevnůstka byla jednou z největších objektů toho druhu
v celé habsburské monarchii - její povrch je cca 2600 m 2. Umístěno ji na návrší Rajsko, nejvyšším v okolí (349 m.n.m.) a díky tomu je
výborným pozorovacím bodem.
Pevnůstka Rajsko byla jednou z prvních pevnůstek postavených
s použitím litého betonu – tento materiál sloužil k odlévání monolitických těles kasáren, krytů anebo kaponier a příčníků, které byly
většinou přikryté hrubými vrstvami zeminy v souladu se zásadami tehdejší architektonické praxe. Byla též klíčovým objektem jihovýchodního rohu pevnosti– její dobytí anebo zničení umožňovalo
útok na skupinu pevnůstek Kosocice a Prokocim. Proto také v prosinci 1914 ruské dělostřelectvo nejsilněji ostřelovalo právě tento objekt. Rusové ale nedisponovali těžkými děly, proto také pevnůstka
prakticky v bojích neutrpěla žádné ztráty.

Obelisk na hranici rakouského a ruského záboru, Michałowice-Komora – GPS
N 50° 08’ 21.3”, E 19° 58’ 09.9”.

Krakov

Oddělení legionářů na na vojenském hřbitově
č. 350 v Novém Sonču, fot. R. Korzeniowski

Pomník Setkání pokolení Chyszówki – GPS N 49° 40’ 52.8”, E 20° 16’ 51.8”.

Limanova

www.szlakpierwszejwojny.visitmalopolska.pl

Obelisk v Michałowicach-Komorze,
fot. J. Gorlach

Vojenský hřbitov č. 368 v Limanovej-Jabłoňcu – GPS N 49° 41’ 19.6”, E 20°
26’ 10.8”.

Vojenský hřbitov č. 357 v Kamionce Małej – GPS N 49° 47’ 11.8”, E 20° 29’ 05.6”.

Pevnůstka Grębałów, fot. J. Gorlach

[11] Obelisk na hranici rakouského a ruského záboru. Vesnicí Michałowice kdysi procházela hranice mezi rakouským a ruským záborem. V létě roku 1914 tuto hranici překročila I. kádrová
kompanie Polských legií táhnoucí na Kielce, aby začala boj za svobodu Polska.
V roku 1936 v Michałowicach byl postaven obelisk s nápisem:
Na tomto místě, na rozkaz komendanta Józefa Piłsudskiego, První kádrová kompanie Polských legií 6. srpna roku1914, jdouce do boje o čest
a svobodu vlasti, povalila hraniční mezníky okupantských států. Tímto
způsobem legionáři symbolicky odstranili 100 let trvající rozdělení
Polska mezi dělící mocnosti. Toto gesto mělo zdůraznit, že cílem
jejich bojů je nejen odstranění okupantských vlád, ale sjednocení
polských zemí a získání nezávislosti.

[30] Vojenský hřbitov č. 368 na návrší Jabłoniec. To je reprezentační nekropole X. limanowského hřbitovního okruhu, projektovaná Gustavem Ludvigem. Na pravé, jižní straně hřbitova se
nachází hlavní část nekropole s kaplí-mauzoleum plk. Muhra, která má tvar dělostřeleckého náboje. Nyní je hrobka v kapli prázdná –
ještě před II. světovou válkou rodina zabrala tělesné pozůstatky
hrdiny do vlasti. Níže, mezi vojenskými hroby stojí monument s betonovou koulí, umístěný v místě smrti plukovníka. V jednotlivých
i hromadných hrobech spočívá 161 rakousko-uherských vojáků, 1 německý a 247 ruských. Na druhé straně cesty na okrouhlé kamenné terase se tyčí obelisk s křížem. Kdysi zde byl rozhled na město,
a po II. světové válce zde byl umístěn hřbitov rudoarmějců. Poněkud níže hlavní části hřbitova, na polích od strany města stojí ještě
jeden monument – štíhlý kamenný obelisk připomíná rtm. Leonarda hr. Thun-Hohensteina. Pomník věnovala rodina v pravděpodobném místě jeho smrti.

[26] Vojenský hřbitov č. 357. Hřbitov ohrazený dřevěným plotem projektoval Gustav Ludwig. Jsou zde jak jednotlivé hroby, tak
i hromadné hroby s betonovými stélami, do kterých zatopeno tři
druhy křížů, jiný pro každou z třech bojujících armád. Zde se rovněž nachází kamenný kopec s křížem a betonovými tabulkami se
jmény padlých. V hloubi hřbitova stojí honosná dřevěná kaple na
kamenném postamentu – z důvodu umělecké hodnoty umístěná
na Trase dřevěné architektury. Hřbitov je místem pochování 92 rakousko-uherských, 11 německých a 157 ruských vojáků. Zahynuli
hlavně na hoře Kobyla nad Rajbrotem, kde byly 8–13. prosince 1914
sváděny krvavé boje.
Štít strategické hory několikrát přecházel z rukou do rukou a každý útok zanechával stovky zabitých a raněných. Protivníkem spojenců c. a k. armády (nejdříve Němců ze 47. Pruské divize pěchoty,
potom také maďarských husarů) byly zde ruské jednotky z VIII. Korpusu 8. Armády gen. Brusilova.

Vojenský hřbitov v Rzeplinie při silnici do Cianowic – GPS N 50° 12’ 37.2”, E 19°
53’ 37.7”. Vojenský hřbitov v Rzeplinie při silnici do Krasienic – GPS N 50° 12’
36.6”, E 19° 54’ 51.0”.

Michałowice

[8-9] Vojenská oddělení na farním hřbitově a pomník 
O bětí
I. světové války. Památkou bojů v listopadu 1914 v okolí Skały
mezi rakousko-uherskými a ruskými oddíly jsou mj. vojenská
oddělení [8] na farním hřbitově v Skale. Je zde pochováno 63 ra
kousko-uherských vojáků a 240 ruských vojáků. Na jednom z vojenských oddělení nyní stojí nevelká dřevěná stříška, chránící kříž,
na druhém je zase postavený kříž ze svařovaných dělostřeleckých
nábojnic. Před vchodem na hřbitov po válce byl postaven pomník
Obětí I. světové války [9]. Připomíná obyvatele Skały padlé
ve válce za svobodu, zamordované v průběhu lednového povstání a obou světových válek. Ze Skały pocházeli nejméně čtyři legio
náři, kteří zahynuli v průběhu bojů vedených na podzim a v zimě
roku 1914 na východní frontě Velké války, mj. pod Krzywopłotami
– na pomníku je tabule věnovaná jejich památce.

[5] Vojenský hřbitov Ogonów. Na vojenském hřbitovu Ogonów [18]
v Kalisiu spočívá 855 vojáků padlých ve dnech 18.-27. listopadu toho
roku a zemřelých později ve vojenské nemocnici ve Wolbromiu. Mezi
773 rakousko-uherskými vojáky z 1. Armády gen. Victora Dankla
jsou Češi, Rakušané, Poláci, Maďaři a Slováci. Na tomto místě je též
pochovaný polský legionář. Hned vedle se nacházejí hroby 81 ruských vojáků z 9. Armády gen. Platona Leczyckiego.
V listopadu 1914 ruská ofenziva na Krakov a Slezsko, tzv. parní válec, se přibližovala k Juře Krakovsko-čenstochovské. Oddíly
9. Ruské armády, které velel gen. Platon Leczycki ale na linii vápenatých návrší narazily na rakousko-uherská vojska 1. Armády generála Victora Dankla připravená k obraně. Poblíž Krakova se již do
protiútoku připravovala část 4. Rakousko-Uherské armády pod velením arcivévody Josefa Ferdinanda. V okolí vesnice Kaliś byly tehdy svedeny těžké boje– fronta se zde zastavila přibližně šest týdnů.

tezka Východní fronty 1. světové války
v Malopolském vojvodství Vás zavede na
místa, která v létech 1914-1915 byly scénou
klíčových bojů na východní frontě 1. světové války. Toulky je nejlépe začít v Krakově. Mohutné
opevnění pevnosti Krakov, která hrála důležitou úlohu v bojích na konci roku 1914 severně
i jižně od hlavního města Malopolska, dodnes
udivuje svým rozmachem. V Krakově se také
nachází Muzeum polského letectví se zachovanými originálními bojovými letadly z I. světové války. Z Krakova v ypochodovala slavná
I. Kádrová kompanie Józefa Piłsudskiego – po
jejích stopách se dnes můžete dostat na místa,
kde bojovali polské střelecké oddíly a později Polské legie. Stezka vede na sever od Krakova na bojiště spojené s bitvami na Krakovskočenstochovské juře, které proběhly v prosinci
roku 1914 a kde na začátku roku 1915 probíhaly boje při Łapanowej a Limanowej, a dále
na území, kde se na začátku května 1915 odehrála přelomová, pro Rusko a Německo vítězná bitva při Gorlicach. Nakonec nás cesta zavede do malebných Nízkých Beskyd, které jsou
plné vojenských památek. A při návštěvě Tarnova můžete vidět stavby spojené s obdobím Velké války, jako například bývalé kasárny anebo
vojenskou nemocnici a cestujíc na jih se oplatí
navštívit bojiště při Łowczówku, kde se v prosinci 1914 odehrála bitva, ale i uchvacující vojenské nekropole tarnovské země.

Vojenský hřbitov v Rzeplinie při silnici do
Krasienic, fot. K. Bzowski

Skała

Kaliś

Vojenský hřbitov Ogonów v Kalisiu,
fot. J. Gorlach

[10] Dva vojenské hřbitovy. První nekropole se nachází na západní straně vesnice. Je to hromadný hrob, mající nyní tvar kurhanu zakončeného nevelkým betonovým křížem. Funkci ohrazení plní
řetěz napnutý mezi kamennými sloupky. Druhý hřbitov, s pomníkem ve tvaru kapličky, se nachází na protilehlém konci obce. Okolo
kapličky jsou rozmístěné hroby, na kterých jsou postavené betonové kříže. Přesný počet zabitých, pochovaných na každém z těchto
hřbitovů není znám – je pouze známo, že je tam celkem pochováno 583 rakousko-uherských vojáků a 461 ruských.
Okolí Rzeplina bylo jednou z klíčových pozicí rakousko-uherské obrany. Ve dnech 16–18. listopadu 1914 zde bylo bojováno s nejlepšími gardovými divizemi carské armády, mnohokrát docházelo
k srážkám na bodáky. Boje ve vesnici probíhaly o každý dům, který dříve nezničil oheň anebo dělostřelecká palba.

[6] Místo bitvy pod Krzywopłotami a oddělení legionářů
na farním hřbitově v Bydlinie. Pod Krzywopłotami, v okolí zalesněné Hory Svatého kříže ve dnech 16–19. listopadu 1914 legionáři z 1. Pluku pěchoty a rakousko-uherští vojáci se střetli s carskou
9. Armádou gen. Leczyckiego. Rusové způsobili Polákům velké ztráty při trpné postavě zbytku rakousko-uherských vojsk. Nakonec, 19.
listopadu, útok rakousko-uherských vojsk vedený na celé linii frontu
v okolí Krzywopłotów se zakončil úspěchem – byl dobyt blízký Las
Domaniewicki. Poražené ruské vojsko muselo ustoupit na východ.
Na farním hřbitovu v Bydlinie, na východní straně Hory Svatého kříže, se nachází velké oddělení legionářů [19] s okázalým kamenným křížem. Mezi 46 padlými vojáky Polských legií spočívá
mj. poručík Stanisław Paderewski, nevlastní bratr slavného pianisty Ignáce Jana Paderewskiego. Na tom samém hřbitovu se nachází
rovněž vojenské oddělení s třemi hromadnými hroby 284 rakousko-uherských i ruských vojáků. Výše, na druhé straně cesty, na zalesněném návrší se tyčí ruiny nevelkého zámku, okolo kterého jsou
viditelné zbytky zákopů.

Palác v Mirowie – Komplex škol W. Witosa, ul. Witosa 10, tel.: +48 12 38 38010,
http://zsppksiaz.republika.pl – GPS N 50° 26’ 25.7”, E 20° 08’ 57”. Vojenské od
dělení – farní hřbitov w Książu Wielkim, ul. Jana Łaského – GPS N 50° 26’
41.8”, E 20° 08’ 40.0”.

[14] Pevnůstka Grębałów. Tento objekt vznikl v létech 1897–1899.
Skládá se mj. z kazematového objektu, volně stojícího traditoru a kaponiery umístěné v přirozené rokli, která byla bariérou blokující rokli
a činící z ní překážku nesmírně obtížnou k překonání.
Úlohou tohoto objektu bylo kontrolování roviny rozléhající ve
směru srázuVisly a také ochrana železniční tratě vedoucí směrem
k hranici s ruským záborem. O ohňové síle pevnůstek rozhodovaly čtyři děla umístěné v otáčejících se pancéřových věžích – dnes
je možné prohlížet jejich plechové rekonstrukce – jak rovněž další
čtyři děla v kazematách traditoru. Ve dnech 20–22. listopadu 1914
se tento objekt zúčastnil tzv. první bitvy o Krakov, podporujíc ohněm protiútok 4. Rakousko-uherské armády proti 9. Ruské armádě útočící na pevnost. Nyní v pevnosti mj. funguje jezdecký klub.

Giraltovce

Poprad

Krakov (Kraków)
InfoKrakov, it.krakow@msit.malopolska.pl, www.infokrakow.pl
ul. Powiśle 11, 31-101 Krakov, tel.: +48 513099688, powisle@infokrakow.pl
ul. św. Jana 2, 31-018 Krakov, tel.: +48 12 4217787, jana@infokrakow.pl
ul. Józefa 7, 31-056 Krakov, tel.: +48 12 4220471, jozefa@infokrakow.pl
Sukiennice, Rynek Główny 1/3, 31-042 Krakov, tel.: +48 12 4337310, sukiennice@infokrakow.pl
ul. Szpitalna 25, 31-024 Krakov, tel.: +48 12 4320110, szpitalna@infokrakow.pl
Pawilon Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych 2, 31-004 Krakov, tel.: +48 12 6161886, wyspianski@infokrakow.pl
Międzynarodowy Port Lotniczy w Balicach, 32-083 Balice, tel.: +48 12 2855341, balice@infokrakow.pl
Andrychów: Rynek 27, 34-120 Andrychów, tel.: +48 33 8429936, it.andrychow@msit.malopolska.pl, www.it.andrychow.eu
Białka Tatrzańska: ul. Środkowa 179A, 34-405 Białka Tatrzańska, tel.: +48 18 5331959, it.bialka-tatrzanska@msit.malopolska.pl
Biały Dunajec: u l. Jana Pawła II 363, 34-425 Biały Dunajec, tel.: +48 18 2001690, it.bialy-dunajec@msit.malopolska.pl,
www.gokbialydunajec.pl
Biecz: Rynek 1, 38-340 Biecz, tel.: +48 13 4479247, it.biecz@msit.malopolska.pl, www.biecz.pl
Chrzanów: al. Heč.yka 40, 32-500 Chrzanów, tel.: +48 32 6232044, it.chrzanow@msit.malopolska.pl, www.visit.powiat-chrzanowski.pl
Dąbrowa Tarnowska: u l. Polna 13, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel.: +48 14 6570007, it.dabrowatarnowska@msit.malopolska.
pl, www.dabrowatar.pl
Dobczyce: ul. Podgórska 1, 32-410 Dobczyce, tel.: +48 12 2710153, it.dobczyce@msit.malopolska.pl, www.dobczyce.pl/dla-turystow
Krynica-Zdrój: ul. Zdrojowa 4/2, 33-380 Krynica-Zdrój, tel.: +48 18 4725577, it.krynica-zdroj@msit.malopolska.pl, www.krynica-zdroj.pl
Limanova (limanowa): Rynek 25, 34-600 Limanowa, tel.: +48 18 3375800, it.limanowa@msit.malopolska.pl, www.powiat.limanowa.pl

Miechów: pl. Kościuszki 1A, 32-200 Miechów, tel.: +48 41 3831311, it.miechow@msit.malopolska.pl
Myślenice: Rynek 27, 32-400 Myślenice, tel.: +48 12 2722312, it.myslenice@msit.malopolska.pl, www.myslenice.pl
Nový Sonč (Nowy Sącz): ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz, tel.: +48 18 4442422, it.nowy-sacz@msit.malopolska.pl, www.cit.com.pl
Nowy Targ: Rynek 1, 34-400 Nowy Targ, tel.: +48 18 2663036, it.nowy-targ@msit.malopolska.pl, www.it.nowytarg.pl
Olkusz: ul. Floriańska 8, 32-300 Olkusz, tel.: +48 32 2109251, +48 32 6421926, it.olkusz@msit.malopolska.pl, www.umig.olkusz.pl
Ośtedyim: ul. Leszczyńskiej 12, 32-600 Ośtedyim, tel.: +48 33 8430091, it.oswiecim@msit.malopolska.pl, www.it.oswiecim.pl
Poronin: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin, tel.: +48 18 2074298, it.poronin@msit.malopolska.pl, www.poronin.pl
Rabka-Zdrój: ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, tel.: +48 18 2691553, it.rabka-zdroj@msit.malopolska.pl, www.rabka.pl
Sękowa: Siary 19, 38-307 Sękowa, tel.: +48 18 3518770, it.sekowa@msit.malopolska.pl, www.sekowa.pl
Sucha Beskidzka: ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka, tel.: +48 33 8742605, it.sucha-beskidzka@msit.malopolska.pl,
www.it.sucha-beskidzka.pl
Tarnov (Tarnów): Rynek 7, 33-100 Tarnov, tel.: +48 14 6889090, it.tarnow@msit.malopolska.pl, www.it.tarnow.pl
Trzebinia: ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia, tel.: +48 32 6121497, it.trzebinia@msit.malopolska.pl, www.trzebinia.pl
Tuchów: ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, tel.: +48 14 6525436, it.tuchow@msit.malopolska.pl, www.tuchow.pl
Wadowice: ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice, tel.: +48 33 8732365, it.wadowice@msit.malopolska.pl, www.it.wadowice.pl
Wiśniowa: Wiśniowa 301, 32-412 Wiśniowa, tel.: +48 12 2714493, it.wisniowa@msit.malopolska.pl, www.ug-wisniowa.pl
Witów: Witów 239A, 34-512 Witów, tel.: +48 18 2071898, it.witow@msit.malopolska.pl, www.koscielisko.com.pl
Zakopane: ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane, tel.: +48 18 2012004, it.zakopane@msit.malopolska.pl, www.zakopane.eu
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Stezka Východní fronty I. světové války
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horolezecký terén; jeskyně zpřístupněná k prohlídce

2

pomník (anebo obelisk); nemocnice na Stezce Východní fronty I. světové války

přírodní rezervát; atraktivní objekt z přírodního hlediska

hřbitov; pomník přírody na Stezce Východní fronty I. světové války

hranice národního parku; hranice chráněné krajinné oblasti

místo bitvy (anebo místo odchodu) na Stezce Východní fronty I. světové války

koupaliště; středisko vodních sportů; jezdecké středisko

muzeum; garnizon (anebo kasárna) na Stezce Východní fronty I. světové války

lázně; stanice paliv a olejů

pamětihodnost; pevnůstka (anebo pevnost) na Stezce Východní fronty I. světové války
2

horská chata; mládežnická chata

Stezka Východní fronty I. světové války; číslo popsaného objektu

lyžařské středisko; lyžařský výtah

kostel (anebo zvonice); pravoslavný kostel (anebo zvonice) na Stezce dřevěné
architektury

pěší stezky PTTK

komplex budov; dvorek na Stezce dřevěné architektury

státní hranice; hranice malopolského vojvodství

A
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státní silnice s dvěma jízdními pruhy; státní silnice

kostel; kostel pamětihodný: zděný, dřevěný; pamětihodný klášter

5

Vydavatelství:
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ul. Stolarska 13/7, 31-043 Kraków
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biuro@polskaturystyczna.pl
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dálnice; bod výběru mýta

bod turistické informace

6

krajská silnice s dvěma jízdními pruhy; krajská silnice

pravoslavný kostel; pravoslavný kostel pamětihodný: zděný, dřevěný; synagoga
místní asfaltové silnice

historické městské jádro; zámek zpřístupněný k prohlídce; zámek nepřípustný k prohlídce

4

železniční trať: v provozu, mimo provoz

ruiny zámku: zpřístupněné k prohlídce, nezpřístupněné k prohlídce

3

zastavěný terén; průmyslový terén

palác; dvorek zpřístupněný k prohlídce; dvorek nezpřístupněný k prohlídce

7

pamětihodnost techniky; jiná pamětihodnost architektury; hradiště; muzeum

řeky, jezero anebo rybník; prám

vojenský hřbitov z období I.s.v.; pole bitvy; židovský hřbitov; pevnůstka Pevnosti Krakov

letiště; sportovní letiště

B

Krakov 2013, ISBN 978-83-64155-11-6
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43c
43b

44
43a
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1

Palác v Mirowie – Książ Wielki [A7]

2

Vojenské oddělení na farním hřbitově – Książ Wielki [A7]

3

Vojenské oddělení na farním hřbitově – Miechów [A6]

4

Pomník Bojujících za svobodu – Miechów [A6]

5

Vojenský hřbitov Ogonów – Kaliś [A4]

6

Místo bitvy pod Krzywopłotami a vojenským oddělením na farním hřbitově –
Bydlin [A4]

7

Vojenský hřbitov Jangrot – Cieplice [B4]

8

Vojenská oddělení na farním hřbitově – Skała [B5]

9

Pomník Obětí I. světové války – Skała [B5]

10

Vojenské hřbitovy v Rzeplinie (při silnici do Cianowic – a; při silnici do
Krasienic – b) [B5]

11

Obelisk na hranici rakouského a ruského záboru – Michałowice-Komora [C6]

12

Stezka pevnosti Krakov, severní úsek [C5-6]

13

Stezka pevnosti Krakov, jižní úsek [C5-6]

14

Pevnůstka Grębałów – Krakov [C6]

15

Pevnůstka Krzesławice – Krakov [C6]

16

Pevnůstka Tonie – Krakov [C5]

17

Pevnůstka Rajsko – Krakov [D6]

18

Pevnůstka Kosocice – Krakov [D6]

19

Pevnůstka Prokocim – Krakov [D6]

20

Komplex skladový a hospodářský c. a k. armády – Krakov [C6]

21

Muzeum Polského letectví – Krakov [C6]

22

Oleandry – místo odchodu I. Kádrové kompanie – Krakov [C5]

23

Obelisk na návrší Kaim – Krakov [D6]

24

Vojenské oddělení č. 381 na komunálním hřbitově – Wieliczka [D6]

25

Vojenský hřbitov č. 308 – Muchówka [D8]

26

Vojenský hřbitov č. 357 – Kamionka Mała [E9]

27

Pomník Setkání pokolení – Chyszówki [E7]

28

Dům Mieroszewskich, místo pobytu Józefa Piłsudskiego – Limanova [E9]

29

Vojenský hřbitov č. 366 – Limanova [E8]

30

Vojenský hřbitov č. 368 na návrší Jabłoniec – Limanova-Jabłoniec [E9]

31

Dvorek Morawskich – Marcinkowice [E10]

32

Vojenský hřbitov č. 352 – Marcinkowice [F10]

33

Dub svobody – Novy Sonč [F10]

34

Vojenský hřbitov č. 350 – Novy Sonč [F10]

35

Oddělení legionářů na komunálním hřbitově – Novy Sonč [F10]

36

Vojenský hřbitov č. 60 – Małastów [F13]

37

Regionální muzeum PTTK im. I. Łukasiewicza – Gorlice [E13]

38

Vojenský hřbitov č. 91 – Gorlice [E13]

39

Vojenské hřbitovy č. 123 i 122 – Łużna-Pustki [E12]

40

Vojenský hřbitov č. 118 – Staszkówka [E12]

41

Vojenský hřbitov č. 138 – Bogoniowice [E12]

42

Vojenský hřbitov č. 293 – Zakliczyn [D11]

43

Komplex vojenských hřbitovů (č. 191 – a; č. 192 – b; č. 193 – c) – Lubinka
a Dąbrówka Szczepanowska [D11]

44

Vojenský hřbitov č. 171 – Łowczówek [D12]

45

Pomník Neznámého vojáka – Tarnov [C12]

46

Dávná vojenská nemocnice – Tarnov [C12]

47

Dávné rakousko-uherské kasárna – Tarnov [C12]

48

Dávné sídlo velitelství rakousko-uherského garnizonu – Tarnov [C12]

49

Palác Sanguszków, dávné sídlo štábu ruských vojsk – Tarnov [C12]

50

25

Vojenské hřbitovy (č. 200 – a; č. 201 – b; č. 202 – c; č. 202a – d; č. 203 – e) –
Tarnov [C11, C12, D12]
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