
 
 

Start - Slatinice na návsi u pomníku před lázněmi - sobota 13.11.2021 v 10.30 hod 
František Sasák se narodil 18.8.1895 a před narukováním do rakousko-uherské armády studoval 

medicínu. Na východní frontu odešel se Zeměbraneckým pěším plukem č. 15 

(Landwehrinfanterieregiment Nr. 15). Do zajetí byl vzat u obce Lučky v Rusku a následně vstoupil 

21.7.1917 do čs. legií. Lodním transportem byl odvezen do Francie, kde byl 14.11.1917 zařazen 

k 21. čs. střeleckému pluku. Dnešním Legiomaršem si připomínáme právě jeho zařazení k 21. pluku 

dne 14.11.1917. František Sasák v legiích dosáhl hodnost desátníka. Bohužel se nedočkal vzniku 

republiky, jelikož osm dní před jejím vznikem (20.10.1918) zemřel v polní nemocnici na následky 

zranění utrpěné v bitvě u Terronu. 

 

 
 



Zastávka č. 1 - místo sestřelu Focke-Wulfu FW 190 (cca. 1,6 km od dopadu) 
Do historie Slatinic vstoupil pilot Wilhelm Henning (nar. 25.6.1919) svojí smrtí v leteckém boji, který 

se odehrál nad obcí 25.8.1944. V Luftwaffe sloužil v hodnosti Oberfeldwebel (vrchní šikovatel) a 

osudového dne letěl ve Focke-Wulfu FW 190 F-8 (,,žlutá 8“, výrobní č. 931627) od 3. letky operačně 

výcvikové bitevní jednotky I./SG 152 z Prostějova. V hlášení ztrát je v příčině smrti napsáno: „Při 

bombovém útoku na vojenské letiště v Prostnitz [Prostějov] byl sestřelen v leteckém boji s Mustangem 

u Slatinic dne 25.8.1944.“ Zbytky letadla s ostatky pilota byly vykopány dne 7.11.1998 a následně 

byly trosky FW 190 F-8 uloženy v Leteckém muzeu ve Vyškově. Henning byl pohřben na Německém 

vojenském hřbitově v Brně. 

 

 
 

Zastávka č. 2 – Pomník letců 
Památník pádu Bitevního vrtulníku 331. letky 10.11.1998 

      



Zastávka č. 3 – Velký Kosíř 
Na Velkém Kosíři bude přibližně dvou hodinová přestávka, kde se na ohništi můžou opéct špekáčky. 

Zkusíme zajistit otevření rozhledny. 

 

 
 

Zastávka č. 4 - Duby Knížete Jana. 
12.11.1898 oslavil kníže Jan II. z Lichtensteina 40. výročí svého panování. Na vybraných revírech 

lichtensteinských lesních revírů byly vysazeny jubilejní háje čítajících 20 dubů letních, 20 dubů 

zimních a 18 dubů červených. Počet 58 dubů vyjadřoval věk knížete. 18 dubů červených znamenalo 

jeho věk v době, kdy začal panovat. 40 dubů letních a zimních symbolizoval počet let jeho panování. 

V každém jubilejním háji vybudoval lesní personál památník k tomuto výročí. Duby byly vysazeny, 

kvůli výzkumu přírůstků stromů. Na desce je vyryt nápis: Duby Knížete Jana Dobrotivého ku oslavě 

XXXX letého Vladaření XII. Listopadu MDCCCXCVIII.  
 

 



Zastávka č. 5 Vyhlídka na Malém Kosíři 
Výhled na Slatinice, Praděd, Olomouc, Dub a Sv. Kopeček 

 

 
 

 

Cíl na návsi ve Slatinicích u Restaurace ,,U Minářů“, kde proběhne prezentace knihy Za 

války – Slatinice 1939 – 1945, o pilotech RAF, s autorem Petrem Žižkou. 

 

 
 

                                        

Za Československou obec legionářskou – jednotu 6. Střeleckého pluku Hanáckého - Olomouc 1 
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