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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 
 
Kdyby se někomu zdálo, že náš spolek funguje 
málo, pak spolek pochopitelně jede na plné 
obrátky o čemž svědčí tisíce nových VPM 
nalezené a zařazené od konce roku 2007 a stovky 
nových přispěvatelů. Vydáváme klubový 
zpravodaj, elektronicky jsme vydali několik 
brožur a dvě z nich i tiskem (a dvě další budou 
doufejme brzy následovat), mnoho webových 
stránek nás bere jako hodnotný zdroj, i naše 
shapefile a KML se staly oblíbenými, uspořádali 
jsme několik seminářů a desítky setkání, 
provozujeme webové stránky s každodenní 
aktualizací, na naše stránky existují stovky 
odkazů z jiných stránek a jistě by se našlo i něco 
dalšího pozitivního. Koneckonců stačí si 
zalistovat právě ve zpravodaji Monument. 
Myslím, že nejdůležitějším ale je, aby spolek a 
jeho příznivci zůstali stále tou dobrou partou. 
 

Martin 
 Vítejte mezi námi : 
 
Kout Karel, Naďa Gutzerová, Sasyn Jindřich, 
Dalibor Filáček, Stanislav Pítr, ing. Jarmil 
Mikulík, Richard Darmovzal, Stanislav Hatala, 
Slavo Tuček, Viliam Szocs, Marek Plachý, Čech 
František, Jaroslav Dvořák, Radek Tlapák, Pavel 
Danys, Dalibor Plaček, Jaroslav Čvančara, 
Tomáš Sehnalík, Zdeněk Kamarýt, Alena 
Cidrychová 
 

Kronika Projektu 
 

2.1. je prezentováno více než 13900 VPM, 
do projektu se zapojilo 281 osob. 

17.1. je prezentováno více než 14000 VPM, 
do projektu se zapojilo 285 osob. 

29.1. je prezentováno více než 14100 VPM, 
do projektu se zapojilo 289 lidí. 

23.2. je prezentováno více než 14200 
vojenských pietních míst a do projektu 
se zapojilo 290 osob. Navýšil se i počet 
insignií a článků z historie. 

6.3. je prezentováno 14300 VPM, do 
projektu se zapojilo 293 osob. 

23.3. je prezentováno více než 14400 VPM, 
do projektu se zapojilo 297 osob, spolek 
pro vojenská pietní místa má již 25 
členů. A obnovilo se mapování 
vojenských lokalit, které započalo již na 
více než 50 místech. 

 

Z často kladených dotazů : 
 
Bude někde k mání zmiňované DVD sborník 
nebo offline verze ? A co to vlastně je ta 
offline verze ? 
 
Sborník se vydal (a bude vydávat) pro potřeby 
účastníků projektu mapování VPM, tedy nebude 
ani v budoucnu šířen mimo náš spolek. V 
minimálním rozsahu možná pro opravdu 
odbornou veřejnost. Offline verze je vlastně 
paralelní web. Má trochu jinou strukturu, asi je o 
něco málo ošklivější, neobsahuje insignie, 
veterány, vojenské prostory, ale je obsáhlejší jak 
co do fotografií, tak i obcí. Offline verze je 
vlastně základ pro plánovanou třetí fázi projektu, 
je to funkční balík dat. Tato verze je určena jen 
pro členy ( protože jsou vlastně autory ) a nejspíš 
od příštího roku až budeme mít zahájené 
mapování ve všech okresech i pro některé 
instituce. 
 
 

Žádost o spolupráci 
 
51- Hledáme informace o o padlém Ing. Erichu 
Fialovi (kmotr Antonína Nového), zmíněném na 
Pamětní desce Obětem okupace a povstání v 
květnu 1945v Praze 6, Norbertov 126/1, v 
budově ZŠ, odpovědi prosíme k nám, nebo na 
email antoni.n@volny.cz 
 
52-Hledám na estrankach informace o strýci své 
tchýně o generálu Františku Horáčkovi . Po smrti 
tchýně (1994) nemohu nalézt dokumenty ,které o 
svém strýci měla . Vím jen , že jeho žena se 
jmenovala Růženka a měli jednu dceru .Byl 
popraven jako člen odboje buď v Ruzyni nebo 
Kobylisích .Jeden z příbuzných tvrdí , že to bylo 
v Pardubicích na zámečku .Strýc pocházel ze 
Sezemic u Pardubic .Jeho žena s dcerou byly pak 
internovány kdesi s ostatními manželkami čsl 
důstojníků .Vím , že informací poskytuji málo , 
ale doufám , že se jistě dozvím mnohé nové . 
Děkuji velmi za odpověď . Zdravím . 
 

 Libuše Budínská,Jablonec nad Nisou 
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Z našich aktivit  
 

43.setkání klubu ( projektu ) VETS 

Zápis ze 43. setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

 
místo: Praha, Restaurace U Bronců 
 
účast: Aleš, Martin, Honzin, Vladimír, Diana, 
Jirka, Vojtěch Stráník 
 
Program: 
 
1)vybírali jsme jaké lokality se budou letos 
zpracovávat do knižní edice, největší favorité 
roku jsou město Kladno a okres Bruntál, změna 
je možná, avšak ne moc pravděpodobná 
 
2)probírali jsme pomník v Novém Boru a petici 
proti jeho výstavbě. Oficiální stanovisko 
Spolku pro vojenská pietní místa je, že 
nepodporujeme výstavbu pomníků „obětem“, 
jenž jsou založeny na účelovém výkladu dějin 
a odsuzujeme jakékoliv pozměňování dějin 
vytvářením nových obětí války. K petici jenž je 
dostupná na webu se každý člen spolku může 
připojit individuálně dle svého regionu. Samotné 
místo však považujeme za zaznamenatelné do 
naší databáze, avšak pod podmínkou, že budou 
uvedeny právě zpochybňující informace z webu 
s peticí. 
 
3)Jirka nás informoval o průběhu soutěže jenž 
začala svoji pouť 1.1., objevilo se nemálo 
zdatných přispěvatelů a hned máme další desítky 
VPM. 
 
4)předsedovi bude patřit v budoucnu 
vybudovaná sekce „Podpora-sponzoři“. kde 
mimo jiné budou informace o tom jak náš 
projekt finančně podpořit, včetně potřebných 
tiskopisů 
 
5)pro letošní rok otvíráme diskusi na téma 
zadání výroby mikiny s logem spolku 
 
6)jelikož nás naléhavě pálí možný konec našeho 
spolkového diskusního fóra, řešili jsme jak v této 
věci dál, rozhodli jsme se, že Jirka nejprve 
zkusmo udělá jednu freewarovou diskusi a jestli 
se osvědčí, přejdeme tam, nevýhodou je, že se 
bude muset vystavět znovu, nebo další možností 

je nabídka Vojtěcha s tím, že by se na jeho 
server přenesla stávající diskuse 

 
44.setkání klubu ( projektu ) VETS 

 
Zápis ze 44. setkání účastníků projektu 

mapování vpm. 
 
Konaném ve čtvrtek 18. února v salónku hotelu 
Legie v Praze. 
 
Účast: Standa, Vladimír, Jirka, Aleš, Diana, 
Pepa, Martin, Jitka Lenková, Dan Vrba a Dan 
Vrba ml., Jaroslav Čvančara, telefonicky se 
připojil Petr a později dorazil Honzin. 
 
Takže úvodem nezbývá než smeknout nad 
takovou účastí, jenž je na otevřených setkáních 
krajně nadprůměrné a velké díky všem, zvláště 
těm z větší a velké dálky, kteří neváhali do Prahy 
dorazit. 
 
K programu: 
 
1) Historik Jaroslav Čvančara nás seznámil o 
plánovaných pamětních deskách, jenž mají 
připomínat oběti z řad pomocníků parašutistů, 
kteří spáchali atentát na R. Heydricha, jedná se o 
pamětní desku, která bude odhalena 18. června 
v Resslově ulici a další, která bude v KT 
Mauthausen. A dále je třeba také vzpomenout 
obětí největších poprav v Mauthausenu z21. října 
1942 a 26. ledna 1943. 
 
2) Jitka nám zajistila zajímavá DVD jako 
odměny pro výherce v naší soutěži a Pepa 
k témuž účelu poskytl několik knih z produkce 
bývalého AVISu, takže zvolná skládáme balíčky 
cen a prvních deset se jistě má na co těšit. 
 
3) Následovala milá událost, do našeho spolku si 
podali přihlášku již zmíněný historik Jaroslav 
Čvančara a jak Dan Vrba, tak i Dan Vrba ml.. 
Všichni tři jsou mezi námi vítáni, díky jim za 
jejich odhodlání se podílet na našem projektu. 
 
4) Pepa s Martinem přítomné seznámili 
s relativně drobnými problémy při finalizaci 
našich letošních tištěných brožur, ve své podstatě 
je zpoždění výsledek ne právě nejlepší interní 
komunikace těch několika málo subjektů, kteří 
se na našem výstupu podílejí (prakticky totéž co 
loni), nicméně knihy budou. 
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5) Jirka nás informoval o předběžném zájmu p. 
Tykalové a Prahy 5 o zpracování brožury na 
téma VPM Prahy 5, Jirka se sejde se 
zainteresovanými a bude nás dále informovat, 
z naší strany o podobnou práci je. 
 
6) Vladimír nás informoval o nové publikaci 
z Anletu „Osudové okamžiky Čs. státnosti“, 
v knížečce je zmínka i o našem projektu. Daná 
publikace je určena především školám, takže je 
jistá šance, že se školáci pokusí dále dohledávat 
např. osudy obětí z jednotlivých VPM ve svém 
regionu. Za zmínku stojí, že stejnojmenná 
výstava Anletu stále putuje po ČR a stále je o ní 
zájem, což je potěšitelné (i proto, že na dané 
výstavě je našemu projektu také dán prostor). 
 
7) Martin podal informaci o aktivitách p. Dr. 
Zlaty Fořtové, neúnavné organizátorky mnoha a 
mnoha výstav a setkání. Takže letos je to 
minimálně výstava „Putování domů“ o návratu 
našich legionářů a to nejen přes Rusko, ale i 
okolní státy a USA, tradičně to bude putovní 
výstava. A bylo nám připomenuta i souvislost 
mezi Církví husitskou a Čs. legiemi. Přejeme 
paní doktorce mnoho pevného zdraví v jejím 
úsilí. 
 
8) Pepa nám podal nové informace o dění 
v ČsOL, zvláště o projektu pomoci 
druhoválečným veteránům prostřednictvím 
terénních pracovníků. A společně s Jitkou jsme 
dostali informaci o plánovaných akcích a 
zájezdech. A příslib, že budeme i nadále 
podrobně informováni. 
 
9) Naplánovali jsme další termíny, takže 
v březnu se uvidíme 23. U Bronců, v dubnu 7 
v Legii. A zvolna je potřeba ujasnit termín 
Hrušecké akce, více je v naší diskusi, ale 
předběžně jde o 16-18/4 nebo 23-25/4. Takže 
hlasujte pro Vámi vybraný termín. 
 
10) O našem projektu napsala Jitka do 
zpravodaje Region (ze dne 14. ledna), díky jí za 
propagaci naší práce, nejen zde, ale i na 
Facebooku a na mnoha dalších místech. 
 
11) Nenápadně jsme se dozvěděli jeden 
plánovaný termín svatby, takže klidné přípravy 
přejeme (i když jsou před tím ty Hrušky :-) ). 
 

12) Řešili jsme dotaz p. Sýkory (065) a shoda 
zavládla, že nejprve musíme určit lokalitu, ale 
pátrat se bude. 
 
13) Standa a Jirka nás informovali a postupu 
prací na přesunu naší diskuse. Jde to pravda sice 
pomaleji než jsme chtěli, ale pracuje se na tom. 
 
14) Vladimír znovu upozornil na fakt, že některá 
jména na VPM jsou přepisována „pod sebou“ a 
přitom je správně je psát za sebe. Tedy ne takto: 
 
Novák J. 
Novák A. 
Novák B. 
 
ale takto:  
Novák J., Novák A., Novák B. 
 
15) Pepa si na svá bedra vzal přípravné práce na 
pamětní desce pro gen. Krzáka. 
 
A to je vše. Ještě jednou velké díky všem za 
účast a mnoho zdaru a elánu do další naší 
společné práce. 
 
zapsal. Martin 
 
 
 

45.setkání klubu ( projektu ) VETS 
 

Zápis z 45. setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

 
Konaném v úterý 23. března v restauraci U 
Bronců v Praze. 
Účast: Feďo, Honzin, Jirka, Aleš, Pepa, Vojta, 
Vladimír, Martin a Tomáš 
 
Program jednání: 
 
1) Honzin již nachystal geocache pro akci v 
Mělnickém Vtelnu, která zde bude v dohledné 
době umístěna 
 
2) zároveň si Hoznin na svá bedra naložil i 
potisk (popis) stuh pro kytice na pietní akty 
 
3) Vojta nás seznámil s možnostmi našeho 
nového diskusního fóra, bude mít celkem 4 části 
(spolek, ČsOL, projekt a veřejná), přičemž pouze 
veřejná část bude viditelná i nečlenům. Změnou 
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bude to, že tentokrát diskuse už nebude hluboce 
zapuštěná do členské sekce, ale bude na ní 
přístup i z hlavního menu. Pro jistotu k ní Vojta 
dodá i návod k použití a struktura bude vznikat 
postupně, protože se nám ji ne zcela podařilo 
nalinkovat na místě od stolu. 
 
4) Vojta nám také představil možnost tvorby 
databáze pomocí formuláře, kterážto forma je 
použitelná pro zpracování VPM. Ještě budeme 
muset doladit, ale podobný způsob i pro osoby a 
vzájemné propojení těchto už nyní velkých 
balíků dat 
 
5) Pepa nám podal podrobnou informaci o dění v 
ČsOL. Předně byl schválen rozpočet, včetně 
našich požadavků, další důležitou položkou jsou 
tématické zájezdové akce (zájemci nechť se hlásí 
u Pepy). V neposlední řadě nám bylo 
doporučeno informovat o akcích dotovaných 
obcí i na webu ČsOL. A Honzin dostane na 
starosti péči o geocaching v rámci obce, kde 
povede mimo jiné právě vydané geocoiny ČsOL, 
které mají sloužit propagaci obce. 
 
6) Jak Pepa, tak i Feďo připomenuli nadcházející 
odhalení pomníku E. Beneše v Brně, které 
proběhne 10. dubna 
 
7) do Českobrodské jednoty ČsOL se přihlásil 
veterán Tomáš Sehnalík, který zároveň vstoupil i 
do Spolku 
 
8) Feďo nás informoval o svých aktivitách ze 
kterých lze vybrat z mnoha, např. fakt, že v 
čtvrtletníku Národopisná revue bude třetí číslo 
věnováno legionářům a bude vhodné připravit 
nějaké texty. Navíc se zvolna blíží sté výročí 
vzniku Československých legií. Rádi jsme 
přečetli i jeho text v časopise Přítomnost 
 
9) Martin představil znovu nastartovaný projekt 
mapování vojenských prostorů, který má být 
nedílnou součást celého kompletu skládání dat: 
vojenská pietní místa – medailony hrdinů – 
insignie – prostory. Smyslem je získat úplnou 
představu o naší historii, tedy daná osoba žila 
(medailon) – někde sloužila (prostor) – u nějaké 
jednotky (insignie) a někde je po ní památka 
(VPM). 
 
10) v rámci diskusí o 3. fázi, kdy se vlastní web 
bude nahrávat na internet, se vlastně offline stane 
právě z té zálohy (která se bude nahrávat) a 

stávající offline se stane centrálním uložištěm dat 
(budou tam i nadále veškerá dohledaná data 
k dané lokalitě) 
 
11) náš člen sestavil dva sborníky o VPM na 
Pardubicku, na základě prvních ohlasů na ně, je 
možno říci, že se jistě dají brát za bohatý zdroj k 
mapování VPM, určitě je však třeba přihlédnout 
k některým nedostatkům v nich uvedených. 
Předně je to namíchání „nejistých“ lokalit mezi 
jisté. Tedy jako bychom dali badatelnu mezi 
VPM. K tomu jsme se dohodli, že i do našich 
brožur můžeme věci z badatelny vkládat, ale 
jasně a přehledně oddělené do samostatné části. 
Nelze jen podle data úmrtí odhadovat zda místo 
je či není VPM. Nemalou chybou je ne zcela 
přesná práce e zdroji, ale na to si naši 
přispěvatelé většinou dávají pozor a nestává se 
jim, že by neuváděli některé údaje, případně byly 
údaje nepřesné (např. datum pořízení fotografie 
apod.). Stejně tak u souřadnic je třeba uvádět, 
čeho je to vlastně souřadnice v případě, že to 
není z popisu v umístění zřejmé, nebo se nabízí 
více variant. 
 
12) Hrušecká akce už se více než blíží, zájemci o 
účast se jistě už Petrovi přihlásili, kdo tak neučil 
nemá už mnoho času. Pro vojáky je doporučená 
uniforma vz. 97, maximálně vz. 95, ale jak 
zdůraznil Honzin, včetně vyznamenání. 
 
13) dořešil se krátkodobý problém s nemožností 
vkládat na web, kdy nám Estránky navýšili 
limity pro příspěvky, fotografie a další položky, 
takže máme zase na nějaký ten pátek volný 
prostor pro data a mapování 

14) neopomenuli jsme i relativně nepříjemnou 
věc, a to je „vykrádání“ našich dat ze strany 
jedno úřadu jenž má na starosti evidenci VH, 
plně doufáme, že se situace civilizovaně vyřeší. 
Ještě nikdy jsme nikomu neodmítli naše data 
poskytnout k využití. Ale aby si státem (městem) 
placený úředník data vzal a použil je bez 
předběžného povolení nepovažujeme za 
normální. Co času by se ušetřilo, kdyby dotyčná 
osoba nejprve napsala a pak konala. Rádi s úřady 
spolupracuje (byť s některými úřady a to i 
historickými je to vlastně nemožné), rádi úřadům 
pomáháme a jme rádi když úřady pomohou nám. 
Ale vše v rámci pravidel. 

 zapsal Martin 
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Publicistika 
 

 
RODNÝ DŮM JANA KUBIŠE 
 
Rodný domek se nachází v horní polovině obce 
Dolní Vilémovice, vedle hlavní silnice ve směru 
na Vladislav. 
 
Téměř 70 let po smrti tohoto významného muže 
novodobé historie se dostává obci cti zřídit 
Rodný dům Jana Kubiše. 
 
I po téměř sto letech od narození Jana Kubiše 
neprošel domek žádnou opravou. 

 
Tiše čeká na svou další šanci a nabízí nám 

neskutečně věrný obraz své doby. 
 

Veřejná sbírka 
 

Obec chce svého významného rodáka uctít a 
proto se pouští do tohoto velkého projektu.  

 
Zakládá veřejnou sbírku a věří v opatření 

potřebných finančních prostředků. 
 

Věří, že schody po kterých Jan Kubiš chodil 
budou vítat návštěvníky a nedají nikdy na 

významného rodáka zapomenout. 
 

43-6171460287/0100 KB Třebíč 
 

Veřejná sbírka na rekonstrukci, opravy, zřízení a 
provoz Rodného domu Jana Kubiše. Nenechme 
tento unikátní odkaz zaniknout. Pomozte obci 

Dolní Vilémovice uctít památku hrdiny 
světového formátu. 

 
Peníze budou využity na šetrnou rekonstrukci a 

zřízení turisticky vyhledávaného místa Rodného 
domu Jana Kubiše 

 
Obec Dolní Vilémovice, Dolní Vilémovice 142, 

675 52 
www.dolnivilemovice.cz, 
obec@dolnivilemovice.cz 

starostka : Jitka Boučková, DiS,  
mob: 724 189 755 

 
 
Malá reportaz z uvodniho ceremonialniho dne 

a pohrbu prvniho neznameho vojina ve 
vesnicce Fromelles v severni Francii. 

 
Tady  19.7.1916 probehla neuspesna bitva  
u Fromelles, ktera mela nemecka vojska odlakat 
od presunu na strategictejsi pole bitvy u Sommy, 
asi 80km jizne odsud. 
Bitvy se zucastnila cerstva vojska australska  
(5. divize) - bez jakekoli bojove zkusenosti,  
a vojska britska (61. divize). Za jeden den 
padlo,bylo raneno a nikdy se nenaslo 5 553 
australskych vojaku - nejcernejsi den  
ve vojenskych dejinach Australie,a pres 1700 
vojaku britskych. 
  
V r. 2008 se vojenskym historikum podarilo u 
Fromelles, na kraji Bazantiho lesa (Pheasant 
Wood) objevit sest velkych hrobu, ve kterych 
bylo nemeckymi vojaky individualne pohrbeno  
250 australskych a britskych vojaku z teto bitvy. 
Nebyly to zadne hromadne hroby, kde by 
mrtvoly byly na sebe nahazeny, ale kazdy vojak 
byl pohrben zvlast,casto zabaleny do celty ci 
plastenky a podle historickych pramenu byl pri 
pohrbu pritomen i nemecky vojensky Feldkurat. 
Mezi kvetnem a zarim 2009 tym archeologu z 
Oxfordu, najmuty australskou a britskou vladou 
vsech 250 tel exhumoval. Pomoci DNA a jine 
nalezene evidence se archeologicky a forensicky 
tym snazi tez o identifikaci vojaku. 
  
Vlady rozhodly vsech 250 vojaku znovu pohrbit 
na novem hrbitove asi 400m od puvodniho 
naleziste. Ukolu se chopila Commonwealth War 
Graves Commission a vybudovali prvni novy 
vojensky hrbitov po padesati letech.  
  
Vsichni padli budou pohrbeni v rakvich normalni 
velikosti (tj asi 2m dlouhe) - jinak se nalezene 
pozustatky neznamych vojaku pohrbivaji v 
rakvich o delce asi 70cm. 
Prvni pohreb se konal 30.1. a posledni bude 26.2. 
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Mezi tim budou probihat ctyri pohrby kazde 
pondeli, stredu a patek (od 8:50 do 16:30). 
 Slavnostni otevreni hrbitova a posledni pohreb 
neznameho vojina probehne za ucasti  vladnich 
zastupitelu Velke Britanie, Australie a Francie 
19.7.2010, na vyrocni den bitvy u Fromelles.. 
  
 
Pro zajimavost a jako jakousi historickou 
paralelu bych chtela zminit, ze pri slavnostnim 
projevu pri pohrbu 30.1. francouzsky general 
(Koch) zcela naprosto bagatelizoval roli 
britskych vojaku v 1.svetove valce a v bitve u 
Fromelles a vychvaloval pouze a jednoznacne 
jenom vojaky australske, kteri podle jeho slov 
zachranili Francii...Historicka nevrazivost? 

  
Jinak byl pohreb velmi dustojny,i kdyz VIP's 
nepokladali zadne vence a ani se nehraly narodni 
hymny. Francouzsti vlajkonosi z veteranskych 
sdruzeni nemeli pristup na hrbitov; ten byl 
povolen pouze vlajkonosum Royal British 
Legion - britske veteranske organizace, po 
velkych jednanich z australskou vladou. 
Publikum naprosto ocenilo jejich oddanost veci, 
kdyz zacalo chumelit a oni bez kabatu a s 
tezkymi standartami pres hodinu na hrbitove.... 
  
Manzel a ja se zucastnime vsech 13 pohrbu, 
abychom vzdali posledni poctu nasim spojencum 
- o rok drive nedaleko odsud  bojovala totiz i 
nase Rota Nazdar. 
 

Text a foto: Milena Kolarikova (ČsOL Praha) 
 
 
 
 
 
 
 

Evidence válečných hrobů 

Dnem 3. 2. 2009 byly pro veřejnost zpřístupněny 
informace o válečných hrobech, které jsou 
součástí centrální evidence válečných hrobů 
vedené Ministerstvem obrany v souladu ze 
zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech.  

Informace jsou dostupné z internetových stránek 
„Válečné hroby“ na adrese: 
http://valecnehroby.army.cz/ a 
http://www.valecnehroby.army.cz/ .  

Do problematiky evidence válečných hrobů lze 
ze stránky „Válečné hroby“ vstoupit 
prostřednictvím odkazu „Evidence VH“ 
umístěném na levém panelu obrazovky.  

V evidenci lze vyhledávat údaje o válečných 
hrobech v České republice (Hledání VH v ČR) i 
o českých válečných hrobech v zahraničí 
(Hledání VH v zahraničí).  

Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů o 
osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo 
připomenutých na pietních místech (záložka - 
Hledání podle osobních údajů) a také podle 
údajů o válečných hrobech (záložka – Hledání 
podle údajů o VH).  

K zobrazení všech válečných hrobů v terénu 
prostřednictvím mapy slouží odkaz „Mapa 
lokalit VH“. Pro zobrazení jednotlivých 
válečných hrobů v ČR prostřednictvím tohoto 
odkazu je nutné provést přiblížení (větší detail 
mapy) vybrané oblasti. Válečné hroby 
v zahraničí se na mapě zobrazují i v základním 
náhledu.  

Kliknutím myší na symbol válečného hrobu 
zobrazeného v mapě lze zobrazit další související 
informace.  

Součástí informací o válečném hrobu je jeho 
zobrazení na mapovém podkladu (pokud jsou 
známy údaje GPS), související fotodokumentace 
a e-mailový kontakt na osobu zodpovědnou za 
správnost a úplnost zobrazených údajů.  

Ing. Imrich Vetrák 
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Příběh kornetu 31. australského praporu ve 
Fromelles 

 
 
Poslední večerka na konci závěrečného 
ceremoniálu každého pohřebního dne na 
hřbitově CWGC Pheasant Wood ve Fromelles se 
troubí na kornet 31. australského praporu, který  
v bitvě u Fromelles 19.–20.7.1916 bojoval. 
 
Jeho příběh je takřka neuvěřitelný. Kornet byl 
dán na prodej loni na australské Ebay, kde ho 
objevil pan Peter Nelson, jehož dědeček byl 
voják 31. australského praporu a bitvu u 
Fromelles přežil. Pan Nelson se minulá léta 
zabýval zkoumáním historie 31. australského 
praporu a všiml si, že na kornetu je jasně 
vyražené jméno 31. austr. praporu a také jméno 
dárce kornetu, krmiče dobytka z Queenslandu, 
pana Cottona. Pan Nelson neváhal, kornet 
zakoupil  a kontaktoval australskou armádu a její 
oddíl Federation Guard, který se měl zúčastnit 
prvoválečných pohřbů ve Fromelles v únoru 
2010. 
Slovo dalo slovo, a via via se kornet dostal do 
rukou hráči na dechové nástroje ve Federal 

Guard, hudebníku Jeffrey Pooleovi.  
Mluvila jsem s ním, obdivujíc jak jeho 96 let 
starý kornet, tak jeho hru na něj, a on mi 
vysvětlil, jak nejdříve zjišťoval, zda je kornet 
skutečně původní: kontaktoval firmu, která ho 
kdysi v Londýně vyrobila, a ta zkoumáním 
vyraženého čísla na kornetu potvrdila, že byl 
vyroben r. 1914 a skutečně putoval k 31. 
australskému praporu a jeho hudebníkům.  
Dál hudebník Poole zjistil, že kornet s 31. austr. 
praporem dorazil do Fromelles 14.7.1916.  
Všichni hudebníci praporu byli v nešťastné bitvě 
u Fromelles nasazeni jako nosiči raněných a do 
jednoho té noci padli nebo byli raněni. Kornet 

byl s nimi v bitvě a po válce putoval zpět do 
Austrálie, kde na dlouhá léta zmizel někde na 
půdě… 
 
Hudebník Poole zapůjčený válečný  kornet 
musel trpělivě opravit,  protoze byl děravý, 
pokroucený, písty nefungovaly a vnitřek byl 
zanesený  neřádem. Byla to nekonečná práce, ale 
výsledek stojí za to! 
Kornet 31. austr. praporu  z  r. 1914 má 
nádherný měkký zvuk. A mně šel mráz po 
zádech,  když jsem slyšela tu neuvěřitelně 
tklivou melodii Poslední večerky nad vojenským 
hřbitovem Pheasant Wood -  poslední pozdrav 
padlým vojákům, hraný na kornetu, který byl s 
nimi v zákopech v bitvě u Fromelles r. 1916.  
 

Text a fotografie: Milena Kolarik (ČsOL Praha) 
 
 

Zasedala meziresortní koordinační komise 
pro válečné hroby 

 
Zasedání se konalo ve středu 24. března za řízení 
předsedkyně MKK VH, ředitelky odboru 
mimorezortní spolupráce Ing. Ivety Hlásecké. 
 
Cílem pravidelného zasedání komise je schválení 
souhrnné zprávy o věcném využití finančních 
prostředků na zabezpečení péče o válečné hroby 
za rok 2009 a projednání návrhu účelových 
dotací na rok 2011. 
 
V roce 2009 MO poskytlo celkem 30 dotací v 
celkové výši 11 986 000 Kč, z nichž bylo 
vyčerpáno 11 980 079,56 Kč, tedy 99,9%. Na 
zabezpečení péče o válečné hroby bylo 
poskytnuto celkem 2 000 000 Kč formou darů, 
nejvíce do Ruské federace a to 1 250 000  Kč. 
 
Pro rok 2011 navrhla ministru obrany celkem 21 
dotací. Díky usilovné práci odboru pod vedením 
Ing. Hlásecké a péčí Ing. Görnera a Ing. Filipka 
je veškerá dokumentace k dotačním žádostem 
řádně nachystaná a je velká naděje, že i přes 
menší finanční možnosti Ministerstvo obrany 
opět přispěje k obnově dalších několika desítek 
lokalit v České republice i zahraničí. 
 
Ing. Hlásecká také představila nedávno 
zpřístupněnou veřejnou databázi válečných 
hrobů na stránkách Ministerstva obrany. Toto 
nemalé dílo vzniklo především díky neutuchající 
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nadšení již zmíněných zaměstnanců odboru 
mimorezortní spolupráce Ing. Vetráka a Ing. 
Filipka. Podobné databáze sice nejsou ve světě 
až tak ojedinělé, ale ta česká naprostou většinu 
z nich (jestli ne všechny) překonává nejen svým 
rozsahem, ale především unikátním systém 
zpětné vazby na obce s rozšířenou působností, 
které jsou ze zákona povinné vést evidenci 
válečných hrobů na svém teritoriu. Tato vazba 
umožňuje udržovat data o již evidovaných 
válečných hrobech stále aktuální. Daná evidence 
umožňuje vyhledávání nejen podle událostí, 
lokality, ale i dle jednotlivých jmen osob 
uvedených na válečných hrobech. A 
pochopitelně nechybí v dnešní době prakticky 
nezbytná přímá vazba na elektronické mapy. 
Celý projekt je uživatelsky velmi přívětivý a je 
třeba za jeho zprovoznění odbor mimorezortní 
spolupráce jen pochválit. Je to již druhý více než 
kvalitní zdroj dat z MO (po databázi Vojenského 
ústředního archivu). Snad se jednou dočkáme i 
nějakého elektronického výstupu pro laiky i z 
Vojenského historického ústavu. 

 
 
 

Z naší Badatelny 
 
Hledáme případné osoby se jménem: 
Grotte Karel 1900, Grotteová Olga 1902, Grotte 
Pavel 1936, Grotteová Milada 1930, Grotteová 
Hana 1931, Grotteová Anna 1863 
 
Možná v Pardubicích žil Milan Grotte *1932 a 
+2007, jeho tatinek František Grotte byl z Plzně 
a mel spoustu sourozencu, většina z nich vč. 
maminky zahynuli v Osvětimi.  
 
Mate na nejake potomky vyse uvedenych obeti 
kontakt? Nebo kde najit? Byli to rodaci z 
Pardubic? 
 
A řešení od Mgr. Šťastného: 
 
Nositelé příjmení Grotte z okresu Pardubice : 
 
GROTTE Alfréd 
* 19.7.1903 Holice, bytem Pardubice, rasová 
perzekuce, zatčen 7.12.1942, deportace do 
Terezína 9.12.1942, transport do Osvětimi 
23.1.1943. 
 

GROTTE Karel 
* 2.8.1900 Holice, bytem Pardubice, úředník 
pojišťovny, rasová perzekuce, zatčen 7.12.1942, 
deportace do Terezína 9.12.1942, transport do 
Osvětimi 23.1.1943. 
 
GROTTE Pavel 
* 30.8.1936 Pardubice, bytem Pardubice, rasová 
perzekuce, zatčen 7.12.1942, deportace do 
Terezína 9.12.1942, transport do Osvětimi 
23.1.1943. 
 
GROTTE Richard 
* 3.2.1894 Hlinsko, bytem Pardubice, rasová 
perzekuce, zatčen 6.12.1942 a odvezen do 
Pardubic, deportace do Terezína 9.12.1942, 
transport do Osvětimi 23.1.1943. 
 
GROTTEOVÁ Anna 
* 8.5.1863 Lány u Dašic, bytem Pardubice, 
rasová perzekuce, zatčena 6.12.1942, deportace 
do Terezína 9.12.1942 kde zemřela 18.4.1943. 
 
GROTTEOVÁ Hana 
* 8.11.1931 Pardubice, bytem Pardubice, rasová 
perzekuce, zatčena 7.12.1942, deportace do 
Terezína 9.12.1942, transport do Osvětimi 
23.1.1943. 
 
GROTTEOVÁ Helena 
* 21.12.1906, bytem Hlinsko (Pa k), rasová 
perzekuce, zatčena 6.12.1942 a odvezena do 
Pardubic, deportace do Terezína 9.12.1942, 
transport do Osvětimi 23.1.1943. 
 
GROTTEOVÁ Milada 
* 26.4.1930 Pardubice, bytem Pardubice, rasová 
perzekuce, zatčena 7.12.1942, deportace do 
Terezína 9.12.1942, transport do Osvětimi 
23.1.1943. 
 
GROTTEOVÁ Olga 
* 28.4.1895 Strašov, bytem Pardubice, rasová 
perzekuce, zatčena 7.12.1942, deportace do 
Terezína 9.12.1942, transport do Osvětimi 
23.1.1943. 
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Ohlasy z našich internetových stránek a 
veřejnosti  

 
Pomník v Plzni-Koterově 
Děkuji za zveřejnění pomníku obětí 2 světových 
válek.František Lenc byl můj děda,kterého jsem 
nikdy nepoznal.Pracoval v Plzeňském odboji a 
za tuto činnost byl zatčen,uvězněn a v roce 1943 
Němci popraven v Drážďanech.Tam je i 
pohřbený ve společném hrobu.Po válce 
vyznamenám Československým válečným 
křížem 1939 in memoriam. 

Radek Lenc 
 
Rymice (KM) 
Před přechodem fronty v květnu 1945 jseb byl s 
rodiči schovaný v Rymicích v místní "trvzi" , 
tehdy se řílalo tété budově dvůr. Bylo mi tehdy 
10 let, ve dvoře měli Němci asi velitelství obrany 
Rymic, vzpomínám si,že na půdě byla 
pozorovatelna a ve dvoře byla telefonní ústředna. 
Dospělí obyvatelé byli schováni ve sklepě dvora 
a po budově se moc nesměli pohybovat, naopak 
dětem Němci v pohybu po budově moc 
nebránili. Dne 6.5.1945 jsem viděl na chodbě 
dvora dva zajaté vojáky Čsl. sboru, jeden byl 
raněn na noze, tuto měl obvázanou obvazem. 
8.5.1945 když sknčila válka, tak jsem se 
dověděl, že vojáky Němci odvezli za vesnici 
směrem na Kostelec a tam je na nákladním autě 
upálili. Vzpomínám si, že po válce jsem s 
klukama na chodbě dvora našel několik nábojů 
do ruské pušky. 

Jaroslav Janalík, 1935, Rymice 
 
 
medailon Oldřicha Pechala 
Smekám před Vámi,Oldřichu Pechale.. 

Gustav Laurenčík 
 
Zrušený pomník v obci Dobešov (NJ) 
je velika skoda ze takove pamatky mizi priklad 
pro vesnici ktera nema skoro nic takove pamatky 
by se meli udrzovat a ne bourat proc se to treba 
ted po komunismu neobnovi.je to jenom mineni  
 

dekuji sustkova 
 
obec Cerhovice (BE) 
Poblíže objektu bývalého pivovaru v 
Cerhovicích je vystaven památník manželům 
Šillingerovým - nájemcům pivovaru, odkud 
udržovala s Londýnem radiovou korespondenci 
radiostanice VĚRA, obsluhovaná Františkem 

Peltanem. V obci byl hlášen k pobytu na 
konspirační jméno František Zeman. Čeněk 
Šillinger se zastřelil při akci gestapa proti 
pivovar dne 30:ý.1942. Jeho manželka byla 
popravena (jako poslední) v době trvání II. 
stanného práva dne 3.7.1942 v Praze - 
Kobylisích. 

Michal HYNEK 
 
Návtěvní  kniha 
Dobrý den! Zabýván se již asi 10 let hledáním 
pietních míst,která připomínají naše válečné 
letce,kteří se konce války nedočkali a Vaše 
stránky jsou mi hodně nápomocné.Bohužel 
ztrácím často přehled co mám ve svém archívu já 
a Vy ne a naopak,ale nevadí někdy to snad uvedu 
do pořádku.Díky!!!! 

Pašek Jan 
 

mise SFOR 
Bosanská Krupa, Taky děkuji za tyto stránky, 
pěkné..Byl jsem v Bosně, Bosanská Krupa 1998-
99,to havarované OT jsem hlídal, a ten UVAZ je 
taky od nás z naší základy... 
Zdravím kluky.. 

Pavel Kolář, Kolis 
 
Pomník našim vojákům, veteránům 
novodobých misí 
 
Ano, pomník má 100% smysl,důvodů bych našla 
veletucet. 
Spíš bych ale navrhla památní desku, možná 
nejlépe na Vítkově v Praze, v sále, kde jsou i 
naši neznámí vojíni (Kdypak bude přístupný 
veřejnosti??) 

Milena Kolarikova 
 
obec Kostelní Lhota (NB) 
Chtěla bych poděkovat všem kteří vzpomínají na 
Ty kteří padly ve druhé světové válce.Moc si 
toho vážím a moc mě potěšilo že jsem dnes našla 
Kostelní Lhotu kam dnes jezdím dá se říct jen na 
dušičky.Mé rodiče oba z kostelní lhoty pocházejí 
a moc ráda jsem tam jezdila.Věřím že až 
navštívím Kostelní Lhotu že položím květinu i k 
tomuto pomníčku.Zdraví 

J.Branišová Ćeskolipsko 
 
obec Požáry (RA) 
dalsi dilek historie, super cetla jsem knihu dva 
proti risi kde je o tomto zminka bohuzel 
fotografie nebyla atady ted to vidim 

azalka 
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Odkaz na město Hustopeče  (BV) 
 В г. Густопече покоится  по официальным 
данным 107 офицеров и 1777 солдат Красной 
Армии.  Вот  и видите, сколько имен знакомо 
из них у нас  и в что именна не комплектны 
или очибочно написаны. Что касаестя имен, в 
таком состоянии находятся все братские 
могили у нас (не было источников из которых 
написали бы эти именна). 

Соня 
 
Armáda v Kolíně 
Díky autorovi za tyhle stránky. Už léta sháním 
jakékoliv obrázky kolínských kasáren, ale 
marně. Sloužil jsem v letech 1985-87 a 
nostalgicky na tu dobu vzpomínám... 

Petr B. 
 
Pomník v obci Klenovice na Hané (PV) 
Ne všichni rumuni položili své životy za 
svobodu. Možná jednoho z těch, kteří jsou 
uvedeni na hrobu zastřelil 7. nebo 8. 5.1945 můj 
otec, příslušník 1.čsas v Klenovicích protože se 
tam pokoušel znásilnit nějaké místní děvče v 
jednom domě. Ale i taková byla válka. 

Jiří Cajthaml 
 
město Písek (PI) 
Vážím si toho,že pořád žijí v Písku a okolí 
lidé,kteří dokáží myslet na Ty naše legionáře a 
pomník obnovili. 
Z vyprávění si pamatuji,že jmenovec Josef, 
pocházel ze Selibova č.5 a padl v Rusku. 
 
S úctou Všem padlím legionářům,L.Šálek,Praha 

 
 
obce Benkovice (OP) 
Město Hradec nad Moravicí zapomíná... 
Pomník je udržován místními občany - jakákoliv 
prosba o údržbu/opravu městem Hradec nad 
Moravicí končí nezájmem úředníků. 
Tak místní zastupitelé pamatují na své padlé... 

PhDr. Karel Vondrák 
 
Pomník v obci Kocbeře (TR) 
Dle vyprávění paní Szabové (nedávno zemřela) 
které bylo tenkrát cca 17 let, byl popraven za 
pokus o znásilněni jedné z místních dívek. O tom 
však bylo později zakázáno mluvit. 

Elbe31 
 
 
 

Vzkazy z naší „kešky“ GC1DB3Q 
 
Odloveno na spolecne akci Kolin a okoli na ktere 
se podilel jeste Werg, JirkaPiha s Hanickou, 
Koudy.S a Zegga. Pomnicek nebyl v te zaplave 
snehu vubec videt, tak musel nastoupit Ottik, 
ktery se po pas brodil snehem a kes nasel. TFTC.  
 

Team Ottik5 /267 
 
Hromadny lov se skupinou dalsich cacheru - 
akce Kolin a okoli. Toto byla posledni cache, 
kterou jsme ulovili v Ceskem Brode. Videli jsme 
ji skoro hned po prichodu na misto - je dobre 
zamerena a pekne popsana. Ovsem dostat se k 
ni, to byl tedy zazitek. Cestu za cachi blokovaly 
metry sněhu v obrovskych zavejich. Nastesti 
jsme s sebou meli velice lehkeho clena expedice, 
ktery k ukrytu doskakal a cache vysvobodil a po 
zalogovani cele expedice zase ukryl. Nedovedu 
si predstavit, jak bych se tam valil tim snehem ja 
se svymi 200 kg. TFTC. Hezke misto. 
IN: CWG 
OUT: nothing 

werg 
 
Nr 1055 - posledni z dnesnich 3 kesu v Brode. 
Takovato nista je treba pripominat! Diky za kes 

spuzva 
 
Nalezenou snadno s georobotkem v zácviku. 
Sice nehledala, ale byla moc hodná, spořádaně 
seděla na zemi opodál a pak neomylně sáhla po 
hračce a nechtěla vydat Až doma jsme zjistili, 
že OUT: šifrovací kolečko, IN: korále 
Díky za ukázání místa, kolem kterého jsme 
mnohokrát projížděli, aniž bychom tušili, že je 
opodál památníček. 

L.a.u 
 
Prohlédl jsem si i avizovaný odkaz na další 
památníky. Děkuji 

kalivodi 
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Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM 
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Projekt mapování vojenských pietních míst podporují : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V prvním čtvrtletí 2010 finančně přispěli: 
 

  Dan Vrba 
 
 
 
 

Děkujeme za podporu! 
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