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ZPRAVODAJ o realizaci projektu NETWORLD 
Tento informační bulletin shrnuje hlavní aktivity nevládní organizace Společnost Rožmberk 

o.p.s., které proběhly v rámci projektu NETWORLD. Tento projekt se  zabývá připomenutím 

památek na 1. světovou válku a využitím památných míst k rozvoji turistického ruchu – program 

Interreg, Danube Transnational Programme, realizace projektu 01.2017-06.2019.  

Bližší informace o projektu jsou dostupné on-line na www.kojakovice.cz a ruze.ekomuzeum.cz  

Během realizace projektu proběhlo několik pracovních setkání partnerů projektu, které byly 

často kombinované s velmi zajímavými konferencemi. Jednu z nich organizovala i Společnost 

Rožmberk o.p.s. v Nových Hradech v jižních Čechách: 

 

KONFERENCE “Hranice jako důsledek války“ 

V květnu 2018 organizovala Společnost Rožmberk o.p.s. mezinárodní konferenci pro odborníky 

v Nových Hradech s názvem Hranice jako důsledek války. Konference proběhla v roce stoletého 

výročí od konce 1. světové války (Velké války) a vzniku samostatného a nezávislého 

Československa. Cílovou skupinou byli pracovníci muzeí, archivů, státní správy a historici 

zapojení do ochrany kulturního dědictví. Nešlo jen o jednorázové setkání úzce zaměřených 

specialistů, ale byla vytvořena i platforma pro budoucí nadnárodní spolupráci. 

        

Celková účast byla 44 registrovaných z toho 15 přednášejících z 6 států.  
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Za Českou republiku se zúčastnili zástupci Vojenského historického ústavu, Památníku 

národního písemnictví, Muzea hlavního města Prahy, Státního archivu Třeboň, Jihočeského 

muzea a města Nové Hrady. 

 

Zhotovení a ODHALENÍ nového POMNÍKU padlým v 1. světové válce 

Jednou z významných akcí navazujících na konferenci bylo slavnostní odhalení pomníku 

v Nových Hradech. Jde o umělecké dílo navržené a zhotovené místním kovářem Danielem 

Černým, rovněž v rámci realizace projektu. Na výrobě pomníku se podíleli i studenti kovářství ze 

střední školy v Trhových Svinech.  
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Pomník je věnován památce padlým v první světové válce, kteří pocházeli z Novohradska. 

Čestnou salvu a stráž při jeho odhalení zajistili členové zájmového spolku Jedenadevadesátníci 

v dobových uniformách, kteří tak připomněli odkaz 91. pěšího českobudějovického regimentu, 

ke kterému většina odvedenců z jižních Čech na sklonku mocnářství rukovala. 

    

Slavnostnímu položení věnce a uctění památky se za hudebního doprovodu zúčastnili i starosta 

Nových Hradů Vladimír Hokr a ředitel Společnosti Rožmberk, Robert Dulfer.  

Na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech probíhá 

administrativní zpracování zařazení pomníku do Centrální evidence válečných hrobů, která je 

veřejně dostupná na webovém portálu pod správou Odboru pro válečné veterány Ministerstva 

obrany ČR. 

 

Výstava Kojákovice 

Venkovské muzeum Kojákovice bylo založeno v roce 2001. Zaměřuje se na prezentaci 

venkovského života, včetně masové emigrace do Ameriky v 19. století.   

V rámci projektu NETWORD rozšířila Společnost Rožmberk na jaře 2019 expozici muzea a jednu 

místnost, kterou věnovala prezentaci 1. světové války a jejích dopadů na venkovské obyvatele. 

Jedná se o stálou expozici, kterou provozovatelé muzea plánují postupně doplňovat dalšími, 

nově získanými informacemi. Na pomníku padlých uprostřed obce je uvedeno 18 jmen dnes již 

většinou anonymních mužů z obce, kteří položili své životy v 1. světové válce. Postupně 

dohledáváme data narození a domy, ze kterých pocházeli, jejich příbuzenské vztahy a místa a 

příčiny jejich smrti. Ne všichni padli na frontě. Někteří zemřeli v zajateckých táborech, nebo 

v nemocnicích. Na dotváření expozice se podílejí místní obyvatelé. 
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Studenti uctili památku padlých v 1. světové válce na Jižní frontě.  

Výměný pobyt pro mládež  

Ve dnech 23.-29.4.2019 zorganizovala Společnost Rožmberk o.p.s. výměnný pobyt pro mládež, 

kterého se zúčastnilo 9 studentů ve věku 10-23 let a 5 školitelů. Studenti se již dříve zapojili do 

realizace projektu. Spolupracovali s uměleckým kovářem Danielem Černým, při zhotovení 

pomníku padlým v 1. světové válce, který byl v květnu 1918 slavnostně odhalen v Nových 

Hradech.  Někteří z nich také pomáhali  při instalaci výstavky, věnované 1. sv. válce ve 

Venkovském muzeu v Kojákovicích.  

Studenti navštívili během výměnného pobytu několik muzeí a řemeslných dílen v Rakousku, 

Slovinsku a v Itálii a seznámili se s tradicí kovářství v jednotlivých regionech. V rámci 

demonstrace v horské obci Kropa (Slovinsko), která má bohatou kovářskou historií, vyrobili kytici 

kovaných květů - vlčích máků, které následně položili k pomníku padlých na Mrzlém vrchu. 

Tento pomník byl v roce 2016 obnoven zásluhou Jihočeského muzea, Jihočeského kraje a řady 

měst a obcí z našeho regionu, na paměť padlých krajanů v 1. světové válce.  
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Studenti se během výměnného pobytu seznámili s historií bývalé Jižní fronty, místními aktivitami 

a způsobem prezentace regionu směrem k veřejnosti. Součástí akce byla aktivní prezentace 

studentů v muzeu Kropa ve Slovinsku, kde společně vytvořili 3 kované vlčí máky, jako symbol 

padlých vojáků.  

   

 

Následně položili tyto máky k pomníku českých vojáků padlých na Mrzlém vrchu (Sl.)  

     

 

Poslední den skupina navštívila Evropské středisko pro řemeslné a profesní dědictví (Thiene, IT). 

Získali tím nejen informace o bojích v 1. světové válce, ale také motivaci, jak se mohou jako 

budoucí řemeslníci zapojit do praktické prezentace kulturního dědictví regionu, prostřednictvím 

umělecko-řemeslné práce.  
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Vzdělávací materiály 

V rámci realizace projektu jsme také připravili vzdělávací materiály zaměřené na přiblížení 

průběhu války v třeboňském regionu.  

 

Vzdělávací materiály jsme připravili  v české a anglické verzi a jsou přístupné na naší webové 

stránce www.kojakovice.cz  a také v tištěné podobě ve Venkovském muzeu Kojákovice. Jsou 

určené široké veřejnosti jako zdroj informací o životě na frontě i v zázemí během 1. světové 

války.   

 

Turistické trasy 

V rámci našeho regionu jsme vytvořili  2 trasy naučných stezek po památkách na 1. světovou 

válku. Jedná se o trasy, které představují zajímavé pomníky a pomátky  v jednotlivých obcích. 

Trasy spojují 2 výrazné turistické destinace v regionu - města Nové Hrady a Třeboň. Trasy 
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naučných stezek jsou pro návštěvníky k dispozici na internetových stránkách www.kojakovice.cz 

a rovněž v podobě trhacích map.  

 

 

V rámci projektu jsme rovněž vytiskli národní brožuru - mapa cestovního ruchu po stopách 1. 

světové války v ČR. Přední strana národní brožury ukazuje některé hlavní lokality s turistickým 

potenciálem v České republice, zadní strana se zaměřuje na památky našeho regionu, které byly 

sloučeny do dvou nových stezek WWI Heritage. 

Tištěný materiál byl distribuován do místních a regionálních turistických informačních center a 

dalším poskytovatelům služeb v turistickém ruchu, jako jsou hotely, penziony, restaurace atd. 

 

Kontakt 

Společnost Rožmberk o.p.s. 

Olga Černá 

Tel: 602 471 653 

Email: cerna@rozmberk.org 

Web:  www.kojakovice.cz 

 ruze.ekomuzeum.cz 
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