
  
 
Ročník : XI                                       červen 2017                                                     číslo : 0042 
 
 

Z obsahu čísla : Kronika projektu, setkání klubu (projektu) VETS, ohlasy z našich stránek a veřejnosti, počty 
zařazených VPM. 

 

 
 

NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ HRDINŮ, HROZÍ, ŽE NEBUDE ŽÁDNÉ MÍT, AŽ JE BUDE 
SKUTEČNĚ POTŘEBOVAT.  
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Slovo redaktora 
 

Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou druhé letošní číslo zpravodaje Spolku  
pro vojenská pietní místa v roce 2017. 

 
Ve druhém čtvrtletí se nám podařilo do databáze vojenských pietních míst doplnit dalších více než 

800 památek. Zároveň se k naší aktivitě přidalo dalších 25 ochotných pomocníků.  
 
Došlo ke zrušení jedné schránky na geocaching, kterou jsme jako spolek provozovali. Shodou 

okolností to byla úplně první námi založená. Důvodem byla neschopnost hráčů této hry schránku vracet 
do skrýše, čímž docházelo k jejím neustálým ztrátám. 

 
Proběhla 3 spolková setkání, kde se převážně upřesňovaly technické záležitosti ohledně vkládání 

dat. 
 
I když to nevypadá a i v tomto zpravodaji je kolonka s dotazy málo zaplněná, dotazů dostáváme 

velké množství. Dokonce se nám společným úsilím podařilo dohledat několik míst k padlým vojákům, 
které hledali příbuzní ze zahraničí. 

 
 

 Nezbývá tedy všem popřát mnoho klidu a pohody do další práce. Bude toho třeba pro nalezení 
dalších památek a tím i osudů. 

 
Vážení čtenáři, přispěvatelé, spoluspolkovníci – mnoho zdaru v naší práci. 

 
NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT, NIC NEBUDE ZAPOMENUTO! 

 
Martin 

 
Vítejte mezi námi : 

 
Přispěvatelé: Bohuslav Kudrna, Kateřina Sekerková, Gustav Pleva, Tomáš Lenc, Jiří Hradecký, Petr 
Jirák, Radomír Hradil, Pavel Vrba, Ulrich Möckel, Josef Janků, Jan Treml, Jana Lichtenbergová, 
Damián-Kristián Vrchovský, Václav Kořínek, Katy King, Jan Beránek, Hans v. Oberleutensdorf, Pavlína 
Fuitová, Jaroslav Krejčí, Ladislav Sýkora, Marcela Rengerová, Sandrik Bednář, Michal Šimůnek, 
Jaroslav Myšička, PhDr. Jan Břečka, Robert Rosenkranz. 
 
Ve spolku: -- 
 
 

**** 
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 Kronika Projektu 

 
10.4.2017 47 000 VPM, zapojilo se 861 osob. 
2.5. 2017 47 100 VPM, zapojilo se 868 osob. 
17.5. 2017 47 200 VPM, zapojilo se 870 osob. 
29.5. 2017 47 300 VPM, zapojilo se 875 osob. 
7.6. 2017 47 400 VPM, zapojilo se 880 osob. 
13.6. 2017 47 500 VPM, zapojilo se 881 osob. 
17.6. 2017 47 600 VPM, zapojilo se 881 osob. 
26.6. 2017 47 700 VPM, zapojilo se 883 osob. 
30.6. 2017 47 800 VPM, zapojilo se 886 osob. 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
Cmentarz wojenny Nr. 56 PLR, pohřbeno množství Čechů, foto Petr Tichý 
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Z našich aktivit  

 
Na stránkách Spolku pro vojenská pietní místa se mohou vyskytovat některé symboly z dob nacismu  
či komunismu. Jejich případné uveřejnění na těchto stránkách je čistě ze studijních, historických  
a dokumentačních důvodů pro potřeby badatelů a neslouží k propagaci jakékoliv ideologie a hnutí, které 
směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou  
či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Od těchto ideologií se provozovatelé webových stránek 
jednoznačně distancují. Zároveň se distancujeme od osob, které památky poškozují či odcizují a toto 
jednání rezolutně odsuzujeme. 
 
Od února 2012 náš Spolek pořádá pravidelné spolkové setkání, a to ve vybrané středy  od 17 hodin 
v restauraci  U Bronců, Biskupská 1139/4, Praha 1. V roce 2017 setkání příznivců Spolku proběhne 
v těchto dnech: 5/1, 1/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6, 12/7, 2/8, 6/9, 4/10, 1/11 a 6/12. 

 
**** 

 
Změna termínů spolkových schůzí 

 
Upozorňuji na změnu termínů spolkových schůzí - na rozdíl od dlouholeté tradice, měníme termín z 
čtvrtků na středy - tj. každou první středu v měsíci (případné změny budou v sekci Aktuality na našich 
stránkách). 

Zapsal: Jiří 

107. setkání klubu (projektu) VETS 

107. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 5. dubna 2017 v Praze, v restauraci U Bronců, v 
obvyklém čase. 
Účastnili se: Jiří, Marek, Honza, František, Ferdinand 

1) Probrali jsme některé detaily vkládání, konstatovali, že František, který po minulé schůzi vstoupil do 
spolku, se rychle zapojil a vkládá velmi dobře. 

2) Feďo přinesl materiály k putovní výstavě o 1. světové válce a přestavil svou knihu Sarajevský atentát. 

3) Feďo informoval o novinkách z ČsOL 

Zapsal: Jiří 

**** 
 

108. setkání klubu (projektu) VETS 

108. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 3. května 2017 v Praze, v restauraci U Bronců, v 
obvyklém čase. 

Účastnili se: Jiří, Honza, Martin a Vladimír 

1) Již známe datum konání Dětského dne v České Brodě, bude to sobota 9. 9. 
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2) Jelikož starý spolkový (legionářský) stánek už má nejlepší léta za sebou, byl Honzin pověřen 
poohlédnutím se po novém. Financování bude nejspíš dobrovolným výběrem, případně doplacením ze 
společných peněz (bude-li na tom shoda). 

3) Budeme možná mít cedulku pro rezervaci našeho tradičního stolu U Bronců. 

4) Domluvil se způsob předávání dat, doplnění fotografií u již existujících vpm. V současné době tuto 
„službu“ zajišťuje Jirka, ale půjde poučit i další dobrovolníky. 

Zapsal: Martin 

**** 

109. setkání klubu (projektu) VETS 

109. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 7. června 2017 v Praze, v restauraci U Bronců, v 
obvyklém čase. 

Účastnili se: Jiří, Honza, Marek L. a František M. 

1) U Brodské ČsOL proběhla administrativní kontrola, především díky pečlivosti Pepy a Honzina bylo 
vše v pořádku. 

2) Provedli jsme, především zásluhou Vladimíra, registraci na stránce Moje spolky 
(https://www.mojespolky.cz/web/map#%20). Každé zviditelnění naší práce se hodí. 

3) Marek plánuje u příležitosti 100. výročí úmrtí legionáře B. Nezavdala vzpomínkovou akci. Podrobnosti 
se zatím ladí, ale bude to v dubnu 2018. 

4) Dětský den v Brodě bude v sobotu 9. 9. Již loňský ročník ukázal náš personální strop. Z toho důvodu 
se již nyní hledají dobrovolníci na tuto akci, aby bylo jasné, zda se letos budeme či nebude moci zapojit. 

5) Honzin provedl kontrolu a údržbu na schránce u pomníku v Mělnickém Vtelnu. 

Zapsal: Martin 

 
**** 
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Publicistika 
 

Prednáška k 100. výročiu bitky pri Zborove vo Veselí nad Moravou  

 Peknou tradíciou v Českej obci sokolskej je, že sa slávia či pripomínajú aj významné výročia 

jednotlivých telocvičných jednôt. V tomto roku sa okrúhlym výročím môže pochváliť aj jedna 

z najaktívnejších sokolských jednôt v Zlínskom kraji, Jednota ČOS vo Veselí nad Moravou, ktorá patrí 

v súčasnosti do Slováckej župy. Veselská jednota vznikla v roku 1897, oslavuje teda 120. výročie 

založenia. 

 

 Sokolská jednota vo Veselí n. M. sa pravidelne zúčastňuje všetkých sokolských zletov, ako 

všesokolských, tak aj tých menších napríklad v Brne, Plzni, Liberci, Roudnici atď. Pravidelne organizuje 

rôzne športové akcie, turnaje a verejné cvičenia. Jednota sa vzorne stará aj o Sokolovňu, vybudovanú 

v roku 1925. 

 Dňa 12. mája 2017 usporiadala Veselská jednota v rámci osláv 120. výročia svojho vzniku, prednášku 

člena Republikového výboru Československej obce legionárskej, historika Ferdinanda Vrábela 

z Bratislavy „100 rokov od bitky pri Zborove 2. 7. 1917“. Prednášku zorganizoval brat MUDr. Zdeněk 
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Hlobil, ktorý je dušou veselského Sokola a má najväčšiu zásluhu o jeho znovuzrodenie po roku 1989. 

Jeho otec, taliansky legionár, kapitán MUDr. Josef Hlobil (1899 – 1943), štátny obvodný a železničný 

lekár vo Veselí n. M. sa zapojil už v roku 1939 do odboja. Bol vedúcim miestnej legionárskej skupiny 

Obrany národa, zabezpečoval úteky významných osobností do zahraničia cez Slovensko. Podieľal sa 

napríklad aj na presune ministra Feierabenda, generála Hasala, generála JUDr. Vančuru a ďalších osôb; 

celkom išlo o 200 – 400 osôb. Hlobil prevážal aj zbrane zuo zbrojovky v Bojkoviciach do lesov 

v Chřiboch. Verného českého vlastenca Josefa Hlobilo zatkli fašisti 24. júla 1940, väznili, mučili 

a vypočúvali ho v rôznych väzniciach a napokon popravili v Berlíne – Charlottenburgu. 

 Jeho syn MUDr. Zdeněk Hlobil je od svojich mladých rokov organizovaný v ČOS, a pre jednotu vo 

Veselí n. M. organizuje rôzne športové aj vzdelávacie akcie. Spolupracuje aj s Jednotou Československej 

obce legionárskej v Českom Brode a s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a pravidelne sa 

stará o zdravotnícke zabezpečenie akcie „Cykloprejazd Košariská – Hopdonín“. 

 Ferdinand Vrábel 

**** 

Pamětní deska Josef Hlobil 

 

Umístění: Veselí nad Moravou, Národních 
mučedníků, na zdi domu proti nádraží ČD 

Nápis: 

ZDE ŽIL 
MUDR. JOSEF HLOBIL, 
OBVODNÍ LÉKAŘ, 
POPRAVENÝ 26.1.1943 V BERLÍNĚ 
PRO ÚČAST V BOJI 
ZA SVOBODU VLASTI 
V DOBÁCH NEJTEŽŠÍ POROBY 
NAŠEHO NÁRODA 
Poznámka: 

 
Josef Hlobil byl také kapitánem Italských legií 
 
Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6218-17763 
Souřadnice: N48°57'7.8'' E17°22'58.08'' 
Pomník přidal: Petr Tichý 
Doplnění informací: Arno Glaser 

**** 
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Pietne spomienky na M. R. Štefánika na Slovensku 

 Pri príležitosti 98. výročia tragického skonu generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika sa v dňoch 3. – 

4. mája 2017 uskutočnili na Košariskách, na Bradle, v Ivánke pri Dunaji a v Bratislave pietne spomienky 

na jednu z trojice zakladajúcich osobností nášho prvého odboja a tvorcov Československej republiky – 

M. R. Štefánika. Na Košariskách aj na Bradle si Štefánika pripomenuli – napriek krajne nepriaznivému 

počasiu – stovky ľudí, pre ktorých je meno Štefánika navždy spojené s oslobodením slovenského národa. 

 

 Ako vždy, na pietnych aktoch sa zúčastnili rodáci, zástupcovia Spoločnosti M. R. Štefánika, 

predstavitelia Nadácie M. R. Štefánika a členovia Československej obce legionárskej ako aj predstavitelia 

miestnych samospráv, verejnosť a mládež. Treba naozaj oceniť  aj žiakov Základnej školy na 

Košariskách, ktorí v daždi z Košarísk po historickej ceste priniesli aj pochodne, ktorými sa potom už 

tradične na Bradle zapálili aj vatry v štyroch kútoch monumentálneho Jurkovičovho diela na počesť 

veľkého Čechoslováka, slovenského národného hrdinu a jeho troch talianskych druhov, ktorí zahynuli 

v Ivánke pri Dunaji pri leteckom nešťastí 4. mája 1919. 

 Ferdinand Vrábel 

**** 
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Z badatelny  
Aneb co nám vydalo párání ve spolupráci s čtenáři 

Ohlasy a komunikace s čtenáři z našich internetových stránek 
 

 

Tentokrát bez příspěvku. 

 

**** 
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Žádost o spolupráci či pomoc, Vaše dotazy 
 
189 - Hledám informace k pomníčku, postaveném našim letcům, kteří se v r.1965 zřítili v prostoru 
Milovického lesa. Už jsem byla na místě, kde by měl stát dvakrát, ale nic jsem nenašla. Dnes jsem se 
ptala milovických starousedlíků a ti mi řekli, že snad měl být pomníček odstraněn. Z jakých důvodů, 
nevěděli. 
 
Prosím o odpověď, jestli byl opravdu pomníček odstraněn, z jakých důvodů a kde je ho v tom případě 
konec. 
 
Pomník pilotům ČSLA 

 
Umístění: Milovice, Jiřická, Mladá, na silnici Milovice-
Jiřice, po levé straně, cca 1,5 od sídliště Balonka, asi 200 
metrů před odbočkou na polní/lesní cestu k prostoru 
Teleček, kde se obvykle každý rok odehrávají závody 
seriálu MČR v Truck trialu. 
Nápis: 
28. LEDNA 1965 
NA TOMTO MÍSTĚ TRAGICKY ZAHYNULI 
KPT. ČS. LETECTVA B. AMBROS 
KPT. ČS. LETECTVA J. HRONEC 
RTM. ČS. LETECTVA Š. ANSORGE 
Poznámka:  

28.1.1965, Il-28R, 47. pzlp, pilot - kpt. Bohumil Ambros, šturman - kpt. Jan Hronec, střelec/radista - rtm. 
Štěpán Ansorge. Zřícení letounu krátce po startu za ZPPN, start ve 21:20 hod. Přesná příčina katastrofy 
nezjištěna. Podle jedné z verzí mohlo dojít ke startu s "velkými" klapkami, přičemž po jejich zasunutí 
těsně po startu došlo k prosednutí stroje a nárazu do stromů... 
Také viz: http://forum.valka.cz/viewtopic.php/p/108234 

 
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován 
Souřadnice: N50°14'35.28'' E14°51'45.98''  
Pomník přidal: Pytlák 
 

**** 
 

**** 
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Vzkazy z našich „kešek“ 
 

GC1DB3Q (VPM001), Český Brod 
 
Schránka byla zrušena. Důvodem byla permanentní neschopnost hráčů vracet schránku na místo, čímž 
docházelo k jejímu opakovanému poškození nebo ztrátě. 

Martin  
**** 

 
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava 

 
Krásné místo, hezky provedeno, díky :-) 

Rustyman46 
**** 

 
Čtu jednoduchá keš a nepřipravila jsem se nijak, prostě přijedu a ona na mě bude čekat � ale...proto mě 
to i baví, že to není jen tak jednoduché. Díky moc, nález potěšil. 

 
Renrys 

**** 
 

GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno 
 
Hezke místo :-) 

VeuMoon 
**** 

 
GC27R5X (VPM005), Kerský les 

 
U pomníčku byla buďto zlá veverka nebo v korunách stromů vichr. Byl jsem neustále bombardován 
šiškama......ale nakonec nalezeno. Díky. 

Cimrman 
**** 

 
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu 

 
Bezproblémový nález po pěkné procházce. Jen ten hint a velikost moc neodpovídají.  
Díky zakeš. 

p.pirko 
**** 

 
GC4F0VH  (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu 

 
Visited it during 3-days geotrip to Terezin and Most with Eva80, Matadrak, Radek694, SimonCooper. 
Sometimes we logged as "MT". Thanks for showing nice caches and places. MT-Jonea from Brno city in 
Czech Republic EU. 

MT-Jonea 
**** 

 
GC4Y9H3   (VPM0008) VPM Nezapomínejme 

- 
 

*Dragouni* 
**** 
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INFORMACE O DESÍTKÁCH DALŠÍCH SKRÝŠÍ SE VZTAHEM K VOJENSKÝM PIETNÍM 
MÍSTŮM NALEZNETE NA WWW.VETS.CZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geocaching.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úplnou informaci o geocoinech Československé obce legionářské naleznete na webových stránkách 
Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. a Jednoty ČsOL Český Brod - http://www.vets.cz/2791-seznam-
nasich-geocoinu-2/ 
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Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM 

 
  

Statistika návštěv od roku 2007 
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Plán aktivit jednoty Čsol v Českém Brodě a Spolku pro VPM pro rok 2017 
 
 
 

měsíc akce den místo 
čas 

zahájení 
poznámka 

 
leden 

          

IV. Zimní Legiomarš 
20. -
21.  

 BYSTŘICE NAD OLŠÍ     

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

5.1.  restaurace U Bronců, Praha 1700   

únor 

          

          

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

1.2.  restaurace U Bronců, Praha  1700   

 
březen 

          

         

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

1.3. restaurace U Bronců, Praha 1700    

 
duben 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

5.4.  restaurace U Bronců, Praha 1700   

 Workshop členů jednoty v 
rámci projektu mapování 
VPM a přípravy brožur na 

rok 2017 a 2018 

        

návštěva Mezinárodních 
trhů Militarií  

1. 4.

 TRIBUNA 
DOSTIHOVÉHO 

ZÁVODIŠTĚ VELKÁ 
CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ 

69, PRAHA 5  

0800   zájemci 

květen 

          

pietní akty ke dni 
osvobození 8.5. 

        

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

3.5. restaurace U Bronců, Praha 1700    

červen 

 návštěva Mezinárodních 
trhů Militarií  

3. 6.
ZÁVODIŠTĚ VELKÁ 

CHUCHLE  
0800  zájemci 

          

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

7.6. restaurace U Bronců, Praha 1700    

červenec 

          

 Šestý ročník cyklistického 
přejezdu mezi rodišti 
M.R.Štefánika a T.G. 

Masaryka 

  

start - Hodonín cíl - 
Košáriská  

  

  Propozice 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

12.7.  restaurace U Bronců, Praha 1700    
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srpen 

          

          

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

2.8.       

září 

pietní akty ke dni české 
státnosti 28.9. 

        

Dětský branný den k výročí 
zaločení ČSR   Výroční 

schůze jednoty Český Brod 
9.9. 

Spolek ani jednota se 
nebudou účastnit!  

0800-
1600 

schůze 
od 1630 

 Park u 
Pivovarského 
rybníka 

setkání účastníků projektu 
mapování VPM  

6.9.  restaurace U Bronců, Praha 1700    

říjen 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

4.10.  restaurace U Bronců, Praha 1700    

pietní akty ke dni vzniku 
republiky 28.10. 

   Český Brod     

 setkání veteránů, ČsOL a 
pozorovatelů OSN 

   ŠVS MO Komorní Hrádek   
 společně se 
středočeskou 

SVV 

        

listopad 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

1.11.  restaurace U Bronců, Praha 1700    

 oslava Dne veteránů 11.11.       

návštěva Mezinárodních 
trhů Militarií 

4. 11.

 TRIBUNA 
DOSTIHOVÉHO 

ZÁVODIŠTĚ VELKÁ 
CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ 

69, PRAHA 5 

 0800  zájemci 

Seminář k problematice 
vojenských hrobů a 

vojenských pietních míst - 
11. ročník, Valná hromada 

Spolku 

sobota 
25.11.

klubovna ČsOL v hotelu 
Legie, Praha         (bude 

upřesněno) 
1000 

Společně se 
Spolkem pro 

vojenská pietní 
místa 

prosinec 

          

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

6.12.  restaurace U Bronců, Praha 1700   

          

další plány: 

- příprava vydání brožury s pietními místy 

- 

 
**** 
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O Spolku pro vojenská pietní místa 
 
 
 

 
Adresa: Spolek pro vojenská pietní místa, Brunclíkova 9, 162 00, Praha 6 
 
IČO: 28559410 
 
Bankovní spojení: 2600296246/2010 (Fio banka) 
 
 
 
 
 

 
 

Důležité kontakty 

Než nám napíšete dotaz, podívejte se prosím, zda není již zodpovězen v často kladených dotazech. 

Prosím pište pouze na jednu adresu. V případě potřeby si Vaše dotazy předáme. 

– 

Výkonný výbor: 
předseda:                   Jiří Porteš,  jiri.portes@vets.cz 
místopředseda:        Vladimír Štrupl,  vets@vets.cz 
místopředseda:        Petr Tichý 

Příspěvky na web (nová vpm, doplnění informací, atd.): Jiří Porteš, jiri.portes@vets.cz) 

Dotazy na vpm: dotazy@vets.cz 

Spolkový zpravodaj: monument@vets.cz 

Pokladník: Ing. Jiří Porteš 

Správa webových stránek: - cestou předsedy spolku nebo redakce Monumentu 

 
Informace pro zasílání členských příspevků 

 
Členské příspěvky je možné: 
 
1) zaplatit na spolkových setkáních (či valné hromadě), 
 
2) zaslat na spolkový účet 2600296246/2010, jako variabilní symbol uveďte své členské číslo (viz seznam 
členů), ideálně do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. 
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Pomozte projekt mapování vojenských pietních míst rozvíjet 

Nabídka pro školy, badatele, zájemce 

„Historie válek – to jsou osudy!“ 

 Jak známo, přes území naší země se posledních mnoho set let přehnal nespočet válečných konfliktů.  
A nebyly to, jen ty obecně známe, pro svůj rozsah na našem území, jako byla třeba Prusko-rakouská 
válka z roku 1866 nebo 1. světová válka. . Nebo počtem obětí nejstrašlivější 2. světová válka. 

Mnoho dalších konfliktů zde zanechalo stovky, možná tisíce obětí z řad bojujících vojáků, ale i civilních 
obětí. I studená válka například zanechala nespočet obětí pokusů o přechod státní hranice, stejně jako 
vojáků padlých při plnění povinností své vojenské služby. V lazaretech umírali vojáci, dovezení na území 
Čech z dalekých bojišť, civilisté umírali na následky náletů, ale i nehod vojenské techniky. 

Je velmi obtížné říct, kolik obětí vlastně přináší šílenství válek pro nějaké území. 

Ano je to obtížné, ale to neznamená, že to nejde zkusit spočítat. Ba co víc, proč počítat, když je alespoň 
malá šance, jména nejen spočítat, ale každému jménu najít příběh, jeho osud. Mnoho dnes neznámých, 
mnohdy zapomenutých osudů může ožít. Na našem území zahynulo tolik set tisíc lidí, že je skoro 
nemožné, aby u nás byla rodina, kde by se nějaká oběť válek nevyskytovala. Kde by nebyla vzpomínka 
na pradědečka legionáře Československých legií, na dědečka odbojáře nebo dokonce vojáka 
Československého zahraničního či domácího odboje. Na otce vojáka prezenční služby a pochopitelně  
na bratra či syna, vojáka novodobých zahraničních operací naší armády. 

Je to tak, jde o statisíce jmen. Na našem území existuje několik proudů usilujících o zmapování této části 
naší historie. Ministerstvo obrany spolu s obcemi má za povinnost vést evidenci válečných hrobů, to je 
něco přes 30 000 památek. Některé spolky se zaměřují na určitý úsek dějin, jako například válku roku 
1866. A pak je tu Spolek pro vojenská pietní místa. Ten se zaměřuje na všechny oběti všech konfliktů 
s jakýmkoliv vztahem k území Čech, případně se dotýkají Českých občanů. Pochopitelně s přesahem do 
minulosti, tedy nejen České republiky, ale i Československa, včetně Podkarpatské Rusi, Rakousko-
uherska, případně území spadajících pod království České. Spolek pro vojenská pietní místa má 
v současné době v databázi bezmála 41 000 vojenských pietních míst. 

Jak je z těchto čísel patrné, i prosté zmapování památek je u nás stěží ve své třetině. 

A co teprve osudy jmen na pomnících, hrobech, pamětních deskách…….. 

A to je nezbytné změnit! 

Prosím pomozte nám zmapovat každý kousek naší válečné historie. 

Na stránkách Spolku pro vojenská pietní místa je sekce „Jména z pomníků“. Ambicí této sekce není nic 
menšího, než ve spojení se jménem na konkrétním pomníku uchovat osud každého jména, které je kde na 
jaké památce zmíněno. Ano, opravdu chceme, aby z každého jména uvedeného na libovolné památce vedl 
odkaz na sekce „Jména z pomníků“. Každý osud bude mít vlastní stránku. Tam možná u někoho bude 
informací málo, třeba jen jeho jména a osobní data, někde fotografie, někde celý příběh a někde třeba  
i kopie jeho dokumentů. Prostě cokoliv se podaří dohledat. Někdy půjde o jména notoricky známých 
vojáků a někdy to budou jména, jež desetiletí už nikdo nevyslovil. 
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Asi si řeknete, šílený nápad, to jsou statisíce jmen, statisíce stránek, fotek, léta hledání. A rozhodně máte 
pravdu. Ale když jsme před více než deseti lety začali hledat vojenské památky, říkali nám to samé.  
To nemá smysl, to se stejně neudělá. A dnes už máme desetitisíce památek. Ale máme i pár set jmen  
v „Jménech z pomníků“. Nebude to hotové za rok, ale bude to. 

 Dovolujeme si tedy oslovit vás, zájemce o historii, malé badatele, ale především školy. Nechcete v rámci 
svých aktivit a výuky zkusit odhalit už možná zapomenuté? 

Nabízíme naši současnou, denně doplňovanou databázi vojenských pietních míst na webových stránkách 
www.vets.cz. Můžete z ní volně čerpat fotografie i data (u fotografií prosíme uvádět zdroj jak je uveden 
na našich stránkách). Tato data může podle vlastního uvážení použít pro vlastní formu hledání osudů lidí. 
Můžete také využít publikace zpracované v edici Knihovna. 

A když se vám podaří nějaké osudy najít – poskytněte nám je prosím do našeho projektu. Doplníme je  
na stránky www.vets.cz. Jako autoři budete uvedeni vy. 

  

Společně můžeme dosáhnout i nemožného. 

NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT – NIC NEBUDE ZAPOMENUTO! 

 Zaujala vás naše nabídka? Pak jak začít. 

1)projděte si stránky ww.vets.cz z pohledu lokality, které se chcete věnovat, 

2)v případě, že nenaleznete památku, ke které byste chtěli doplnit osudy jmen, bude nezbytné doplnit  
i tu památku, vše potřebné jak postupovat naleznete na stránách www.vets.cz, 

3)je možné, že jedna osoba bude zmíněna na více památkách i ve více místech, uvítáme tedy, když nám 
pomůžete identifikovat tyto spojení osob s místy. Nejde jen o shodu ve jméně (takových shod bude 
mnoho), ale aby se jednalo o konkrétní osobu. Už to je velký přínos pro začátek popisu osudu té osoby, 

4)při poskytování údajů prosíme o dodržení autorských práv, není možné k nám na web vkládat věci 
stažené z jiných webů, bez souhlasů autorů, bohatě stačí, když u nás bude ke jménu jen odkaz na stránku, 
kde se o něm píše. Naší ambicí není stáhnout vše na jedno místo, rádi budeme odkazovat na další weby. 
Toto platí především pro fotografie a obrázky, 

5)jako možnou nápovědu, kde získat informace o lidech lze využít stránku s častými dotazy  
na www.vets.cz, 

6)v případě, že potřebujete pro své školní či badatelské práce výstupy z našeho projektu, není problém 
tato data převzít. Je nezbytné u nich zachovat zmínku o autorovi, tak jak je uvedeno na našem webu, 

7)budeme velmi rádi prezentovat informace o tom, jak se kdo do bádání zapojil, jak pokračují práce  
a pochopitelně výstupy vašich bádání. 

  

Pomozte prosím vytvořit něco, co bude vlastně encyklopedií lidské odvahy a utrpení, statečnosti i 
zbabělosti, prostě toho co lidem přináší války a vojenské řemeslo. 
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Projekt mapování vojenských pietních míst podporují : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V druhém  čtvrtletí 2017 finančně přispěli: 
 

Top-armyshop podpořil provoz webových stránek 
 

 
Děkujeme za podporu! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fotografie na titulní stránce : koncentr. tábor Dachau, SRN, foto: Vladimír Štrupl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zpravodaj Monument je neprodejná účelová publikace, vydávaná za účelem propagace mapování 
vojenských pietních míst a Spolku pro vojenská pietní místa. Číslo neprošlo jazykovou úpravou. 
Adresa pro kontakt : monument@vets.cz   , webové stránky projektu www.vets.cz. 
Redakční rada : Vladimír Štrupl (tiskový mluvčí), Martin Brynych (redaktor, správce dat). 

© Spolek pro vojenská pietní místa 
 


