
 

  

 

 V Čáslavi 22. 04. 2022 

 

Tisková zpráva 
 

Chystá se významná událost pro Čáslav i Českou republiku 
Dlouhodobě připravovaná a několikrát odkládaná repatriace ostatků generála Františka 
Moravce se uskuteční 26. 4. 2022. Krátce po deváté hodině by měl přistát na vojenském 
letišti v Chotusicích vojenský speciál s ostatky brigádního generála Františka Moravce. 
Na letišti proběhne smuteční akt repatriace ostatků za účasti významných představitelů 
státu a rodiny pana generála. Tato část programu je vyhrazena pro pozvané hosty 
zejména z důvodu jeho konání na vojenském letišti. 

Následně je vymezen prostor cca 30 minut pro setkání představitelů Ministerstva obrany ČR, 
v jehož gesci celá akce probíhá, rodiny brigádního generála Františka Moravce a VIP hostů 
s médii. 

Po ukončení setkání bude uskutečněn převoz ostatků a přesun účastníků repatriace z letiště 
v Chotusicích na čáslavský hřbitov, kde proběhne druhá část obřadu s uložením ostatků pana 
generála do místního kolumbária. Tato část obřadu je veřejnosti přístupná a proběhne v čase 
mezi 11:15–12:00 hod. Jedná se o předpokládaný čas, vše bude záviset na přesné hodině příletu 
letadla z USA a na to navazujícím programu. 

V odpoledních hodinách proběhne v Čáslavi setkání rodiny pana generála s pozvanými 
přáteli. 

Pro město Čáslav se jedná o významnou událost roku.  

V roce 2019 Čáslav udělila svému rodákovi, generálu Františku Moravcovi čestné občanství. 
Předáno bylo do rukou jeho vnučky, paní Anity Moravec Gard.  

Několik let město s rodinou jednalo o splnění přání pana generála, aby po své smrti spočinul 
v rodném městě, které miloval.  
 

Z důvodu covidové pandemie byla repatriace ostatků pana generála několikrát odsunuta. 
Dochází k ní v době, kdy čelíme mnoha otázkám o pravé podstatě vlastenectví, odhodlání a 
partnerství. Motto, které bude vytesáno v kameni na náhrobku v místě uložení ostatků pana 
generála, symbolizuje nejen jeho životní postoj, ale je i mementem pro nás všechny: „Nikdy 
nesmíme vzdát spravedlivý boj pouze proto, že se situace zdá beznadějná – žádná moc na světě 
nemůže navždy zotročit lidského ducha.“ 

 

JUDr. Vlastislav Málek 
starosta města Čáslavi 
 



 

Program:  1. část – vyhrazeno pro pozvané hosty na vojenském letišti 

* Smuteční akt repatriace na vojenském letišti 

* Vymezený čas pro setkání představitelů Ministerstva obrany ČR, rodiny F. Moravce a VIP 
hostů s médii 

2. část – veřejná, kolumbárium čáslavského hřbitova  

* Uložení ostatků. Předpokládaný čas konání 11:15–12:00. Čas se bude odvíjet od příletu 
letadla z USA a následného programu. 

 

 

Kontakt pro média  Mgr. Petra Kleinová  
 
Mgr. Petra Kleinová 

Odbor vnějších vztahů a komunikace 
tel.: +420 602 646 299, e-mail: kleinova@meucaslav.cz 
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