
2nd Lt.Nelson B Marvin- KIA  27.april.1945. Dent County 
 

 
 
Nelson B.Marvin killed in Czechoslovakia  nearly town Czech Krumlov –Vetrní  
This is memory place –made from US soldiers 26th YD. May 1945 
   
 
ID 01328065 
narozen 27.10.1917 
zemřel   27.04.1945.-28 let. 
pochován :Dent- County,Missouri-Jadwin 
 
Tato fotografie pamětní desky,vytvořena americkými vojáky v květnu 1945,byla objevena úplně 
náhodně . 
Na Kleti v restauraci u Dana Kalouska , se  jako stavební dozor pohyboval jistý Josef 
Vach,postarší pán,který se náhodně dal do řeči s Danem a při povídání narazili i na to,že máme 
club military a jezdíme po pomníčcích atd. 
Pan Vach zmínil,že jeho otec byl za války u četnictva a sloužil ve Větřní,kde byla posádkou 
26th.pěší divize,104 regiment.Jeho otec při pravidelných hlídkách a pátrání po německých 
záškodnících tzv werwolf ,se pracovně setkával i s vojáky US Army.Navázal tak přátelství hlavně 
se dvěma z nich Henri Schlägerem a Michalem Repkem,první americký Němec,druhý americký 
Slovák .Ti ho také jednoho dne zavedli k místu,kde byl zabit jejich poručík Lt.M.Nelson.Byly to do 
sebe srostlé borovice a mezi nimi podpěra, na které byl namalován znak divize a jméno.Vojáci 
Slager a Repko mu sdělili,že právě zde byl střelen snad zezadu jejich poručík.S těmito vojáky se 
četník pan Vach kamarádil až do jejich odchodu z Československa 15.9.1945.Zbyla mu 
vzpomínka a adresy vojáků v USA.Jeho osud spojen s četnickou službou skončil v r.1950,kdy byl 
na podkladu lživých obvinění agenty STB zproštěn služby a veškerých výsluh a fin.nároků.Nemohl 
samozřejmě ani navázat písemný styk s těmito vojáky a tak až v r.1990 se snažil přes 
velvyslanectví USA a paní velvyslankyní Shirley Temple Black,zjistit,zda tito vojáci žijí a zároveň 
připomenout  onu pamětní desku u Větřní,která samozřejmě zmizela neznámo kam,při rozšiřování 
komunikace Č.Krumlov-Rožmberk. 
Dnes již samozřejmě víme,že oslovit velvyslankyni byl počin v.r.1990 záslužný,ale víceméně 
naivní.Pan Vach samozřejmě doufal po tolika letech nesvobody,že se mu někdo ozve a učiní 
dobrý skutek v jeho touze po vědomí,že tady na tomto místě někdo,koho známe jen podle jména 
padl v nerovném boji na cizím území,pro jemu cizí obyvatele.Léty překrucované dějiny,neúcta, 
nyní v době začínající svobody, se zdála být již minulostí. 
Panu Vachovi nikdo neodpověděl. Jeho zklamání bylo pravděpodobně dost velké.Udělal proto 



jedině možnou věc,protože věděl,že za svého života se již asi nápravy uctění památného místa 
nedočká.Vzal svého syna a ukázal mu místo,kde byla deska upevněna a poblíže jiného stromu 
zatloukl hřebík.Ten hřebík je na tomto stromě dodnes a pomohl v naši identifikaci nálezu onoho 
místa. 
Odbočili jsme trochu,vracím se tedy zpět na Kleť a k rozhovoru s Danem Kalouskem.Dan si tento 
příběh samozřejmě nenechal pro sebe a upozornil svého otce Pavla Kalouska.Mám dojem,že Dan 
dokonce jel s p.Vachem obhlídnout místo události.Pavel,tuto příhodu řekl mě a požádal mne,zda 
bych nemohl nějakým způsobem najít v záznamech US Army jméno,či průběh události. 
Dlouho jsme vlastně nic neudělali,nezbyl jaksi čas a k tomuto příběhu jsme se vrátili až letos,za 
iniciativy Pavla Lávického,pana Vacha ml.(stážník pan Vach již zemřel) a Pavla Kalouska. 
Opět jsme navštívili místo události,pořídili fotodokumentaci a oslovili jsme Obecní úřad Větřní 
s tím,že bychom měli a mohli na domě bývalé četnické strážnice a zároveň štábu 104th.pěšího 
regimentu,zhotovit pamětní desku události.Zároveň s touto deskou,zhotovit originální 
připomínkovou desku na místě padlého LT.Marvina Nelsona.Bohužel srostlá borovice již dávno 
není,ale našli jsme podobnou borovici u téměř shodného místa události. 
Obecní úřad je svolný s tímto projektem,nezbývá než zjistit majitele pozemku a dohodnout 
možnosti,ohledně přijetí k místu a oslavy. 
Nyní nastala další anabase,jak ověřit nebo zjistit skutečnost a pravdivost toho,co známe pouze 
z doslechu,nebo dobové fotografie.To nebylo vůbec jednoduché.Nejprve jsem hledal v záznamech 
padlých vojáků,po různých hrobech v Evropě-žádný záznam,potom v samotné 26th pěší divizi-104 
regim.-nic potom mě napadlo,že vlastně by mohl mít „ purpurové srdce“ za zranění-také nic,byl tam ale 
odkaz na jména vyznamenání medal  Silver Star –jména vyznamenaných za WW2 pouhých 5.782 
vojáků z různých států USA,kde však je rodné místo nebo stát M.Nelsona? 
Přísahám,že jsem procházel všechny státy USA a těch 5.000 jmen- až příliš mnoho Nelsonů ,je to 
celkem běžné jméno jako Kovář,až jsem narazil na Missouri,jenže MO(zkratka pro stát) má asi tisíc 
měst a tisíc hřbitovů. 
Dostal jsem se na hřbitovy všech Nelsonů,pohřbených od r.1840 až po dnes(ještě že je mají 
perfektně evidované),věc byla o to horší,že jsem M.Nelsona nenalezl na žádném armádním 
hřbitově,jak obvykle bývá zvykem.Americké vojáky padlé v Evropě či jinde mimo území USA nikdy 
nepřeváží do Států,jediná vyjímka byla jen na vyžádání rodiny a zaplacení převozu a to ještě jen 
do roku 1944/tak zapsáno v Cemetery Units/Proto jsem nepředpokládal,že naleznu hrob Nelsona 
někde v USA.Potom jsem si vzpomněl,že byl vlastně zabit v akci KIA (killed in action) .Zkusil jsem 
tedy všechny vojáky 26pěší,zabiti v akci-odkaz neexistuje,ale Silver Star ano.Opět 972 jmen od 
první války a vida-byl tam! Jenže stručný text –zabit v akci 27.04.1945.Bylo tam ale HQ, (hlavní 
velitelství)nikoliv 104th.pěší a to je rozdíl v hledání.Opět vyhledávat znovu padlé z HQ a našel 
jsem to hlavní-odkud byl,tedy stát opravdu Missouri.Tam jsem již hledal,tak vše znovu.Mezi městy 
jsou i malá městečka a jedno z nich je Dent County.Napadlo mě,znovu se podívat na fotografii oné 
borovice s nápisem,jehož spodní část nebylo možno přečíst.Porovnal jsem dvě slova,Dent County 
a najednou to do sebe zapadalo.Byl přesně odtud.Vyhledal jsem v Dentu místní hřbitov-jsou zase 
dva -a jména mrtvých-Nelson je v jednom z nich Jadwin.Pak už to bylo snadné,otevřel jsem odkaz 
na foto hrobů a najednou se mi ukázal dosti velký kamenný obelisk s jménem,hodností ,datem atd. 
viz foto. 
Zjistil jsem zároveň,že otec a matka zemřeli dávno před válkou a jiné sourozence ani vlastní 
rodinu nemá.O náhrobek se stará pověřená osoba-dobrovolnice a protože to je vojenská 
záležitost,je tam vlajka USA .Ta pověřená osoba jistá Judy,má odkaz e-mail,tak jsem ji napsal a 
poslal dobovou fotografii.Poslední odkaz na Judy je z r.2009,tak nevím,zda se přihlásí,či ne. 
 
Nevím proč a za jakých okolností byl převezen do USA.Snad že byl konec války,či si ho někdo 
vyžádal ? Za co dostal Silver Star? všeobecný text zní: za příkladnou a neochvějnou statečnost 
v boji proti nepříteli.Vybojoval ji již na cestě- ve Francii, v Bastogni,či v Německu,nebo zde? Je 
nutné připomenout,že tuto medaili dostalo pouhých 5.782 vojáků z celé armády USA za WW2.  
Byl možná významnější osobnost, zhotovit desku samotnými vojáky,to se nestává ,není pohřben 
v Evropě. Evropské hřbitovy padlých,ho neevidují. 
Pravděpodobně se již více nedozvíme,protože archiv US Army vyhořel v r.1973,při požáru.  
Zatím jsme dospěli k tomuto stavu věcí a věřím,že by bylo vhodné,památku oživit. 
 Yves. 19.12.2012 
 
 



 
 
                  
Možný text na desce: dům četnické stanice 
Na paměť  
zde v tomto domě bylo v roce 1945 velitelství četnické stanice a velitelství 
104 pěšího pluku 26th.pěší divize US Army,která osvobodila jižní Čechy v květnu1945 
 
 
deska 
 In memoriam 
2.nd. Lt. MARVIN B NELSON 
zabit v akci dne 27.04.1945 
26th YD division US Army 
vyznamenán Silver Star medal 
 

 

 

 

 

2 LT Marvin B. Nelson 

 

ID: 01328065  
 

Branch of Service: U.S. Army  
 

Hometown: Dent County, MO  
 

Status: KIA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 



 

 


