
Itinerario dei luoghi
che ricordano l’amicizia

Ceco - Trentina

La presente carta geografica, descrive 
un itinerario per visitare i luoghi che 

ricordano la Repubblica Ceca nel basso 
Trentino (Rovereto - Alto Garda 

Valle di Ledro - Valle del Chiese), 
attraverso cippi, nomi di strade e di piazze 

o monumenti che ricordano i legionari 
cecoslovacchi. Ciò permetterà ai numerosi 

turisti della Repubblica Ceca di avere a 
disposizione uno strumento per individuare

i vari luoghi e poterli visitare.

DOV’È 
LA MIA 
PATRIA?
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SITO DELLA MEMORIA 

Monumento, pomník, náhrobek

Via o piazza, ulice, námĕsti

SITO STORICO

Palafitte

Santuario, svatynĕ

Monumento, památka

Forte, pevnost

Castello, hrad

Viabilità

Autostrada, motorway

Raccordo, motorway link

Strada statale, primay road

Tunnel strada statale, primary road tunnel

Strada provinciale, secondary road

Strada intercomunale, tertiary road

Ciclabile, cycle route

Strada forestale, forest road
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Pieve di Bono. Lapide a ricordo del legionario Josef Sobotka
Il 26 luglio 1918, il legionario cecoslovacco Josef Sobotka, con-
dannato a morte per alto tradimento, veniva impiccato ad un al-
bero nella campagna di Creto. Nato a Čachotín in Boemia il 14 
gennaio 1896, venne arruolato nell’esercito austro-ungarico e 
partecipò alla campagna d’Italia. Nel 1917 venne fatto prigionie-
ro sull’Isonzo dalle truppe italiane; successivamente entrò nella 
legione cecoslovacca, costituita in Italia durante il conflitto e che 
sfiorò le 20 mila adesioni. Gli fu fatale un’operazione di ricogni-
zione nell’alta Val di Concei (Ledro) nei pressi di malga Vies a cui 
seguì un violentissimo scontro con un plotone di soldati austria-
ci. Sobotka venne catturato, condotto a Tione e processato dal 
tribunale militare. Dopo la fine della guerra la sua salma venne 
trasportata a Praga e collocata con gli onori militari nel cimitero 
militare di Olšany. 

Tiarno di Sopra. Piazza Milín
Milín si trova all’incirca 60 km a sud da Praga. Le prime menzioni 
del paese risalgono al 1336. Godeva di una posizione privilegiata 
essendo attraversata dalla “Via d’oro”, tragitto commerciale che 
collegava Praga con Passau in Baviera e la cui esistenza è docu-
mentata già da una lex mercatoria del 906. Un importante capitolo 
della storia del paese è rappresentato dall’arrivo di 59 profughi 
della Valle di Ledro il 26 maggio 1915. Nella cronaca comunale 
viene descritto il loro soggiorno a Milín, la convivenza con i suoi 
abitanti, le liturgie nella chiesa di S. Pietro e i pellegrinaggi al san-
tuario del Monte Santo di Příbram. Nel 2009 viene suggellato il 
gemellaggio con la Valle di Ledro, i cui rappresentanti sono stati 
accolti nel paese un anno dopo, in occasione dell’inaugurazione 
della targa commemorativa in ricordo della profuga Carolina Das-
sati, qui morta nel 1915.

Tiarno di Sotto. Via Všeň 
Il comune di Všeň si trova nella regione di Liberec, nella Boemia 
del Nord, a circa 30 km dal capoluogo Liberec. Le prime menzioni 
del paese risalgono al 1318. Di interesse storico sono la preminen-
te chiesa gotica dei SS. Filippo e Giacomo, la statua di S. Giovanni 
Nepomuceno e il ponte di ferro del 1912, dichiarato monumento di 
archeologia industriale, che attraversa il fiume Jizera. Le manife-
stazioni culturali più importanti di Všeň sono la corsa di velocipedi 
e biciclette d’epoca e la sfilata delle bande musicali della regione 
del “Paradiso Boemo”, area di rilevanza paesaggistica protetta e 
perla naturalistica della Repubblica Ceca. Nel mondo dell’associa-
zionismo spiccano i vigili di fuoco. Nel 2017 si è celebrato l’anni-
versario dei dieci anni di gemellaggio con la Valle di Ledro, nel cor-
so del quale sono state realizzate numerose iniziative e incontri.

Bezzecca. Via Chyňava
Chyňava è un piccolo comune della Boemia Centrale che si trova 
vicino a Křivoklát, uno dei più antichi e importanti castelli del pae-
se. La Grande Guerra mise a dura prova questa regione agricola: 
confische del raccolto, di cavalli e bestiame, razionamento del 
cibo. L’arruolamento della maggior parte degli uomini fece ricade-
re molte responsabilità sulle donne e sui giovani. Nel maggio del 
1915 a Chyňava e nei paesi vicini vennero evacuati 243 profughi 
della Valle di Ledro. Nonostante le condizioni di vita difficili non 
aspettarono solo il sussidio statale ma si misero ad aiutare presso 
le case, le fattorie e le officine. Il periodo della convivenza viene 
oggi ricordato sul “Sentiero dell’amicizia ceco-italiana” lungo 14,5 
km, dove in undici stazioni viene raccontata la vita quotidiana dei 
profughi trentini in Boemia.

Locca. Piazza Nový Knín
Nový Knín è una città della Boemia Centrale e attualmente conta 
1950 abitanti. Le prime menzioni risalgono al 1186, ma l’espansio-
ne più importante si ebbe grazie alle attività legate all’estrazione 
dell’oro, le cui gallerie sono tutt’oggi visibili, durante il Cinquecen-
to. Maria Teresa d’Austria istituì qui con un decreto del 1776 la 
prima scuola di apicoltura in Boemia, il cui edificio si trova, insieme 
agli altri monumenti di rilievo (zecca, chiesa di S. Nicola, munici-
pio), nella piazza centrale. Durante la Grande Guerra vissero qui 
quasi 200 profughi ledrensi, provenienti soprattutto da Concei e 
Prè. Alcuni erano sistemati nella sala della trattoria “U Břicháčků” e 
presso la villa di Sudovice. Dai libri dei decessi conservati risultano 
9 morti dei paesi di Locca e Prè: presso il cimitero si trova una 
targa commemorativa e una tomba simbolica che li ricorda.

Lenzumo. Casa delle associazioni Buštěhrad
Le origini dell’amicizia tra la Valle di Ledro e Buštěhrad risalgo-
no precisamente al 26 maggio 1915 alle ore 12 e 20 minuti: a 
quell’ora il Sindaco del paese ricevette il telegramma con l’ordine 
di provvedere il giorno seguente al trasporto dalla stazione ferro-
viaria di Unhošť di 100 persone e alla loro sistemazione. La stessa 
notte i contadini inviarono 6 carri e una volta arrivati, i profughi 
Ledrensi vennero alloggiati nelle case comunali, nelle sale da bal-
lo e infine presso i privati. Il Comune organizzò controlli medici 
per stabilire l’idoneità e la qualifica per lavorare, mentre i bambini 
frequentavano la scuola con l’insegnamento in italiano. Durante il 
soggiorno vi morirono 19 profughi e nacquero 4 bambini. La scar-
sità di documenti ha incentivato ulteriori ricerche, grazie alle quali 
è stata riscoperta un’amicizia sopravvisuta ad un secolo di eventi 
drammatici.

Pieve di Ledro, via Nuova 11. Birrificio artigianale Leder
Durante la Prima guerra mondiale i profughi ledrensi furono sfollati 
per quasi quattro anni presso le famiglie in Boemia e Moravia. 
Aiutavano a coltivare patate, cereali e luppolo e impararono molte 
ricette della cucina ceca e a fare la birra in casa. Al rientro in patria 
le donne iniziarono a produrre in casa la birra con l’orzo e il lup-
polo selvatico. Nel 2015 Fabrizio Pellegrini, dopo un’esperienza di 
lavoro nei birrifici cechi, ha iniziato a produrre la “birra Leder” nel 
proprio birrificio a Pieve di Ledro in due stili tipici della Repubblica 
Ceca: la pilsner e la bohemian dunkel. All’entrata del birrificio c’è 
un grande ritratto di ledrensi dediti alla raccolta del luppolo nella 
Regione di Rakovník nel 1917. Ora la produzione si è ampliata 
con altri stili di birra ed il birrificio è sempre aperto agli ospiti che 
vogliono assaggiare una buona birra!

Pieve di Ledro. Parco giochi Doksy
Doksy è un villaggio nel distretto di Kladno con circa 1700 abitanti. 
Le prime notizie del villaggio risalgono al 1352. Durante la Prima 
guerra mondiale, come molti paesi del distretto di Kladno, Doksy 
ospitò una parte degli abitanti della Valle di Ledro. Per suggellare 
l’amicizia con Ledro nel 2011 fu inaugurato il parco di Ledro che 
sorge nella parte sud del paese. Nel cimitero una lapide di mar-
mo ricorda i nomi dei Ledrensi lì sepolti. Numerose sono state 
nel corso degli anni le iniziative tra le due comunità tra le quali 
nel maggio del 2009 la stampa del libro “In memoria degli sfollati 
della Valle di Ledro nella Provincia di Kladno (1915-1919 )” - con la 
collaborazione dei Comuni di Braškov, Buštěhrad, Červený Újezd, 
Družec, Horní Bezděkov, Hřebeč, Chyňava, Kyšice, Malé Kyšice, 
Ptice, Svárov, Unhošť, Železná.

Pieve di Ledro. Via Příbram
Příbram (in tedesco Pibrans) è capoluogo dell’omonimo distret-
to, in Boemia Centrale. Quando nel 1915 vi arrivarono i profughi 
trentini, scesero alla stazione il cui edificio si è conservato fino a 
oggi. All’inizio erano sistemati nelle sale delle trattorie, in segui-
to presso i privati. Ogni giorno potevano incontrare minatori e le 
loro famiglie: nella zona di Příbram veniva estratto argento sin dal 
Cinquecento. Venne aperta la scuola ai bambini e tutti i profughi 
frequentarono regolamente la S. Messa. La chiesa di riferimento 
era il santuario dell’Assunzione della Beata Vergine Maria al Mon-
te Santo (Svatá Hora), rinomato luogo di pellegrinaggio. Custodi 
della chiesa furono allora i redentoristi che fungevano da preziosi 
mediatori linguistici. Nel 2009 presso il chiostro del santuario è 
stato inaugurato il monumento in memoria dei profughi della Valle 
di Ledro morti in Boemia e Moravia.

Mezzolago. Via Ptice 
Ptice è un Comune che fa parte del distretto di Praga-ovest, in 
Boemia Centrale. Il nome del paese deriva dalla parola slava “pti-
ca” che significa uccello o uccellatore; nel bosco vicino si trovano 
ancora le fondamenta della casa di un uccellatore. La prima men-
zione di Ptice risale al 1328 in qualità di proprietà di un certo Vlk, 
sagrestano presso la cattedrale di San Vito a Praga. In passato gli 
abitanti vivevano di agricoltura o lavoravano nelle miniere e nelle 
fabbriche metallurgiche a Kladno. Ora il paese conta circa 900 
residenti, la maggior parte dei quali lavora nella vicinissima Praga. 
Durante la Prima guerra mondiale le famiglie di Ptice accolsero 52 
sfollati della Val di Gresta e Valle di Ledro. A ricordo dell’avveni-
mento è stata posta una lapide e piantato un faggio, portati da am-
bedue le località di origine dei profughi, nel “Parco degli incontri”.

Riva del Garda. Monumento a ricordo del legionario Alois Štorch
Nella zona del lago di Garda, durante gli ultimi anni della Prima 
guerra mondiale, operava presso il 39° Corpo d’armata italiano 
un’unità cecoslovacca, la compagnia con il nome di «Avio». Ne fa-
cevano parte anche il caporale Alois Štorch (nato il 20 giugno 1893 
a Česká Lípa) e l’appuntato František Tobek (nato il 21 maggio 1896 
a Lažany). Durante un’operazione militare nella notte tra il 2 e il 3 lu-
glio 1918 che prevedeva la penetrazione in territorio austriaco nella 
piana del Sarca, i due manipoli, con alla testa i due graduati cechi, 
furono scoperti. Si salvò soltanto Tobek. Štorch venne catturato, pro-
cessato e condannato a morte. La sentenza fu eseguita il mattino 
del 5 luglio 1918. Per rappresaglia il generale Graziani, comandante 
della divisione cecoslovacca, ordinò un massiccio bombardamento 
sulla inerme città di Riva e sul luogo della impiccagione dello sfor-
tunato Štorch.

Arco. Statua di S. Venceslao e via Legionari cecoslovacchi
Ricorrendo nel 2018 il centenario della fine della Prima guerra 
mondiale e dell’uccisione dei legionari cecoslovacchi, nonché il 
venticinquesimo anniversario del ripristino ufficiale della cerimonia 
ad Arco, la Repubblica Ceca, con l’intervento della Scuola nazio-
nale di scultura di Hořice e di alcuni sponsor privati, ha deciso di 
donare alla Città di Arco una scultura di San Venceslao come se-
gno di riconoscenza per la cura e l’onore con cui si è conservata la 
memoria di questi quattro soldati cecoslovacchi che hanno militato 
nell’esercito italiano. La scelta per la realizzazione della statua è 
caduta sulla figura di S. Venceslao sia in quanto patrono dello sta-
to ceco, ma anche perché fin dal XIV secolo e a tutt’oggi, l’Aquila 
di San Venceslao è simbolo del Trentino (grazie alla concessione 
fatta al principe vescovo Nicolò da Brno nel 1339).

Arco-Prabi. Monumento ai legionari cecoslovacchi
Oltre a tutti morti nella sanguinosa battaglia del Doss Alto, al ter-
mine della guerra furono ricordati ad Arco in particolare quattro 
legionari cecoslovacchi giustiziati come disertori dagli austriaci: 
Antonín Ježek, Karel Nováček, Jiří Schlegl, Václav Svoboda – tutti 
fatti prigionieri a Doss Casina e quindi giustiziati mediante impic-
cagione a Prabi il 22 settembre 1918. A termine della guerra venne 
eretto un monumento e la strada che vi porta prese il nome “via 
Legionari cecoslovacchi”. Dal 1993 i quattro soldati sono ricordati 
annualmente con una solenne cerimonia grazie all’amministrazio-
ne comunale e all’aiuto del Gruppo Alpini di Arco impegnati nella 
manutenzione del sito. La Repubblica Ceca ha sempre presen-
ziato alle cerimonie mediante rappresentanti dell’ambasciata, del 
consolato in Italia, dell’associazione Legionari cecoslovacchi e del 
Ministero della difesa.

Nago - Malga Zures - Doss Alto.
Sentiero dei legionari cecoslovacchi
Desiderosi di libertà e di indipendenza della loro terra, allora sotto 
il dominio austro-ungarico, durante la Prima guerra mondiale molti 
soldati di origine cecoslovacca, per ottenere l’aiuto per la creazio-
ne di uno Stato indipendente, formarono unità militari volontarie 
combattenti a fianco delle forze dell’Intesa, chiamate Legioni ceco-
slovacche. Una di queste, formata da disertori e prigionieri, venne 
costituita anche in Italia, e partecipò alla Battaglia del Solstizio (sul 
fronte del Piave) del 1918 e sul Doss Alto sopra l’abitato di Nago, 
combattendo valorosamente e contribuendo notevolmente alla vit-
toria italiana. Considerati dagli austriaci come traditori dell’Impero, 
molti di questi soldati, caduti in prigionia austriaca, vennero somma-
riamente giustiziati spesso senza giusto processo, come ricordano 
in Trentino i monumenti ad Arco, Riva del Garda e Pieve di Bono.

Valle S. Felice. Cippo a ricordo del Comune di Svárov e Ptice
A Valle S. Felice, in Val di Gresta, si trova un piccolo monumen-
to che ricorda l’esodo in Boemia, Moravia e Austria degli abitanti 
della valle, durante la Prima guerra mondiale. È posto sulla strada 
principale, insieme ad un giovane tiglio, pianta simbolica della Bo-
emia, nel punto ove essa sfiora l’abitato di Valle S. Felice. Il monu-
mento, ben visibile a tutti i passanti, richiama loro quel lontano 22 
maggio 1915. L’idea di realizzare il cippo nacque durante il viaggio 
che la popolazione di Valle S. Felice organizzò nel 2015 nei paesi 
della Boemia (Blatná, Ptice, Svárov, Červený Újezd e Úhonice) 
per commemorare i cent’anni dall’esodo. Fu in quell’occasione 
che venne donato al paese di Valle S. Felice e ai rappresentanti 
dei comuni un giovane tiglio, come segno di salda amicizia. Allo 
stesso modo, in ognuno dei paesi citati, è stato creato un monu-
mento analogo.

Brentonico. Targa commemorativa dei legionari cecoslovacchi 
Il 20 agosto 1918 ai reggimenti della 6a divisione speciale cecoslo-
vacca, che aveva combattuto a fianco del Regio Esercito Italiano, 
fu affidato il presidio delle prime linee tra il lago di Garda e Castio-
ne. L’attacco principale nei loro confronti fu sferrato il 21 settembre 
1918 sul Doss Alto di Nago. In combattimento caddero sette legio-
nari cecoslovacchi e altri cinque furono catturati; quattro di loro 
furono impiccati il giorno successivo nei pressi di Arco. L’attacco 
austro-ungarico fu respinto con successo e questo combattimento 
è tutt’oggi considerato uno dei più importanti contributi dei soldati 
cecoslovacchi in Italia durante la Grande Guerra.
Nel luogo dove fu dislocato il comando del 1° battaglione del 34° 
reggimento CS (ceco–slovacco) è stata posta, il 26 settembre 
2015 in occasione del Centenario dell’inizio della Grande Guerra, 
una targa commemorativa.

Rovereto-Castel Dante. Ossario dei legionari cecoslovacchi
caduti sul fronte italiano
Il Sacrario militare di Rovereto, conosciuto anche con il nome di Ca-
stel Dante, è uno dei luoghi più significativi costruiti in ricordo della 
Grande Guerra in Italia. Al suo interno si trovano infatti le salme di 
oltre 20 mila soldati appartenuti agli eserciti italiano, austro-ungarico 
e alla legione cecoslovacca, il Corpo che nel 1918 affiancò le armate 
italiane nella Battaglia del Solstizio e in quella Finale.
Campana dei Caduti
Nei pressi dell’Ossario di Castel Dante, sul Colle di Miravalle, è 
collocata la Campana dei Caduti battezzata con il nome di Ma-
ria Dolens. Nata da un’idea di don Antonio Rossato, fu realizzata 
nel 1924 col bronzo dei cannoni offerti dalle nazioni che avevano 
partecipato al primo conflitto mondiale. Suona ogni sera cento rin-
tocchi per inviare un monito di pace universale. 
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Mattarello. Targa commemorativa
Nel 1915 Mattarello divenne un cardine importante per l’approvvigionamento del 
fronte degli Altipiani, perché dalla sua stazione ferroviaria partivano due importanti 
teleferiche verso quel fronte. Per ordine del Comandante di Fortezza di Trento, il 
28 maggio 1915 poco più di 1300 abitanti di Mattarello salirono sul treno che, dopo 
alcuni giorni di viaggio, li portò in Moravia. Vennero distribuiti in 53 località nell’a-
rea compresa tra Pozořice, Slavkov-Austerlitz, Bučovice, Rousínov, Pustiměř, Ru-
prechtov nel distretto di Vyškov, dove rimasero come profughi fino all’autunno del 
1917 e la primavera del 1918. Nel 2016 la Circoscrizione di Mattarello sostenne la 
proposta di un monumento alla memoria e il progetto andò a buon fine nel 2017 
con l’inaugurazione dello stesso alla presenza del Sindaco di Trento Andreatta e 
dalla Sindaca di Sivice Marie Kousalovà - Il paesino di Sivice si trova nelle vicinan-
ze della città di Brno. Nel 1805 i dintorni del paese divennero il palcoscenico della 
memorabile battaglia dei tre imperatori: l’armata francese guidata da Napoleone 
sconfisse gli schieramenti dell’impero russo ed austro-ungarico.



Malý průvodce po místech,
která připomínají přátelství

mezi Českou republikou
a Trentinem

Info: ledro.boemia.moravia@gmail.com

Tato brožurka, vydaná v italském a anglickém 
překladu, představuje a popisuje místa 

připomínající Českou republiku v oblasti 
jižního Trentina (Rovereto - Alto Garda - Valle 

di Ledro - Valle del Chiese). Jedná se o 
pamětní kameny, názvy ulic a náměstí nebo 

památníky na počest československých 
legionářů. Početní čeští turisté tak tato místa 

snáze najdou a budou moci je navštívit.
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Pieve di Bono. Pamětní deska legionáře Josefa Sobotky
Na poli u osady Creto, která je součástí Pieve di Bono, byl 26. 
července 1928 oběšen československý legionář Josef Sobotka, 
odsouzený za vlastizradu. Josef Sobotka se narodil 14. ledna 
1896 v Čachotíně (okres Vysočina). Byl povolán do rakousko-
-uherské armády a zúčastnil se vojenského tažení v Itálii, kde byl 
v roce 1917 na Soči zajat italským vojskem. Následně vstoupil do 
československých legií, které byly založeny v Itálii během váleč-
ného konfliktu a čítaly téměř 20 tisíc členů. Osudová pro něj byla 
průzkumná operace v údolí Concei, v blízkosti pastevecké bou-
dy Vies, při které došlo k prudkému střetu s rakouskými vojáky. 
Sobotka byl zajat, odveden do Tione a postaven před vojenský 
soud. Po skončení války byly jeho ostatky převezeny do Prahy a s 
vojenskými poctami uloženy na olšanský hřbitov.

Tiarno di Sopra. Náměstí Milín
Milín se nachází 60 km jižně od Prahy. První písemné zmínky o 
„Milině“ pocházejí z roku 1336. Městečko se mohlo odpradávna 
těšit z výhodné pozice, protože přes něj vedla Zlatá stezka, ob-
chodní tepna, která spojovala Prahu s bavorským Pasovem a jejíž 
existence je doložena již v kupecké listině z roku 906. Významnou 
kapitolou v dějinách města tvoří příjezd 59 uprchlíků z Valle di Led-
ro dne 26. května 1915. V obecní kronice je popsán jejich pobyt v 
Milíně až do konce 1. světové války, církevní vyznání, souznění s 
milínskými občany, bohoslužby v kostele sv. Petra i společná pro-
cesí na Svatou Horu. V roce 2008 bylo navázáno přátelství mezi 
Milínem a Valle di Ledro a o rok později vítal Milín italskou delegaci 
u příležitosti odhalení pamětní desky Carolině Dassati, která zde 
zemřela v roce 1915.

Tiarno di Sotto. Ulice Všeň
Obec Všeň se nachází v kraji Liberec, na staré silnici z Turnova do 
Sobotky, zhruba 30 km od krajského hlavního města. První zmínky 
pochází z roku 1318. Mezi historické zajímavosti patří dominantní 
gotický kostel svatých Filipa a Jakuba, socha sv. Jana Nepomuc-
kého a železobetonový most z roku 1912, který vede přes řeku 
Jizeru a byl vyhlášen národní technickou památkou. K nejvýzna- 
mnějším kulturním událostem se ve Všeni řadí závod velocipedů a 
historických kol a přehlídka dechových hudeb Českého ráje, chrá-
něné krajinné oblasti, která je přírodní perlou České republiky. Ze 
spolků jsou velmi aktivní dobrovolní hasiči a letiště Rogalo Clubu 
slouží sportovním aktivitám a je určeno zejména pro ultralehká le-
tadla. V roce 2017 proběhly oslavy desetiletého výročí partnerství 
mezi obcemi Všeň a Valle di Ledro, během kterého se uskutečnilo 
mnoho iniciativ a vzájemných návštěv.

Bezzecca. Ulice Chyňava
Chyňava je malá obec ve středních Čechách, která se nachází 
nedaleko hradu Křivoklát. První světová válka znamenala pro 
místní zemědělský kraj těžkou zkoušku: zabavování úrody, koní a 
hospodářského zvířectva, příděly potravin. Většina mužů byla od-
vedena na frontu, tíha povinností tak dopadla především na ženy 
a starší děti. Do Chyňavy a okolních obcí bylo v květnu roku 1915 
evakuováno 243 tridentských vysídlenců z údolí Ledro. Ti v těž-
kých válečných podmínkách nečekali na státní podporu, ale sami 
si hledali práci a vypomáhali tak v domácnostech, hospodářstvích 
či řemeslných dílnách. Na toto soužití a na období první světové 
války upomíná v Chyňavě a přilehlých obcích turistická „Stezka 
česko – italského přátelství“, která měří 14,5 km a kde je na je-
denácti zastaveních přiblížen běžný život tridentských uprchlíků 
v Čechách.

Locca. Náměstí Nový Knín
Nový Knín se nachází ve středních Čechách a v současné době 
má 1950 obyvatel. O významu Knína svědčí první písemná zmín-
ka z roku 1186, kdy Knín existoval jako knížecí přemyslovský dvo-
rec. Největšího rozkvětu se město dočkalo díky těžbě zlata v 16. 
století. Rozsáhlé stopy po této činnosti jsou v kraji dodnes patrné. 
Roku 1776 zde byla nařízením Marie Terezie založena první vče-
lařská škola v Čechách. Budova školy, kostel sv. Mikuláše, min-
covna, radnice a štít bývalé koželužny patří mezi nejvýznamnější 
památky města a nacházejí se na náměstí Jiřího z Poděbrad. Za 
Velké války zde přebývalo téměř 200 tridentských vysídlenců po-
cházejících z obcí Concei a Prè. Někteří z nich byli ubytovaní v 
bývalém sále restaurace U Břicháčků a na zámku v Sudovicích. 
Devět vysídlenců během pobytu zemřelo a připomíná je pamětní 
deska a symbolický hrob na knínském hřbitově.

Lenzumo. Dům pro spolky Buštěhrad
Počátek přátelství mezi ledrenským údolím a Buštěhradem se da-
tuje přesně na dvanáct hodin a dvacet minut dne 26. května 1915. 
V tu chvíli obdržel starosta obce telegram s rozkazem, aby násle-
dující den zařídil převoz 100 osob ze železniční stanice v Unhošti 
a postaral se o jejich ubytování. Ještě v noci poslali tamější země-
dělci 6 povozů. Když ledrenští uprchlíci dorazili, byli ubytováni v 
obecních domech, tanečních sálech a nakonec i v rodinách. Obec 
zajistila lékařské prohlídky, které měly za cíl stanovit způsobilost 
k práci a pracovní zařazení. Děti navštěvovaly školu, ve které se 
vyučovalo v italštině. Během pobytu zemřelo 19 uprchlíků a naro-
dilo se 9 dětí. Nedostatek historických pramenů byl motivací pro 
zevrubné bádání, díky kterému bylo znovu objeveno a obnoveno 
přátelství, které překonalo století plné dramatických událostí.

Pieve di Ledro, via Nuova 11. Pivovar Leder
Během první světové války byli obyvatelé Valle di Ledro přesídleni 
po dobu téměř čtyř let do Čech a na Moravu. V tamějších rodi-
nách pomáhali pěstovat brambory, obilí a chmel. Naučili se mnoho 
receptů z české kuchyně a také jak se vaří domácí pivo. Po ná-
vratu do vlasti ho ledrenské ženy s použitím ječmene a divokého 
chmelu začaly v domácích podmínkách vyrábět. V roce 2015 se 
po pracovní zkušenosti v českých pivovarech Fabrizio Pellegrini 
rozhodl založit vlastní pivovar a vařit pod názvem „Leder“ pivo pl-
zeňského typu (světlé a černé), které je charakteristické pro Čes-
kou republiku. U vchodu do pivovaru jsou na fotografii vyobrazeni 
ledrenští uprchlíci při sklizni chmelu na Rakovnicku v roce 1917. 
Výroba piva se nyní rozšířila o další druhy a pivovar je otevřen a 
vítá všechny, kteří chtějí ochutnat dobré pivo!

Pieve di Ledro. Dětské hřiště Doksy
Obec Doksy se nachází v okrese Kladno a čítá zhruba 1700 oby-
vatel. První zmínky o ní pochází z roku 1352. Za první světové 
války, stejně jako mnoho dalších obcí v kladenském okrese, Doksy 
poskytly útočiště uprchlíkům z Valle di Ledro. Na znamení přátel-
ství se členové zastupitelstva v roce 2011 rozhodli, že bude místní 
park pojmenován italským jménem, jménem obce Ledro. Válečné 
události v obci připomíná náhrobní kámen na hřbitově, na kterém 
jsou vytesána jména ledrenských obyvatel, kteří zde spočinuli. V 
průběhu let se v rámci partnerství uskutečnilo mnoho kulturních 
iniciativ a společných návštěv. V květnu roku 2009 byla ve spolu-
práci s obcemi Braškov, Buštěhrad, Červený Újezd, Družec, Horní 
Bezděkov, Chyňava, Kyšice, Malé Kyšice, Ptice, Svárov, Unhošť a 
Železná vydaná kniha Památce vysídlenců z údolí Ledro v okres-
ním hejtmanství Kladno (1915-1919).

Pieve di Ledro. Ulice Příbram
Příbram (německy Pibrans) je hlavním městem stejnojmenného 
okresu ve středních Čechách. Uprchlíci z Trentina v roce 1915 
přijížděli vlakem na příbramské nádraží, jehož historická budova 
dosud stojí. Zprvu bydleli ve zdejších hostincích a později i v sou-
kromých domech. Každý den se jistě potkávali s horníky a jejich 
rodinami, protože se ve zdejším kraji těžilo stříbro již od 16. sto-
letí. Pro děti tridentských vysídlenců byla otevřena škola a všich-
ni uprchlíci pravidelně navštěvovali bohoslužby. Nejdůležitějším 
kostelem pro ně bylo slavné poutní místo Svatá Hora s bazilikou 
Nanebevzetí Panny Marie. Správci tohoto poutního místa byli 
redemptoristé, kteří Italům také pomáhali překonávat jazykovou 
bariéru. Při slavnosti Korunovace v červnu 2009 byl v ambitu na 
památku uprchlíků z italského Valle di Ledro odhalen pomník.

Mezzolago. Ulice Ptice
Obec Ptice se nachází v okresu Praha-západ a její jméno pochází 
ze staroslovanského „ptica“, které znamená pták nebo ptáčník. 
Zbytky základů domu ptáčníka se dodnes nacházejí v místním 
lese. Obec je prvně připomínána v roce 1328 jako majetek Vlka, 
kostelníka u sv. Víta v Praze. V minulosti se velká část obyvatel 
živila zemědělstvím, později pak lidé pracovali zejména v dolech 
a hutích na Kladně. Dnes zde žije zhruba 900 obyvatel, většina 
z nich dojíždí za prací do hlavního města. Během první světové 
války bylo do Ptic umístěno 52 uprchlíků pocházejících z údolí 
Gresta a obce Valle di Ledro. Na památku válečných událostí byl 
v ptickém Parku setkání položen pamětní kámen dovezený z Valle 
San Felice v údolí Gresta a zároveň zde byl zasazen i pamětní 
strom-buk, který je charakteristický pro oblast ledrenského údolí.

Riva del Garda. Pomník legionáře Aloise Štorcha
V posledních letech první světové války působila v oblasti Gard-
ského jezera při italském 39. výzvědném československém plu-
ku 2. rota pod krycím názvem „Avio“. Její součástí byl i desátník 
Alois Štorch (narozen 20. června 1893 v České Lípě) a svobodník 
František Tobek (narozen 21. května 1896 v Lažanech). Během 
operace v noci ze 2. na 3. července 1918, která měla za cíl pro-
niknout na rakouské území v oblasti řeky Sarca a poté šířit propa-
gandu v řadách vojáků-krajanů v rakousko-uherském vojsku, byly 
dvě dvojice dobrovolníků v čele s Tobkem a Štorchem odhaleny. 
Zachránil se pouze Tobek, Štorcha zajali, postavili před polní soud 
a odsoudili k smrti. Trest byl vykonán 5. července 1918 ráno. Jako 
odvetu za smrt kolegy-vojáka nařídil generál Graziani, velitel čes-
koslovenských legií v Itálii, dělostřeleckou palbu na Rivu del Garda 
a na místo, kde byl Alois Štorch oběšen.

Arco. Socha sv. Václava a ulice Československých legionářů
U příležitosti výročí sta let, které uplynuly od konce první světové 
války a zabití československých legionářů a také výročí 25 let od 
prvního konání oficiálního obřadu k uctění památky legionářů v 
Arcu, se Česká republika s účastí Střední průmyslové školy ka-
menické a sochařské v Hořicích a několika soukromých sponzorů 
rozhodla, že městu Arco věnuje sochu sv. Václava. Socha je vý-
razem vděku za péči, které Arco věnovalo památce čtyř česko-
slovenských vojáků, kteří byli součástí italské armády. Volba his-
torické postavy padla na sv. Václava nejen proto, že je patronem 
České republiky, ale jeho otisk je ve zdejším kraji patrný téměř na 
každém kroku. Trentino má totiž již od 14. století ve znaku svato-
václavskou orlici, kterou v roce 1339 udělil český král Jan Lucem-
burský tridentskému knížeti-biskupovi Mikuláši Brněnskému.

Arco-Prabi. Památník československých legionářů
Na konci první světové války město Arco vzpomínalo nejen na 
všechny padlé v bitvě na hoře Doss Alto, ale uctívalo zejména pa-
mátku čtyř československých legionářů, kteří byli rakousko-uher-
skou armádou popraveni za vlastizradu. Antonín Ježek, Karel 
Nováček, Jiří Schlegl a Václav Svoboda byli zajati na hoře Doss 
Casina a oběšeni v Prabi 22. září 1918. Po skončení války byl na 
tomto místě postaven pomník a cesta, která k němu vede, byla 
pojmenovaná „ulice Československých legionářů“. Od roku 1993 
se na čtyři vojáky vzpomíná při každoročním slavnostním ceremo-
niálu, který pořádá město Arco ve spolupráci s organizací Alpínů 
pečující o toto pietní místo. Česká republika má při této význam-
né pietní akci vždy své zastoupení prostřednictvím představitelů 
velvyslanectví a konzulárních úřadů v Itálii, Československé obce 
legionářské a Ministerstva obrany ČR.

Nago-Malga Zures-Doss Alto. Stezka československých legionářů
Během první světové války se v řadách rakousko-uherské armá-
dy našlo mnoho vojáků československého původu, kteří toužili po 
svobodě a nezávislosti pro svou vlast. Velkou pomocí při tvorbě 
nezávislého státu bylo založení vojenských dobrovolnických jed-
notek, které bojovaly po boku vojsk Trojdohody a byly pojmeno-
vány Československé legie. Jedna z nich byla založena i v Itálii a 
tvořili ji přeběhlíci a zajatci. Zúčastnila se v roce 1918 bitvy o slu-
novratu na Piavě a bojů na hoře Doss Alto, která se nachází nad 
obcí Nago. Svou statečností v boji výrazně přispěla k italskému 
vítězství. Rakušané považovali vojáky v Československých legiích 
za zrádce a mnozí z nich, když padli do rakouského zajetí, bývali 
popraveni bez řádného soudu. Takové případy připomínají v Tren-
tinu pomníky ve městech Arco, Riva del Garda a Pieve di Bono.

Valle S. Felice. Pamětní kámen obcí Svárov a Ptice
V obci Valle San Felice v údolí Gresta se nachází malý památník, 
který připomíná odsun místních obyvatel do Rakouska, Čech a na 
Moravu v průběhu první světové války. Je umístěný na začátku 
obce u hlavní silnice společně s mladou lípou, národním stromem 
České republiky. Památník, kterého si všimnou všichni kolemjdou-
cí, připomíná onen vzdálený 22. květen 1915, den, kdy byl vydán 
rozkaz k evakuaci. Myšlenka o zřízení památníku vznikla v roce 
2015 během cesty, kterou obyvatelé Valle San Felice podnikli do 
několika českých obcí (Blatná, Ptice, Svárov, Červený Újezd a 
Úhonice), aby si připomněli výročí sta let, které uplynuly od těchto 
válečných událostí. Obec Valle San Felice dostala při té příležitosti 
na znamení přátelství darem stromek lípy a ve všech jmenova-
ných českých lokalitách pak byly založeny stejné památníky.

Brentonico. Pamětní deska československých legionářů
Dne 20. srpna 1918 byly plukům 6. československé divize, kte-
rá bojovala po boku královské italské armády, svěřeny první linie 
fronty mezi jezerem Garda a Castione. Nejtěžší rakouský útok se 
uskutečnil 21. září 1918 na hoře Doss Alto di Nago. Sedm legio-
-nářů padlo a pět jich bylo zajato. Čtyři z nich byli následujícího 
dne popraveni oběšením u města Arco. Rakousko-uherský útok 
československé legie úspěšně odrazily a toto bojové nasazení 
československých vojáků je dodnes považováno za jedno z nej-
významnějších v Itálii.
Na tomto místě, v tunelu označeném pamětní deskou, 30 metrů 
nad silnicí, se nacházelo velení 1. praporu 34. pluku českosloven-
ských legií v Itálii. Desku zhotovenou Ministerstvem obrany České 
republiky zde 26. září 2015 umístila jednotka Alpínů z Brentonica 
jako připomínku stého výročí začátku první světové války.

Rovereto-Castel Dante. Památník československých legioná-
řů padlých na italské frontě
Vojenský památník v Roveretu, který je znám i pod jménem Castel 
Dante, je jedním z nejvýznamnějších míst založených na památku 
první světové války v Itálii. Je v něm uloženo více než dvacet tisíc 
ostatků padlých vojáků, kteří příslušeli k italskému a rakousko-
-uherskému vojsku a československým legiím, sboru, který se v 
roce 1918 přidal k italské armádě v bitvě o slunovratu a posléze i v 
závěrečné bitvě na italské frontě u Vittoria Veneta.
Rovereto-Zvon míru
Nedaleko památníku Castel Dante, na vrcholku kopce Miravalle, je 
umístěn Zvon míru, který byl pokřtěn „Maria Dolens“ (Matka trpící). My-
šlenka faráře Antonia Rossara byla uskutečněna v roce 1924, kdy byl 
zvon odlit z bronzu děl, které poskytly země zapojené v první světové 
válce. Každý večer odbíjí sto úderů vyzývajících ke světovému míru.
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Mattarello. Pamětní deska
V roce 1915 se Mattarello stalo důležitým centrem pro zásobo-
vání fronty na náhorních plošinách Folgaria, Lavarone a Luser-
na, protože k ní ze zdejšího nádraží vybíhaly dvě lanové dráhy. 
Rozkazem velitele pevnosti Trident dne 28. května 1915 bylo více 
než 1300 obyvatel Mattarella přemístěno vlakem na Moravu. Tam 
byli uprchlíci rozděleni do 53 obcí v oblasti mezi Pozořicemi, Slav-
kovem, Bučovicemi, Rousínovem, Pustiměří a Ruprechtovem v 
okrese Vyškov a museli zde zůstat až do podzimu 1917 nebo jara 
následujícího roku. V roce 2016 bylo v Mattarellu odsouhlaseno 
založení pamětní desky, která byla za účasti starosty Trenta Ale-
ssandra Andreatty a starostky Sivic Marie Kousalové o rok později 
odhalena. Obec Sivice se nachází nedaleko Brna a v roce 1805 
bylo její okolí svědkem památné bitvy tří císařů, ve které Napoleon 
porazil ruské a rakouské vojsko.


