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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 poslední letošní číslo zpravodaje Spolku  
pro vojenská pietní místa v roce 2017. 

 
Ve čtvrtém čtvrtletí se nám podařilo do databáze vojenských pietních míst doplnit dalších bezmála 

tisíc památek. Zároveň se k naší aktivitě přidalo dalších 22 ochotných pomocníků. A opět se podařilo 
získat vkladače, který sám data do databáze vkládá, tedy admina 1. stupně. 

 
Proběhlo sice pouze jedno spolkové setkání, ale také Valná hromada a seminář k problematice 

vojenských pietních míst. O obou akcích jsou samostatné příspěvky. Pozitivní pro náš Spolek je, že se 
máme vedení na další roky, tentokrát bez obměny proti minulému období. 

 
V říjenu náš Spolek postihla absurdní příhoda. Jistý Blahuš přes jeden server publikoval o naší 

práci článek, který byl místy zavádějící a místy přímo lživý. Více v prohlášení v samostatném příspěvku. 
 
V příštím roce se dá očekávat, že náš Spolek v databázi vpm dosáhně dalšího kulatho čísla  

a to 50 000 památek. A dovolím si doufat v číslo ještě podstatnější, zvolna se blížíme číslu 1000  
v přispěvatelích. V současné době jich je 935. Vážení, tohle jsou úžasná data a velké díky všem za ně.  

 
Dovolím si tvrdit, že letošní rok náš Spolek prožil usilovnou prací, spolkovou činností a mnoha 

nápady, z nichž se mnohé podařilo realizovat. Spolek je jako živý organismus a stále se vyvíjí. Všechny 
nápady jsou diskutovány a výsledek je realizován. O tom spolky jsou.  

 
 

 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! 

 
Vše nejlepší, hodně zdaru a úspěchů v roce 2018! 

 
Martin 

 
Vítejte mezi námi : 

 
Přispěvatelé: Ladislav Sobotka, Tomáš Sláma, Robert Reichmann, Karel Nývlt, Jiří Souček, Jiřina 
Fleischmanová, Zbyněk Šachl, Amálka Mrkosová, Drahomíra Smolíková, Michal Dlouhý, Pavel Chabr, 
Michal Šimek, Marek Frič, Jürgen Schirmer, Christine Engel, Jiří Kašpar, Jan Valenta, Ilona Rakušanová, 
Petr Enc, Miloš Kypta, Miroslav Hopfinger, Martin Leiš, Jan Soukup. 
 
Ve spolku: Mgr. František Trávníček jako sympatizant. 
 
 

**** 
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 Kronika Projektu 
 

2. 10. 2017 48 600 VPM, zapojilo se 912 osob. 
8. 10. 2017 48 700 VPM, zapojilo se 914 osob. 
11. 10. 2017 48 800 VPM, zapojilo se 918 osob. 
20. 10. 2017 48 900 VPM, zapojilo se 922 osob. 
2. 11. 2017 49 000 VPM, zapojilo se 924 osob. 
12. 11. 2017 49 100 VPM, zapojilo se 928 osob. 
28. 11. 2017 49 200 VPM, zapojilo se 929 osob. 
9. 12. 2017 49 300 VPM, zapojilo se 930 osob. 
29. 12. 2017 49 400 VPM, zapojilo se 935 osob. 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 

Osadné (Mezilaborce) hrob s ostatky těch co se do krypty nevešli, 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 2018 setkání příznivců Spolku proběhne 
v těchto dnech: 3/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 6/6, 11/7, 1/8, 5/9, 3/10, 7/11 a 5/12. 

 
**** 

 
Spolek pro vojenská pietní místa se ohrazuje proti opakovaným lživým tvrzením osoby Petr 
Blahuš, které byly publikovány v článku a následně opět lživě upraveny v témže článku „Legionáři 
jsou zrádci a váleční veteráni horší jak nacisté, tvrdí aktivista z Prahy“. Tento opakovaně lživý text 
byl publikován na serveru www.securitymagazin.cz. 
 
Tvrzení v první verzi článku, že pan Milan Laštovka je členem Spolku pro vojenská pietní místa  
je lež. 
 
Tvrzení v druhé verzi článku, že Milan Laštovka je finanční donátor Spolku pro vojenská pietní 
místa je lež. 
 
Opravu dalších nepravd necháváme na organizacích a osobách, jichž se týkají a jež byli  
v předmětném textu uvedeni. 
 
Zároveň Spolek pro vojenská pietní místa odsuzuje útoky a výhrůžky dalším osobám a válečným 
veteránům, které Petr Blahuš následně vedl na síti Facebook. 
 

**** 

112. setkání 

112. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 1. listopadu 2017 v Praze, v restauraci U Bronců, v 
obvyklém čase. 

Účastnili se: Jiří, Marek L., Martin, František M, Dan ml., Aleš, Vladimír a Tomáš. 

1) Martin předal do pokladny Oldův dar spolku. O Oldovi tak lze říct, že je finančním donátorem spolku. 

2) Dalším tématem byla příprava na seminář a Valnou hromadu. Obě akce proběhnou tradičně v sobotu v 
klubovně ČsOL. Sraz organizátorů je v 9 hodin, vlastní akce začíná prezentací v 10 hodin. Průběh bude 
jako vždycky, zajištění akce také, opět v režii Aleše. 

3) Na semináři se očekávají informace o našich aktivitách v letošním roce, našem spolku. Na Valné 
hromadě bude hlavním tématem volba výkonného výboru spolku. V neveřejné části se diskuse zaměří na 
další upřesnění definice pojmu vpm, distribuce dat a spolupráce s dalšími organizacemi a osobami. 

4) Opět bylo nezbytné pochválit Markův projekt „Ztracený legionář“, protože přináší opravdu zajímavé 
památky ze hřbitovů na které by bylo obtížné narazit. 
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5) A nešlo se vyhnout tématu Blahuš. Lživý útok této osoby proti našemu spolku a následné napadání 
našich členů, veteránů, ČsOL a jeho výhrůžky je obtížné přejít mlčením. Takže nám tahle osoba vzala pár 
minut života a jistě tuto záležitost uzavřeme tak, aby nebylo poškozeno jméno a pověst spolku. Ve 
stručnosti lze zatím říct, že kdo se ztotožňuje se lživými útoky Blahuše proti našemu spolku (například o 
tom, že financujeme výstavbu sudetských pomníků, spotřebováváme peníze daňových poplatníků, atd.), 
nemusí počítat se spoluprací s naším spolkem. 

Příští spolkové setkání je ve středu 6.12.2017. 
Seminář k problematice vpm a Valná hromada Spolku je v sobotu 25. 11. 2017. 

Ukázka lží, které šíří Blahuš po internetu o našem Spolku 

 

Zapsal: Martin 

**** 
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Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2017 

12. výroční setkání a 11. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst 

  

Setkání a seminář se konalo v Praze, v klubovně ČsOL v hotelu Legie dne 25.listopadu 2017. VH 
následovala po semináři. 

Vlastní akce začala prezentací v 10 hodin. 

Úvodního slova a se ujal předseda spolku Jirka Porteš. 

Prezentace dopadla nad rámec očekávání a náš Spolek se poprvé ve své historii sešel v takovém počtu, že 
nebylo potřeba vyhlašovat náhradní termín Valné hromady. Z 23 členů spolku dorazilo 14 a 4 předali 
plnou moc k zastupování. 

Velkou radost nám udělali i hosté, kteří se s námi přijeli podělit o své zkušenosti, případně představit své 
projekty. 

V úvodu je nezbytné poděkovat Československé obci legionářské, která již tradičně poskytla prostory pro 
konání našich akcí v sídle ČsOL. 

Vlastní seminář začal blokem prezentací a diskusí: 

První prezentace už tradičně patřila předsedovi a téma byla také klasické. Zařazování dat do databáze, 
technický proces vkládání, upřesnění co je a co již není vpm nebo válečný hrob. Jak funguje CEVH a 
rozdíl v našich databázích. 
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Součástí této prezentace byla i diskuse spojená s mapováním ulic pojmenovaných po hrdinech a obětech. 
Jde o dlouhodobou diskusi v našich řadách a hlasování dopadlo jako v předchozích letech. Ulice se dále 
mapovat nebudou. Ale tentokrát došlo k malému ústupku a ulice přímo pojmenované po obětech války 
nebo vojácích je možno zařadit do sekce ostatní. 

 

V rámci této prezentace Ing. František Steklý zdůraznil, že je mnoho obětí válek na které se nedostalo 
místo na nějaké kamenné památce. Někde dokonce ani nevznikl pomník obětem války. V tomto směru je 
plně ve shodě s filozofií našeho projektu vyvolat diskusi na téma výstavby památek na tyto „zapomenuté“ 
oběti. Na nikoho nelze zapomenout! 
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Následovala Martinova prezentace o proběhlých akcích za účasti členů našeho spolku. Jde o akce vedené 
především PhDr. Ferdinandem Vrábelem (výstavy, prezentace, přednášky, ale i Cyklopřejezd), Ing. 
Františkem Jedličkou (badatelská činnost, vystoupení v Čro), Honza Kincl (oprava hrobu) a členů ČsOL 
za další aktivity. 

 

Další prezentací bylo vytváření záloh dat z našeho projektu. Prakticky jde o malý návrat k památné tzv. 
offline verzi projektu. Stále častěji se na nás badatelé obracejí s žádostí o poskytnutí originálních dat 
(fotografie), případně další informace a náš stávající distribuční systém už byl pomalý. V rámci semináře 
tedy byla zřízena další dvě místa pro distribuci dat a uložení zálohy dat. 
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Seminář nemohl nereagovat na nehorázný a především lživý útok na náš spolek ze strany Blahuše, který 
provedl přes server  security magazin. Byla vysvětlena geneze celého útoku, jednotlivé verze lží Blahuše 
a v krátkosti představen život a dílo té osoby. 

Ing. František Steklý nám představil svoji více než zajímavou badatelskou činnost zaměřenou na 1. 
světovou válku na Pardubicku. Jde o obrovské množství příběhů a zajímavostí, které ukazují válku a její 
následky v plném obrazu. V praxi se jednalo o nejlepší prezentaci našeho letošního semináře. 

Zástupce z ČsOL Hradec Králové nám představil plánovanou akci na rok 2018 v jejich režii (nechceme 
prozrazovat více, ale zní úžasně) a nabídl nám prostor na prezentaci naší činnosti právě v Hradeckém 
regionu. Lze říct, že zasel v našich řadách zájem. A především děkujeme za důvěru bratrům z Hradecka. 

Následující diskusí byla oficiální číst semináře ukončena. 

  

Následovala Valná hromada našeho spolku. 

Byl schválen program s běžnou agendou (finance, volby výkonného výboru, plán na rok 2018 a diskuse). 

Předseda spolku zmínil hlavní události za uplynulý rok, kde asi nejdůležitější bylo dokončení 
 administrativy při provádění zápisu do Obchodního rejstříku, tady velký díl patří i Mgr. Vladimíru 
Ježkovi. 

Bude aktualizován manuál pro vkladače, aby se ještě zmenšil prostor pro spory. 

Spolek vzal na vědomí loňské hospodaření (17 pro, 1 se zdržel). 

V rámci určení členského příspěvku na rok 2018 (400 Kč) bylo schváleno 1 odpuštění platby příspěvku 
(17 pro, 1 se zdržel). 

Předložený rozpočet na rok 2018 byl schválen (17 pro, 1 se zdržel). 

Následovala volba členů nového výkonného výboru. Byli jen tři kandidáti, současní členové. Ještě před 
vlastní volbou spolek vyslovil poděkování současnému výboru za jejich práci. Toto poděkování patří i 
pokladníkovi Honzinovi, který má práce neméně. 
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Výsledek voleb: 

Jiří Porteš ((17 pro, 1 se zdržel). 

Petr Tichý (17 pro, 1 se zdržel). 

Vladimír Štrupl (17 pro, 1 se zdržel). 

Výkonný výbor byl zvolen a následnou volbou uvnitř výboru byl zvolen předseda (Jiří Porteš) a 
místopředsedové (Petr Tichý a Vladimír Štrupl). 

Všem díky za odvahu to s námi táhnout další období. 

Tímto skončila Valná hromada spolku. 

 

Následovala výroční schůze Českobrodské jednoty ČsOL. 

Předseda jednoty přednesl informaci o financích jednoty, proběhlých a plánovaných akcích. 

Následovala volba dalších členů výboru jednoty. 

Marek Skýpala byl zvolen tajemníkem jednoty. 

Do výboru jako členové byli zvoleni: Petr Tichý a Vladimír Štrupl. 

Plán rozpočtu jednoty na rok 2018 byl jednohlasně schválen. 

Plán činnosti jednoty na rok 2018 byl jednohlasně schválen. 

 Zapsal: Martin 

 
**** 
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Náš spolek není jen parta fotičů a mapovačů. 
 

Náš kamarád a kolega Jan Kincl zajistil a dle přání dcery pana generála (která žije ve Švýcarsku) řídil 
opravu hrobu generála Berounského na Vinohradském hřbitově. 
 
 
Kenotaf Josef Berounský 
 
Umístění: Praha 10, Vinohradská 294/212, Vinohrady, Hřbitov Vinohrady 
Nápis: 
IN MEMORIAM 
JOSEFA BEROUNSKÉHO 
PLUKOVNÍKA LETECTVA 
* 31.8.1895 ZAHYNUL 30.4.1942 
Poznámka: 
 
Josef Berounský zahynul v 15.10 hod. na palubě křižníku Edinburgh, torpédovaného na cestě z 
Murmansku do Anglie v Sev. moři německou ponorkou U-456. V době smrti již nebyl příslušníkem RAF 
a proto není uveden v památníku letců Runnymede. Osobním věstníkem MNO č. 110 ze dne 26.10.1946 
povýšen in memoriam na brig. generála. 
(zdroj: František Loucký - Mnozí nedoletěli, NV, 1989) 
 
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován 
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsal: Jirka, Honzin 

**** 
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Příkladné využití naší databáze vojenských pietních míst 

Naše čtenářka, paní Věra Chabrová se správně domnívá, že spousta mladých lidí v její čtvrti v Kladně 
Dubí vůbec nic o padlých neví z 1. a 2. světové války. A rozhodla se to změnit. 

Ve spolupráci s radnicí tyto informace plánuje zveřejnit na nástěnce, která visí v budově radnice v naší 
čtvrti. Náš spolek pro takové účely pochopitelně velmi rád dává svolení k využití dat z naší databáze. 

 

Aktivity v Kladně velmi vítáme, je třeba hrdiny a oběti všech válek neustále připomínat. Jen tak nic 
nebude zapomenuto a nikdo nebude zapomenut. 

**** 
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Publicistika 
 

Po stopách Milana Rastislava Štefánika a československých dobrovoľníkov 
v Taliansku 

V dňoch 22. septembra  – 2. októbra 2017 sa uskutočnila púť Československej obce legionárskej do 

Talianska s cieľom navštíviť zajatecké tábory Padula, Santa Maria Capua Vetere, Sulmona, kde boli 

sústredení rakúsko-uhorskí zajatci, medzi nimi aj desaťtisíce Čechov a Slovákov. Taktiež  bol odhalený 

pomník v Solbiate Olona a pamätná tabuľa v Sulmone. V rámci púte sa pripravili aj ďalšie podobné akcie 

na budúci rok, napríklad v Santa Maria Capua Vetere pri Neapole. Na niektorých týchto akciách sa 

zúčastnili aj česká veľvyslankyňa v Taliansku Hana Hubáčková a slovenský veľvyslanec v Ríme, JUDr. 

Ján Šoth a zástupca  Jenoty ČsOL v Českom Brode a Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, 

PhDr. Ferdinand Vrábel. Treba oceniť výdatnú pomoc asistenta českej ambasádorky Jozefa Špánika, 

ktorý výpravu sprevádzal a aj pomoc asistentky slovenského veľvyslanca pani Ľubice Šalvatovej 

Bianocchi. 

 

 V Ríme, neďaleko miesta prísahy Talianskych légií 24. mája 1918, položila výprava v blízkosti Múzea 

talianskych ozbrojených síl a pomníka kráľa Viktora Emanuela II., zjednotiteľa Talianska, pri mieste, 

ktoré je známe aj pod názvom Oltár vlasti, kyticu k tabuli pripomínajúcej túto významnú udalosť, kedy 

z rúk talianskeho premiéra Vittoria Emanuela Orlanda prevzal bojovú zástavu M. R. Štefánik. 
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 Účastník tejto slávnosti, ruský a francúzsky legionár Vladimír Vaněk slávnosť opísal slovami: „A onen 

slavný den svěcení československého praporu, na jaře 1918, před pomníkem Viktora Emanuela, vystoupil 

[Štefánik – pozn. F. V.] pevným krokem na estrádu. A ta jeho řeč! Ani jedno oko nezůstalo suchým. 

Náměstí zachvělo se provoláním slávy a oči vojáků leskly se tak zvláštním leskem. Orlando sám zaslzel 

a otíral si obličej kapesníkem paní Brázdové.“ 

( Pozn. Amelie Posse Brázdová bola Švédka, ktorá sa vydala za českého maliara a výtvarníka Oskara 

Brázdu. Žili v Taliansku a po vstupe Talianska do vojny boli obaja internovaní na Sardínii. Po uvoľnení 

z internácie sa zapojili do čs. odboja v Taliansku.) 

 Ferdinand Vrábel, Čsol Jednota Český Brod 

**** 
 

Zpráva o činnosti na „Východní frontě“ v letech 2016 – 2017 
 
V lednu 2016 jsem uspořádal na domácí půdě besedu o 1. Světové válce. Prezentoval jsem činnost Spolku 
pro vojenská pietní místa, představil spolek Signum Belli 1914, ukázal možnosti pátrání po osudech 
padlých předků. Beseda se setkala s velkým zájmem občanů a měla i praktický dopad. Jedna rodina při 
úpravě rodinného hrobu nechala na pomník vytesat vzpomínku na svého padlého předka, druhá při 
obnově hrobu i na novém pomníku ponechala vzpomínku na padlého, z pomníku původního. 
 
13. února se na Oravě, uskutečnilo pracovní setkání, na kterém se probíraly plány na rok 2016. 
Hostitelem byl, Jožo Krupa z Dolného Kubína, amatérský badatel a mecenáš obnovy vojenských hřbitovů 
na Východním Slovensku. 
 
7. května se v Lednicko-valtickém areálu uskutečnil Vojenský pochod České republiky. Pochodu se 
účastnili členové KVH Beskydy, aby načerpali zkušenosti a navázali spolupráci s kolegy od nás.  
Od pátku do neděle jsem byl jejich průvodcem a překladatelem. 
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Ve dnech 25 až 29. května jsme vyrazili s Honzinem na východ. Zpozdil jsem odjezd, takže jsme první 
noc nocovali pod dominantou Spíše, na parkovišti pod Spišským hradem. Další den jsme vyrazili přes 
Bardějov do slovenského Zborova, kde jsme navštívili vojenský hřbitov z 1. Světové války, německý 
druhoválečný hřbitov i pomník prvního padlého příslušníka České družiny, Jana Šípka. Odtud jsme se 
přesunuli do polské Gorlice, místa velkých bojů, kde jsme se připojili k dalšímu členu českobrodské 
jednoty Radimu Kapavíkovy. Polsko bylo paralyzováno církevními svátky, takže z návštěvy zdejšího 
muzea nebylo nic. Cestou ke slovenské hranici jsme alespoň navštívili několik vojenských hřbitovů, 
z části projektovaných známým architektem Dušanem Jurkovičem. Včetně nově zrekonstruovaného 
hřbitova v Koniečné. Rok před tím jsem na tomto hřbitově našel hrob Rudolfa Talába od nás z obce a 
jeho pravnučka nechala hrob umístnit kříža, což popohnalo polské úřady k dokončení táhnoucích se 
oprav. Následoval hřbitov v Becherově, zrekonstruovaný KVH Beskydy za přispění členů naší jednoty. 
Po prohlídce historického centra Bardějova následoval přesun do vesničky Hostovice. Velkým 
překvapením bylo, když tamní starosta v Honzinovy poznal svého spolužáka z vojenské školy. Další den 
jsme vyrazili na Ukrajinu, vojenský hřbitov v Užhorodu jsme nenašli, ale prohlédli jsme si alespoň město 
a nasály tamní atmosféru. Po prohlídce hřbitovů ve slovenských Poloninách jsme se vrátili do Hostovic, 
kam dorazil další z členů jednoty, Jirka Vrba. Tam už probíhaly horečné přípravy akce Karpaty 
1914/1915, rekonstrukce bojů z období první světové války. Nocovali jsme na bojišti, abychom se 
následujícího dne zhostili nejdůležitějšího úkolu a to vařit pro účastníky. Původně jsme se měli účastnit 
jen soutěže o nejlepší vojenské jídlo, ale „díky“ tradičnímu chaosu naše čtyři kotlíky nakonec nasytily 
účastníky k obědu a operativně i k večeři. Chaos byl ale plně vyvážen východňárskou pohostiností. Mimo 
vaření, kde jsme mimochodem ovládly všechny stupně vítězů, jsme na místě prezentovali činnost Spolku 
i ČSOL. Další den jsme ještě navštívili kryptu s ostatky padlých ve vedlejší obci, rozloučili se se sochou 
Švejka na humenském nádraží a vyrazili domů. 
 
Do Hostovic jsem se vrátil znovu už začátkem července. Z iniciativy Jože Krupy se na vrchu Skura nad 
obcí, v těch dnech budovala zvonice na památku padlých, kteří při bojích na tomto místě zahynuli. 
Zvonice je dřevěná, došky ji pokryla parta mistrů až z Oravy. Za zvony slouží čtveřice dělových nábojnic. 
I tady jsem se zhostil role hlavního kuchaře. 
 
V červenci jsem se účastnil akcí věnovaných generálu Josefu Slunskému v moravském Hlohovci a 
slovenské Bratislavě. Generál Slunský byl zakladatelem horských jednotek v prvorepublikové armádě.  
Na konci prázdnin hostil, Jožo Krupa, na Oravě pořadatele bitvy v Karpatech. Na setkání jsme hodnotili 
průběh akce a plánovali další činnost. 
 
Ke Dni válečných veteránů jsme už pošesté uspořádali pietní akt s bohoslužbou vojenského kaplana na 
černovírském vojenském hřbitově u Olomouce. 
 
Hned v následujících dnech pořádal, Jožo Krupa setkání v Dolnom Kubíně k příležitosti Dne válečných 
veteránů. Současně Ferdinand Vrábel v tamní knihovně představil putovní výstavu Roky bojů, obětí a 
nadějí. 
 
ROK 2016 SKONČIL. Ale hned v počátku roku nového jsem navštívil znovu Kubín, kam se pro tentokrát 
přesunula výroční schůze KVH Beskydy. Mrazy přesahující hranici dvaceti stupňů sice vyřadily 
z provozu všechny automobily vyjma mého, ale hodnocení roku 2016 a plánování akcí pro rok 2017 nám 
nezabránily. 
 
Na podzim 2016 v Brně zahájilo činnost Komunitní centrum pro válečné veterány, kolega Kapavík měl 
v centru v roce 2017 několik přednášek na téma první světové války. Využil jsem toho a v  březnu s jeho 
pomocí uspořádal besedu i pro vyznavače geokešinku, kde jsme propagovali i naši činnost. 
Zbytek jara a začátek léta mě zaměstnávalo studium, ale hned po státnicích jsem uspořádal další setkání 
hledačů u pomníku padlých na hřbitově ve Veselí nad Moravou, kde jsme se připojili, k akci Zborovská 
svíce. 
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Dva sváteční dny v pracovním týdnu na začátku července nešlo nevyužít. Proto jsme s Jirkou Vrbou 
vyrazili na pětidenní inspekční cestu po vojenských hřbitovech. První noc jsme nocovali v Kubíně, 
abychom další den zapálili s Krupou Zborovskou svíci na hrobě generála Vašátka, jehož bratr padl v bitvě 
u Zborova. Navštívili jsme i hrob srbského zajatce v sousední obci, o který se i sto let od jeho smrti místní 
pečlivě starají. Následoval přesun na slovensko polskou hranici, ošetřit Talábův hrob na hřbitově 
Koniečná – Beskydek a nocleh v Bardějově. Další den začal inspekcí ve slovenském Zborově a na 
vojenském hřbitově v sousedním Stebníku. Po krátké schůzce s kolegy z KVH Beskydy v Humenném 
pak ještě inspekce na hřbitově v Papíně, který opravuje nechvalně proslulá stavební firma. Následoval 
nocleh v obecním bytě v Hostovicích a ranní výšlap ke zvonici, kterou jsme konečně viděli komplet 
hotovou. Po kontrole další Bochynovy pomsty, jak tomuto stylu rekonstrukce alá golfové hřiště říkáme 
v Čabalovcích a obligátní návštěvy v Havaji jsme navštívili ještě hřbitov ve Velropě, který je s téměř 
devíti tisíci pohřbených největším prvoválečným vojenským hřbitovem na Slovensku. Pak už jsme 
kormidlo otočili zpět do Kubína, kde jsme se dozvěděli další plány okolo zvonice v Hostovicích. 
 
Poslední čtyři červencové dny jsme s Jirkou a jeho syny vyrazili na mezinárodní pracovní kemp pořádaný 
KVH Beskydy. Udělali jsme si malou zajížďku, abychom pod Svatým Hostýnem našli a do auta naložili 
vhodný kámen pro pomníček 25. Zeměbraneckého pluku, který nad Hostovicema také bojoval. Naše 
kroky ale vedli nejdříve do Velropu, kde jsme se následující den zúčastnili mezinárodního pracovního 
kempu na tamním hřbitově. Za sedm let, už byl odveden obrovský kus práce díky dobrovolníkům ze 
Slovenska, Polska, Maďarska i České republiky. Večer se všichni přesunuli do Hostovic, aby se další den 
zúčastnili pietního aktu na tamním vojenském hřbitově, otevření naučného chodníku a slavnostního 
vysvěcení zvoničky na bojišti. Při té příležitosti byl požehnán také základní kámen pro pomníček 
moravských vojáků. Na cestě domů jsme navštívili hřbitov ve Zbojném, který byl těsně před dokončením. 
První srpnový týden jsem prezentoval naši činnost na akci Slovenské piesky ve vojenském výcvikovém 
prostoru Zahorie. 
 
Rovnou odtud jsem se v neděli večer přesunul do Dolného Kubína, abych pomohl Jožovy Krupovy se 
zajištěním osazenstva Legiovlaku, který ve dnech 6 až 9 srpna do Kubína zavítal. V pondělí přijel i Jirka 
Vrba se syny a zástupci KVH Beskydy, aby pomohli se zajištěním akce a představili naši činnost. 
 
V neděli 2 září jsme se účastnili ve složení Vrba, Kapavík a já akce Vojenská neděle ve strážnickém 
Skanzenu, kde jsme měli prezentační stánek. 
 
Na samém konci září jsme se vydali na další ročník akce Karpaty, tentokrát do Nižné Polianky. Já dorazil 
jako první, tak jsem čtvrteční odpoledne a páteční dopoledne pomáhal s budováním zázemí na bojišti. 
Páteční odpoledne bylo ve znamení slavnostního vysvěcení zrekonstruovaného hřbitova v Mikulášovej. 
V sobotu probíhala bojová ukázka a doprovodné akce. Radim Kapavík komentoval průběh bitvy, Jirka 
Vrba obsluhoval informační stánek a já běhal už tradičně okolo kotle. K rakouskému vyznamenání za 
péči o vojenské hroby, tak přibyla i obhajoba vítězství, v soutěži o nejlepší vojenské jídlo. 
 
Poslední akci, kterou členové Signum Belli, respektive českobrodské jednoty pořádali, byl Den válečných 
veteránů na vojenském hřbitově v Olomouci – Černovíře. Černovír je největším prvoválečným hřbitovem 
na Moravě, je kulturní památkou, ale jeho stav tomu neodpovídá. Tradici vzpomínkových bohoslužeb 
jsme tam obnovili před 7 lety, letos se s podporou grantu od Ministerstva obrany podařilo oslovit širší 
veřejnost, což se pozitivně odrazilo na účasti. Krátkou, ekumenickou bohoslužbu sloužil už tradičně 
kaplan vojenské policie. 
 
Při této akci kolegové představili zajímavou turistickou aplikaci se zaměřením na vojenskou historii, 
kterou se jim podařilo vytvořit. Prozatím je vytvořena pro černovírský hřbitov a olomoucké válečné 
špitály. Na Slovensku pak pro bojiště okolo Stebníka, kde byl zajat pražský 28. Pěší pluk. Šablonu je však 
možné použít i pro další oblasti a události. 
 
Trocha statistik nakonec. V uplynulých dvou letech se na východě podařilo členům KVH Beskydy a 
jejich spolupracovníkům dokončit rekonstrukci vojenských hřbitovů z období první světové války ve 
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Zbojném, Mikulášovej, Stakčíně, Svetlicích a Rokytovcích. V Hostovicích se postavila zvonice a k ní 
zbudoval naučný chodník. Také práce na největším hřbitově ve Velkrope zdárně pokračují. 
 
Každoročně je pořádán jarní pochod po stopách karpatské bitvy, bojové ukázky, množství přednášek na 
Slovensku, u nás i v zahraničí. 
 
My, i slovenští kolegové se věnujeme publikační činnosti a při propagaci naší společné práce 
spolupracujeme s médii. Pomohli jsme ČSOL s letošním Zborovem i dalšími akcemi. 
 
Byla vytvořena aplikace, kterou lze plnit daty a použít k propagaci míst spjatých s vojenskou historií. 
V příštím roce se na „východní“ frontě uskuteční série přednášek v brněnském Komunitním centru pro 
válečné veterány i na dalších místech, tradiční vzpomínková akce ke Dni válečných veteránů v Olomouci. 
Na Slovensku je předposlední víkend v dubnu plánována akce Karpaty 1914/1915 v Medzilaborcích, 
různé konference a výstavy, z větších akcí se snad podaří dokončit obnovu hřbitova ve Velkrope, bude 
realizována další část areálu v Hostovicích a započne rekonstrukce několika dalších vojenských hřbitovů. 
     

Petr Tichý a KVH Beskydy 

**** 

 

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

Ohlasy a komunikace s čtenáři z našich internetových stránek 
 

Žádost o spolupráci či pomoc, Vaše dotazy 
 
 

 

Tentokrát bez příspěvku. 

Ve skutečnosti dostáváme celkem velké množství dotazů, ale jde o žádosti o doplnění informací ke 
jménům, která jsou uvedena v naší databázi. 

Zpravidla jde jen o to, tazateli poskytnout odkaz kam se obrátitm atd. Tedy, žádostí je dost, jen se 
poměrně málo týkají vojenských pietních míst. 

**** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

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 

 
nalezeno (L) během svátečního výletu na jihovýchod Moravy. Zajímavé místo. Díky! 

JKLD 
**** 

 
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno 

 
Kolegové již vše napsali a tak mi zbývá jen poděkovat za seznámení s tímto místem a za nalezenou keš. 
stidlo 

**** 
 
Navštíveno dnešní cestou s posádkou - stidlo, milanvlc, rolin28 a Sovouš na další projížďku podzimní 
krajinou směrem na "TEC" s "pár" zastaveními cestou než tam dojedeme. Nu co dodat dnešní přístup z 
druhé strany byl o hodně lepší a nakonec nalezena, pohozena s několika zápisy, asi nějaký škůdce. Dík za 
keš a seznámení s historií tohoto místa.. 
 

Základna 
**** 

 
GC27R5X (VPM005), Kerský les 

 
odloveno s Geo-Ondrou pri keskobrani v krajine nepolibene:-),dikes!. 

sima69 
**** 

 
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu 

 
Nalezeno behem odpoledni pesi geovypravy, behem predvanocniho uklidu jsem vymetla ze supliku tyhle 
souradnice, potrebne cache jsem lovila uz v roce 2013 a ted konecne doslo na odlov finalovky, jsem rada, 
ze na me pockala. Nekdy najdu jednu krabicku, nekdy zadnou a tady byla rovnbou dve, vzdalene od sebe 
asi 1 metr, obe pekne zachovale s logbooky, ted jsou na jednom miste, dekuji za cache.. 

anajbi 
**** 

 
GC4F0VH  (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu 

 
V nasem okoli jedna z mala. Moc diky autorovi. Srbovi 6x 

MarekSrba 
**** 

 
GC4Y9H3   (VPM0008) VPM Nezapomínejme 

Schránka byla archivována 
 

**** 
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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 2018 
 
 
 

měsíc akce den místo 
čas 

zahájení 
poznámka 

 
leden 

          

V. Zimní Legiomarš         

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

3.1. 
 restaurace U Bronců, 

Praha 
1700   

únor 

          

          

 setkání účastníků 
projektu mapování VPM 

7.2. 
 restaurace U Bronců, 

Praha 
 1700   

 
březen 

          

          

 setkání účastníků 
projektu mapování VPM 

7.3. restaurace U Bronců, Praha 1700    

 
duben 

 setkání účastníků 
projektu mapování VPM 

4.4. 
 restaurace U Bronců, 

Praha 
1700   

1. ročník - připomínka 
legionáře B. Nezavdala 

24.4. 
Český Brod, Jungmanova 

ulice 
    

 Workshop členů jednoty 
v rámci projektu 
mapování VPM a 

přípravy brožur na rok 
2018 a 2019 

        

 návštěva Mezinárodních 
trhů Militarií 

  

TRIBUNA 
DOSTIHOVÉHO 

ZÁVODIŠTĚ VELKÁ 
CHUCHLE, 

RADOTÍNSKÁ 69, 
PRAHA 5 

0800 - 
1300 

zájemci 

květen 

          

pietní akty ke dni 
osvobození 8.5. 

        

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

2.5. restaurace U Bronců, Praha 1700    

červen 

          

návštěva Mezinárodních 
trhů Militarií 

  

TRIBUNA 
DOSTIHOVÉHO 

ZÁVODIŠTĚ VELKÁ 
CHUCHLE, 

RADOTÍNSKÁ 69, 
PRAHA 5 

0800 - 
1300 

zájemci 

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

6.6. restaurace U Bronců, Praha 1700    
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červenec 

          

Sedmý ročník 
cyklistického přejezdu 

mezi rodišti 
M.R.Štefánika a T.G. 

Masaryka 

14-
15.7.2018

  

  
    

 setkání účastníků 
projektu mapování VPM 

11.7. 
 restaurace U Bronců, 

Praha 
1700    

srpen 

          

          

 setkání účastníků 
projektu mapování VPM 

1.8.       

září 

pietní akty ke dni české 
státnosti 28.9. 

        

Dětský branný den k 
výročí zaločení ČSR   

Výroční schůze jednoty 
Český Brod 

.9.   

0800-
1600 

schůze 
od 1630 

 Park u 
Pivovarského 
rybníka 

setkání účastníků projektu 
mapování VPM  

5.9. 
 restaurace U Bronců, 

Praha 
1700    

říjen 

 setkání účastníků 
projektu mapování VPM 

3.10. 
 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 

7.11. 
 restaurace U Bronců, 

Praha 
1700    

 oslava Dne veteránů 11.11.       

návštěva Mezinárodních 
trhů Militarií 

  

 TRIBUNA 
DOSTIHOVÉHO 

ZÁVODIŠTĚ VELKÁ 
CHUCHLE, 

RADOTÍNSKÁ 69, 
PRAHA 5 

0800 - 
1300 

 zájemci 

Seminář k problematice 
vojenských hrobů a 

vojenských pietních míst 
- 11. ročník, Valná 
hromada Spolku 

sobota 
24.11. 

klubovna ČsOL v hotelu 
Legie, Praha         (bude 

upřesněno) 
1000 

Společně se 
Spolkem pro 

vojenská pietní 
místa 

prosinec 

          

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

5.12. 
 restaurace U Bronců, 

Praha 
1700   
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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 50 000 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 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve čvrtém čtvrtletí 2017 finančně přispěli: 
 

Top-armyshop podpořil provoz webových stránek 
Olda Tetur - finanční dar 

Mgr. Jaroslav Krídlo - finanční dar 
 

Děkujeme za podporu! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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slovenských Hostovic, foto: KVH Beskydy 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Adresa pro kontakt : monument@vets.cz   , webové stránky projektu www.vets.cz. 
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