
Bojovou cestou  

1. československé samostatné tankové brigády 
 

 Harmonogram a časový rozpočet  

jízdy historickou technikou po památných místech Ostravska 

 

 Realizace jízdy a pietních aktů  

„Bojovou cestou 1. československé samostatné tankové brigády“ 

28. duben 18:00 - Sudice 

 

 Realizace jízdy kolony vojenských vozidel, realizace pietních aktů 

29. duben  8:30 - Rohov, dále Strahovice, Bolatice, Kravaře, Štítina, Hrabyně 

odpoledne Háj ve Slezku, Velká Polom, Dolní Lhota 

30. duben  9:00 - Čavisov, Hýlov, Klimkovice  

odpoledne Polanka nad Odrou, Ostrava-Zábřeh, Moravská Ostrava 

                                                                                                                        

 Realizace pietního aktu a ukázky techniky 

„Rozsvícení Sýkorova mostu“ 

30. duben 13:00 - 21:00    

- historická jízda centrem Ostravy 

- vojenská kolona opět před obchodním domem ASO 

- pietní akt u památníku Československého tanku vč. 501 

- slavnostní salva z tanku T 34 vč. 726 

- rozsvícení Sýkorova mostu 

- slavnostní projetí přes Sýkorův most      

- výstava historické techniky            

21:00 - přesun z Ostravy do Sedlnic 

do 23:00 - Sedlnice  ubytování v Sokolovně 

 

 

  



Předběžný harmonogram a časový rozpočet  

květnové oslavy Olomouc 

 

 Realizaci výstavy „Na Hané utichly zbraně“    

6. květen - 30. červenec výstavní prostory Armádního domu 

 

 Realizace jízdy s tanky T 34 

„Bojovou cestou 1. československé samostatné tankové brigády“ 

5. květen 9:00 - Moravský Beroun 

následně - jízda s T-34 Štěpánov - Březce  

 

 Realizace historických ukázek 

„Polní nemocnice ČS obrněné brigády“ a „Překročení řeky 

Moravy“ 

6. květen 10:00 - výstavba historické polní nemocnice ČSOB na náplavce před 

Hradiskem 

10:30 - ženijní ukázka - stavba mostu přes řeku Moravu 

11:30 - slavnostní otevření výstavy „Na Hané utichly zbraně“  

(Dům armády pro MO, KVH a VIP) 

13:00 - bojová ukázka „Překročení řeky Moravy“ 

14:00 - polní nemocnice ČSOB  

16:00 - možnost návštěvy výstavy v Domě armády 

17:00 - swingový koncert s válečnými veterány na Hradisku 

7. květen 10:00 - výstava Československé legie pevnůstka Křelov 

13:00 - setkání historických jednotek 1. čs. armádního sboru Přerov - 

Břest                                                                                                                                                                          

 Realizace přehlídky  

„Vojenská přehlídka Olomouc 2017“ 

8. květen 10:00 - možnost návštěvy výstavy „Na Hané utichly zbraně“ 

v Armádním domě, nedaleko Horního náměstí    

13:00 - vojenská přehlídka historických klubů (společný slavnostní 

nástup s jednotkou 3. čs. brigády, která dorazí po týdenním pěším a 

motorizovaném pochodu od Žiliny přes Javorníky, Holešov do 

Olomouce) 



 

  

Jednotlivé akce i časový rozpočet se může mírně měnit dle dohovorů se 

zainteresovanými. Našim zájmem je abychom uctili památku našich předků a 

součastně si akce užili. 

 

Doposud přihlášeno 17 kusů historické techniky brigády (Tatra 93, Ford GPW, 

Willys MA MB, Gaz 67, Gaz BA64, Scaut Car White, Dodge WC51, WC52, 

WC53, Studebaker US6,GMC CCKW, Praga RN, Ford GPA, T-34/85, T-24/76, 

ZIS -3, atd.) 

 

 

Technické muzeum 1. československé samostatné tankové a samostatné obrněné 

brigády, z. s. Olomouc 

 

Kontaktní osoba:  

Libor Hrabal 

774 345 990 

techmuz@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                  

Československý tank  T 34/85 v.č. 843 čet. Jiřího Volocha na Nádražní ulici v Ostravě  

,,obyvatelé města všemožně podporují tankisty.“ 

mailto:techmuz@seznam.cz


 

Příjezd další techniky k přepravě přes zachráněný  most (dnes most Miloše Sýkory), 

 po levé straně obchodní dům ASO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Tankisté kteří se podíleli na osvobození Ostravy. Druhý zprava rtm. Bedřich Opočenský T 34 věžové číslo 725 

jistil palbou u Sýkorova mostu osádku tanku 501. Přičemž zničil německá postavení za mostem. 


