
Nová podoba mohyly na IVANCENĚ 

Ivančena je kamenná mohyla stojící v Beskydech pod vrcholem Lysé hory. V posledních dnech II. světové 
války popravili nacisté řadu členů Slezského odboje a mezi nimi také pět skautů z 1. oddílu Ostrava. Stalo se 
tak mezi 24. dubnem a 2. květnem 1945 v polském Těšíně.  

V říjnu dalšího roku pak na Ivančenu vystoupali 
skauti z 30. oddílu Junáka z Moravské Ostravy a 
přinesli první kameny. Od té doby k mohyle chodili 
skauti, trampové i obyčejní lidé a nosili s sebou 
kamínky i balvany, ze kterých pomník narůstal. 
Ivančena se stala symbolem odboje proti nesvobodě, 
a i když komunisti chtěli pochody k ní zakázat, nikdy 
se jim to nepovedlo. 
 

Vladimír Čermák, Vladimír Pach, Otto Klein, Milan 
Rotter a Quido Němec byli spolu s dalšími třinácti 
skauty popraveni za svou odbojovou činnost 24. dubna 
1945 v polském Cieszyně. Na paměť jejich statečnosti 
byla jejich kamarády z 30. ostravského oddílu dne 6. 
října 1946 založena mohyla na Ivančeně. 
Od té doby stále jejich památku přicházejí uctít skautky 
a skauti i další obdivovatelé těchto odvážných chlapců a 
přinášejí na mohylu kameny – přírodní i umělecky 
ztvárněné. 

Současná podoba se mění úsilím a prací nadšenců  
především z řad skautů a skautek z Moravsko-
slezského kraje i z celé ČR – a to podle kaskádovitého projektu z dílny architektů Pavla Buryšky, Petra 
Buryšky a Simony Ledvinkové z pražského studia XTOPIX, podporovaného nadací OKD. 

Termín opětovného otev-
ření areálu, který již trvale 
patří Junáku, je stanoven 
na 70. výročí trvání mo-
hyly.  
Tradiční skautský výstup 
k Ivančeně, stejně tak jako 
všechny dřívější, které se 
každoročně konají v dub-
nu o sobotě, jež je nej-
blíže svátku sv. Jiří – pa-
trona skautů (tj. ke dni 24. 
4.), se letos konal dne 23. 
dubna.  
Na sobotu 4. června 2016 
je svolána další brigáda na 
dokončování prací do po-
doby dle projektu úprav. 
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