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

Slovo redaktora
Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou čtvrté a poslední letošní číslo zpravodaje Spolku
pro vojenská pietní místa v roce 2019.
Ve čtvrtém čtvrtletí se nám podařilo do databáze vojenských pietních míst doplnit dalších více
než 800 památek. Zároveň se k naší aktivitě přidalo dalších 30 ochotných pomocníků, celkem 1171.
Naše databáze se i v tomto čtvrtletí plnila velice svižným tempem, takže celkový počet fotografií,
které prezentujeme online je více než 99 000.
Patrně si pozorný čtenář všimne, že styl tohoto čísla je poněkud jiný než v minulosti. Svět žije
přes sociální média a my těžko půjdeme jinou cestou. Proto je nemalá část textů převzata nejen z našich
webových stránek, ale i z našich informací v sociálních sítích. Snad se vám bude tento způsob líbit.
Schůzková činnost, včetně semináře byla v posledním čtvrtletí skoro vzorná a vše naleznete
v samostatných článcích. Zvláště seminář a Valná hromada spolku se vcí než vydařila.
V současné době máme v databázi 54 832 vojenských pietních míst, tedy nás brzy čeká
překročení další tisícovky. Za to patří velký dík našim přispěvatelům a vkladačům dat.
V roce 2019 naši databázi navštívilo 285 214 čtenářů, což je o bezmála 14 000 čtenářů víc než
v loňském roce. Od spuštění internetové verze to je více než 3 408 000 čtenářů.
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: Veronika Horáková, Vít Krejča, Martin Prudký, Petr Hlubinka, Jan Lukavský, Petr Březina,
Tomas Kovarik, PaedDr. Josef Velfl, Vladislav Pečinka Sen, Ivan Malínský, Ing. Helena Poche, Zuzka
Dvořáčková, Ladislav Čejka, Jiří Jaroš, Věra Klauzová, Věra Husáková, Luděk Navara, Karel
Matějovský, Filip Drybčák, Viktor Wildner, Martin Both, Roman Mikula, Jan Sedlák, Jan Hildebrandt
Pavlů, Petr Staňa, Karel Běloch, Václav Hájek, Břetislav Staněk, Pavel Foretník, Miroslav Kavánek, Petr
Vůjtek.
Ve spolku: .
****

Kronika Projektu
8. 10. 2019
21. 10. 2019
1. 11. 2019
11. 11. 2019
21. 11. 2019
3. 12. 2019
16. 12. 2019
18. 12. 2019
19. 12. 2019

54 000 VPM, zapojilo se 1144 osob
54 100 VPM, zapojilo se 1148 osob
54 200 VPM, zapojilo se 1150 osob
54 300 VPM, zapojilo se 1155 osob
54 400 VPM, zapojilo se 1158 osob
54 500 VPM, zapojilo se 1164 osob
54 600 VPM, zapojilo se 1166 osob
54 700 VPM, zapojilo se 1169 osob
54 800 VPM, zapojilo se 1170 osob

Pomník Obětem 2. světové války a vojákům Rudé armády, Velké Meziříčí, na svahu Fajtova kopce nad
Velkým Meziříčím a nad dálničním odpočívadlem na 146. km dálnice D1,
Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 08. 09. 2019

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 2020 setkání příznivců Spolku proběhne
v těchto dnech: 8/1, 5/2, 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 1/7, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11 a 2/12.
****
128. setkání
128. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 4. září 2019 v Praze, jako obvykle v
restauraci U Bronců za účasti Marka, Františka M., Honzy.
Mimo debaty o spolkových věcech proběhlo:
1) návštěva – paní Ing. Jitka Č., Ph.D., která při pátrání po svých předcích objevila naše internetové
stránky a poskytla nám prvotní informace, abychom mohli doplnit další VPM vztahující se k jejím
předkům a dále přislíbila i doplnění dalších informací, případně kontaktů na další přímé příbuzné.
2) návštěva – pan Michal M. z nakladatelství Toužimský & Moravec. Seznámil nás s plánem vydat knihu
popisující osudy občanů ČSR, kteří zemřeli při obraně hranic v roce 1938. Projevil prvotní zájem o
spolupráci a zjišťoval možnosti čerpání dat z našich internetových stránek.
Zapsal: Marek
****
129. setkání
129. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 2. října 2019 v Praze, jako obvykle v
restauraci U Bronců za účasti Marka, Františka M., Vladimíra a Jiřího.
Mimo debaty o spolkových věcech proběhlo:
1) Jiří informoval o možné spolupráci:
– s odborem péče o válečné hroby Ruské federace (oni budou dodávat jména a informace k naším VPM,
my poskytneme fotky míst),
– památníkem Drážďany – v Drážďanem vzniká projekt – webové stránky s profily cca 900
československých občanů, kteří byli během 2. sv. války popraveni v Drážďanech. Profily budou
propojeny s naší sekcí Jména z pomníků.
2) návštěva – pan Michal M. z nakladatelství Toužimský & Moravec. Předal nám knihu Muži na hranici
a znovu jsme probírali případnou spolupráci3) Noví členové spolku: Jiří Padevět, Pavel Šmejkal, Petr Blažek, Brigita Petrášová. Brigita je navíc
i samostatný vkladač.
zapsal: Jiří
****

130. setkání
130. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 4. prosince 2019 v Praze, jako obvykle v
restauraci U Bronců za účasti Marka, Vladimíra, Martina a Jiřího.
Úvod nám zabrala střední dlouhá debata o hrobařských aktualitách v Řeporyjích a Benešově. Náš spolek
je apolitický, takže se do daných věcí nebudeme nijak výrazně míchat. V rámci osobních vztahů a díky
dlouhodobým zkušenostem našich členů však můžeme v případě zájmu nějakou tu radu poskytnout.
Nestrannost našeho spolku je obecně a především dlouhodobě známa.
Předseda nás informoval o identitě dárce daru pro náš spolek a projekt mapování. Nechce vejít ve
známost, což ještě významněji zvyšuje náš obdiv v jeho osobu a jeho práci. Děkujeme moc.
Dalším tématem byla administrační věc (z pohledu databáze), tedy tvorba dalších skupin pro zařazování
vpm, tentokrát pro lokalitu Olšanských hřbitovů. Jak známo, jde o opravdu rozsáhlý komplex hrobů,
pomalu malé město a my chceme čtenářů nabídnout co nejpřesnější informaci o umístění jednotlivých
památek.
Martin informoval o výpravě na území bývalého SNS, kde díky vstřícnosti Radima Chrásta získáváme
vzácné informace o památkách na zajaté Rakousko-Uherské vojáky. V současné době se jedná o území
Uzbekistánu.
Jirka nastínil plán na propojení naší databáze s databází Památníku Münchner Platz v Drážďanech. Jde o
propojení jmen obětí s vpm v naší databázi, kdy dojde k jisté úpravě našeho rozcestníku Jména z
pomníků. Jde o tak zajímavý nápad, že je pomalu na místě zvážit něco podobného i pro další podobné
památníky v jiných lokalitách. To je ale zcela závislé na času, kterého máme stále málo.
A to je pro letošek asi vše. Všem našim příznivcům i odpůrcům klidné svátky, příznivcům i bohatou
nadílku a vše nejlepší do Nového roku.
zapsal: Martin
****
Od 20. 5. 2019 do 8. 10. 2019 bylo do naší databáze vloženo daších 1000 památek na naši historii.
Celkově jsme tedy překonali další tisícovku a našim čtenářům nabízíme více než 54 000 vojenských
pietních míst v jedné databázi.
Velké díky patří všem přispěvatelům a vkladačům do databáze.
****
Návštěva našich stránek se drží na přibližně stejné úrovni už hodně dlouho mezi 500-900 unikátními
přístupy za den. Zpravidla o dost víc než těch 500, ale k té vyšší hranici se dostaneme jen občas.
Vzhledem k velkému množství dat o vojácích a obětech ze zahraničí a v neposlední řadě i tisícům
památek na území cizích států nám však roste počet přístupu ze zahraničí. Na ukázku data z 9. 10.
2019. Pochopitelně, že údaj není 100%, část lidí jistě používá pro přístup an Internet anonymizační
služby, ale i tak je to pěkné.
Díky všem za zájem o náš projekt.

****
Větší počet přispěvatelů a zájemců o náš projekt umožňuje mimo stálé budování naší databáze i sledování
vývoje jednotlivých památek. Zde na příkladu pomníku Hrdiny Sovětského svazu Antonína Sochora
u Stráže pod Ralskem. Fotografie jsou z let 2010 (nalevo) a 2013.

****

21. 10. 2019 Za necelé tři týdny se podařilo do databáze vložit další stovku míst. Nově tedy máme
pro čtenáře více než 54100 vojenských pietních míst. A co je ještě lepší zpráva, počty přispěvatelů
ochotných pomoci při budování naší databáze stále rostou a již se našlo více než 1150 osob, kterým není
naše historie lhostejná. Díky moc všem za pomoc.

****
Dvě dobré zprávy
Město Horní Benešov zajistilo rekonstrukci dvou válečných hrobů. Pomník Obětem 1. světové války
(CZE-8103-34054) byl v roce 2015 rekonstruován ve spolupráci města Horní Benešov a Ministerstva
obrany ČR. Celkové náklady činily 960 546 Kč, kdy dotace MO činila 615 000 Kč.

Hrob Obětí 1. světové války (CZE-8103-21254) byl rekonstruován v roce 2019. Cena 576.508 Kč
bez DPH.

****
22. 10. 2019

****

2. 11. 2019 Tzv. "starý web" s původní databází vojenských pietních míst je pod méně sofistifikovaným
hackerským útokem. Prostě si jedna figurka, říkejme ji třeba paní či slečna Saša pomocí placeného
robotka zadala přes Beninskou IP adresu 197.234.219.xx spamování naší diskuse svými stupidními
nabídkami na finanční služby.
Je ostudné, avšak pro dnešní dobu příznačné, že ani památka na naše hrdiny a oběti není těmto rádoby
poradcům svatá. Nevím jak je figurka úspěšná jinde. IP jsme zablokovali, její aktivity nahlásili
poskytovateli služby a divil bych se, kdyby někdo na takový agresivní a nevhodný způsob vážně
reagoval.

****
Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2019 a 14. výroční setkání a 13. ročník semináře
k problematice mapování vojenských pietních míst
Seminář k problematice vojenských pietních míst a valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa se
konala 23. listopadu 2019 v kavárně Divadla U Hasičů v Praze.
Na semináři jsme měli dva vzácné čestné hosty. Navštívili a do diskuse se zapojili Mgr. Jaroslav Krídlo a
válečný veterán Manuel F. van Eyck.

Seminář k problematice vojenských pietních míst
Jiří nás informoval o aktivitách spolku v roce 2019, zahájených a probíhajících projektech (viz níže
v zápisu valné hromady).

Manuel F. van Eyck nás seznámil se svými aktivitami zaměřenými na pátrání po padlých a nezvěstných
vojácích z druhé světové války na území ČR, ale i Evropě.
Martin měl přednášku na téma mezinárodní smlouvy k problematice válečných hrobů a vojenských
pietních míst, včetně systému financování péče o válečné hroby v ČR a zahraničí.

Jiří v další přednášce vysvětloval rozdíl mezi válečným hrobem a vojenským pietním místem. Seznámil
přítomné s Centrální evidencí válečných hrobů.
Martinova následující přednáška se týkala návrhů možných změn v zákoně o válečných hrobech (zákon
122/2004 Sb.).
Valná hromada spolku
Valné hromady se celkem účastnilo 20 členů (15 fyzicky, 5 cestou plné moc, 2 dorazili později, ale stihli
se zapojit). Valná hromada byla usnášení schopná.

Předseda v rámci valné hromady oznámil proběhlé události
-podání Daňového přiznání (daně = 0)
– současný stav členské základny je 27 členů
-noví členové v roce 2019: Petr Hůda, Jiří Padevět, Pavel Šmejkal, Petr Blažek, Filip Vojtášek, Brigita
Petrášová (nový vkladač)
-aktualizace manuálu – jak provádět vklady dat
-nový manuál pro vkladače- spojování jednotlivých vpm
-doplnění administrativních věcí ve spolkovém rejstříku
-dořešení výhrůžek vůči našemu spolku a našim aktivitám cestou našeho právního odborníka

V rámci naší práce v současné době probíhají dva větší projekty založené na výměně dat o válečných
hrobech a vojenských pietních místech:
1) s Odborem vojensko-memoriální činnosti v ČR (velvyslanectví RF)
2)Památník Münchner Platz (Drážďany)

Předseda nás také seznámil s ekonomickou situací spolku.
Bylo schváleno hospodaření spolku za rok 2018 (financí uzávěrka, daně), 2019.
Byl schválen finanční plán na rok 2020.
Byl schválen plán aktivit na rok 2020.

V samém závěru proběhla členská schůze jednoty ČsOL Český Brod.

Součástí volné diskuse byla ukázka nové knihy (ne) Zapomenutí legionářští „bráškové“ Velkobílovicko
od Františka Trávníčka.

Zpracoval Martin, foto: Brigita Petrášová, Martin
****

Projekt mapování vojenských pietních míst stojí na vstřícnosti přispěvatelů dát do naší databáze
informace o památkách. Nu a někdy se podaří získat památku z opravdu velké dálky. Válečný hrob
rakousko – uherských zajatců v Samarkandu v Uzbekistánu. Díky Radimu Chrástovi.

****
Hrob Alois Vocásek
Umístění: Praha 3, Jana Želivského
Nápis:
POSLEDNÍ ČESKOSLOVENSKÝ
LEGIONÁŘ
ALOIS VOCÁSEK
*13.4.1896 +9.8.2003
Poznámka:
Alois Vocásek, nar. 13. dubna 1896 v Pečkách, zemřel 9. srpna 2003 v Praze ve věku 107 let!, byl
poslední přeživší čs. legionář z 1. sv. války a snad i vůbec posledním bojovníkem z legendární bitvy
u Zborova.
Po vyučení slévačem pracoval až do vypuknutí 1. sv. války. Tehdy musel narukovat do rakousko-uherské
armády, kde působil na východní frontě jako rozvědčík. Zběhl k ruské armádě a stal se příslušníkem
Čs. legií. V jejich řadách se zúčastnil v červenci 1917 památné bitvy u Zborova, kde utrpěl vážné
poranění nohy při výbuchu granátu. Strávil celkem dva roky na frontě a jako legionář prošel celou
sibiřskou anabázi. Bojoval společně se spisovatelem Jaroslavem Haškem, v Rusku se také setkal

s pozdějším prezidentem T. G. Masarykem. Po návratu do Československa byl s ostatními legionáři
oslavován jako hrdina. Posléze se ale stal kontroverzní osobou a samotní legionáři jej ze svých řad
vyloučili.
V roce 1938, ještě před zahájením druhé světové války byl
po dobu 4 měsíců členem fašizujícího hnutí Vlajky (a k ní
přidružených Svatoplukových gard), z kterého se v době německé
okupace stala kolaborantská organizace, přestože bylo záhy
okupanty rozpuštěno. Po ukončení války byl roku 1946 souzen
za kolaboraci mimořádným lidovým soudem, který soudil prakticky
podle stanného práva, na základě Benešových dekretů; údajně měl
udat dva muže gestapu. Prokurátor tehdy požadoval pro Aloise
Vocáska trest smrti, soud mu vyměřil doživotní těžký žalář, ztrátu
občanské cti a konfiskaci majetku; až do konce svého života se
považoval za nevinného.
Po osmi letech vězení byl roku 1954 propuštěn. Na základě „zjištění
menší společenské nebezpečnosti v jeho jednání“ mu byla udělena
amnestie prezidentem republiky Antonínem Zápotockým. Okresní
soud v roce 1964 (tehdy byl stár již 68 let) jeho trest zahladil, tudíž
bylo dále na něj pohlíženo jako na netrestaného. V roce 2001
obnovená Československá obec legionářská (ČsOL) jej však do
svých řad zpět nepřijala.
Roku 2001, ve věku 105 let, se rozhodl očistit své jméno a začal bojovat o zrušení původního rozsudku,
který je stále pravomocný. U krajského soudu, vrchního soudu ani Ústavního soudu obnovy soudního
procesu nedosáhl. Ústavní soud ale konstatoval, že rozhodování poválečných soudů nebylo zcela
v pořádku. Než stačila být doručena již napsaná žádost k Evropskému soudu pro lidská práva
ve Štrasburku, zemřel.
Dlouhá léta před svou smrtí žil životem starobního důchodce ve starém činžovním domě v pražském
Podolí, nikdy již nepřišel do střetu se zákonem. Byl celkem 4krát ženatý, třikrát ovdověl. S první
manželkou žil 48 roků, v 97 letech se oženil počtvrté. Přežil svého jediného syna z prvého manželství,
jedinou vnučku i pravnučku. Od roku 1974 byl aktivním členem církve adventistů sedmého dne.
Byl do posledních chvil fyzicky i duševně svěží, hodně četl, hrál šachy a pravidelně se účastnil
bohoslužeb. Sám si nakupoval, vařil a pečoval o svou domácnost. Svou dlouhověkost přičítal svému
životnímu stylu, v 80 letech přestal kouřit, pil velmi střídmě (jako lék). Ve 105 letech se, dle vlastního
vyjádření, cítil jako osmdesátník a pravidelně navštěvoval podvečery s legionářskou tematikou v divadle
Kollowrat, které pořádalo Masarykovo demokratické hnutí.
Při příležitosti jeho 105. narozenin vyšla v edici "Brněnský legionář" brožurka o jeho životě "Hoch
od Zborova", která je po listopadu 1989 jedinou prací, která byla věnována žijícímu československému
legionářovi, účastníku 1.světové války a slavné Sibiřské anabáze. Vstupu do občanského sdružení Odkaz
legionářů a odboje v naší vlasti, který byl naplánován na rok 2004 se již nedočkal.
Alois Vocásek byl nejstarším žijícím mužem v České republice. Jeho pohřbu se zúčastnili zástupci
Armády České republiky.
Zběhl z rakousko-uherské armády, aby nemusel bojovat proti Rusům. Největší bojové zásluhy si tento
hrdina vydobyl v bitvě u Zborova, tam bojoval v ruské armádě proti svým rodákům, Čechům nuceným
sloužit v armádě Rakousko-Uherska.
V roce 2008 žilo po celém světě jen 12 veteránů 1. světové války, ve které zahynulo na 10 milionu vojáků
a 8,5 milionů civilistů.
(zdroj: Wikipedia)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
****

Aktualizace dat
5. 10. 2019: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 726 fotografií (což je 563 MB). Tím našim
čtenářům nabízíme 93 521 fotografií vojenských pietních míst (což je 120, 9 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 96 952 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
****
1. 11. 2019: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 604 fotografií (což je 347 MB). Tím našim
čtenářům nabízíme 94 125 fotografií vojenských pietních míst (což je 121, 2 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 97 565 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 2 577 profilů v části Jména z pomníků.
****
1. 12. 2019: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 762 fotografií (což je 620 MB). Tím našim
čtenářům nabízíme 94 887 fotografií vojenských pietních míst (což je 121, 8 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 98 359 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 2 623 profilů v části Jména z pomníků.

****

Publicistika
Historicky první vpm v databázi
Historicky první vojenské pietní místo bylo vloženo ještě na “starý web, který je dodnes udržován
v provozu. Stalo se tak navečer 16. listopadu 2005. Ano, je to tak, už 14 nabízíme našim čtenářům
online k seznámí informace o vojenkých pietních místech a válečných hrobech. Od 1. 6. 2011 naleznete
všechna naše prezentovaná data na adrese www.vets.cz.

Martin
****
Pomník Josefa Klause
Člověk se stále učí. Ve Břevništi pod Ralskem se nachází pomník
Josefa Klause. Je to vyjádření vděku člověku, který se podílel
na návratu našich zajatců z ruského zajetí v letech 1919-1921.
To datum je velice důležité, protože potvrzuje, že i v tak pozdní
době jsme na území tehdejšího Ruska měli prvoválečné zajatce.
To já jen k diskusi na téma legionářské pomníky v RF.
Řídící učitel z Břevniště Josef Klaus. Zasloužil se o repatriaci přes
40 000 válečných zajatců v letech 1919 -1921 z ruského zajetí.
Narodil se 10. 2. 1878 v obci Česká Novina jako syn rolníka a byl
účastníkem 1. světové války. Jako zajatci v Rusku se mu podařil
spolu se 120 kamarády útěk z Uralu do vlasti (ČSR). Spolu
se starostou města Zákupy Dr. Heldem a šefredaktorem
Libereckého časopisu, Dr. Feistnerem, založil spolek rodinných
příslušníků valečných zajatců. Presidentem T. G. Masarykem byl
v roce 1919 pověřen, jako i Friedrich Wilhelm, organizovat návrat
zajatců ze Sibiře do vlasti. V čele delegace Československého
Červeného kříže cestoval přes USA, kde sbíral hmotnou pomoc pro zajatce mezi tamními německými
krajany, přes Japonsko do Vladivostoku. V letech 1919 - 1921 se mu podařilo za velmi těžkých okolností,

po železniční trati, proniknout do nitra Sibiře, kde zprostředkoval návrat zajatců do vlasti. Za jeho
obětavou činnost obdržel po návratu do vlasti od československého státu vyznamenání a peněžní odměnu,
za kterou si koupil usedlost v Břevništi. Rovněž dostal od rakouské vlády čestné děkovné uznání. Po 2.
světové válce musel Josef Klaus opustit svůj domov. Zemřel 21.7.1956 ve Wittenburgu (Mecklenburg,
tehdejší NDR).
Martin
****
Vojenská pietní místa v Praze 3
Publikace mapuje pamětní desky a pomníky městské části Praha
3, které připomínají oběti druhé světové války. Některé patří
obětem bojů v Pražském povstání v květnu 1945. Další
vzpomínají na popravené a umučené odbojáře. Na dalších
naleznete jména letců, kteří bojovali a zahynuli v řadách
britského válečného letectva Royal Air Force. Několik jmen pak
patří obětem náletů spojeneckého letectva. Na kamenech
zmizelých, umístěných v chodnících před domy, kde žili,
si můžete přečíst jména obětí holokaustu. Publikace je výrazem
úcty a poděkováním všem občanům Prahy 3, kteří položili životy
za svobodu naší krásné Prahy a celé české vlasti.
Autor: Vladimír Štrupl
Vydalo: Centrum české historie
Počet stran: 126
Vazba: brožovaná
Formát: A5
110,00 Kč
Publikaci je možné zakoupit zde:
http://www.ceskatrikolora.cz/p/vojenska-pietni-mista-v-praze-3/
****
Vojenská pietní místa a vojenská služba
Jedním z často diskutovaných témat jsou úmrtí vojáků ČSLA, ČsA a AČR v průběhu vojenské služby.
Víte, že náš Spolek mapuje i tyto památky? Výsledek nám nakonec dá možnost reálně nahlédnout
na vojenskou službu. Jako vždy nerozlišujeme vojáky základní služby, vojáky z povolání a ani důvody
smrti. Prostě opět pouze mapujeme.

****

Sokolské vojenské pietní místo
Nedávno měli Sokolové svůj svátek, takže jedno sokolské vpm jako připomínka jejich odvahy v boji
za naši svobodu neuškodí.
"Když vypuklo v Praze 5.května 1945 povstání, bylo prvou starostí odvážných bratří obsadit sokolovnu,
zbavit ji od nezvaných hostů a zabránit příp. úmyslným či nahodilým škodám. .... V sokolovně byl tehdy
německý vojenský lazaret s ozbrojenou ostrahou, která byla rozhodnuta hájit své dočasné sídlo
do posledního dechu a pálit po každém, kdo se odváží k budově jen trochu přiblížit. .... Bratr Jan Komár,
cvičitel a pozdější místonáčelník, přispěchal k sokolovně na rozhlasovou výzvu. Stál pod schodištěm
na rohu Budečské a tehdejší Nerudovy (dnes Polské) ulice. Jedinou jeho zbraní, kterou narychlo vzal
z domova bylo kladivo. Ostřelovač pálil na něj z okna ve 2. patře sokolovny pokaždé, když se snažil
postoupit k budově. Když střelba na okamžik utichla, Komár se rozhodl k svrchovaně riskantnímu útoku.
Vyběhl po schodišti, kladivem rozbil sklo ve vstupních dveřích, proklestil si cestu ke schodišti, když
přemohl v rozhodujícím okamžiku kdo z koho překvapenou stráž ve vestibulu. Jeho jedinou myšlenkou
v té chvíli bylo zneškodnit nebezpečného ostřelovače ve 2. patře. Rozběhl se po hlavním schodišti vzhůru
a k němu se připojil další bojovník mladičký Miroslav Vohrna, který krátce po Komárovi vnikl
do budovy rozbitými dveřmi. Oba se dostali až na podestu bezprostředně pod druhým patrem a před
střelbou ostřelovače se snažili krýt zalehnutím na schodišti. Bohužel ani v této poloze nebyli dostatečně
před střelbou chráněni a pro Vohrnu se stal tento okamžik posledním v jeho kratičkém životě. Komár
stačil ustoupit a rozhodl se zaútočit na ostřelovače z opačné strany. Cestou u stráže vestibulu vzal ruční
granát a přes tehdejší šatny a po zadním schodišti se dostal k severovýchodnímu vstupu do velkého sálu.
Spolu s ním doběhl ke vstupu další odvážlivec Ivan Podhorský, který se stal svědkem neuvěřitelné
události. Ostřelovač postřehl nebezpečí, které mu hrozilo, a střelbou bránil oběma útočníkům vstoupit
do sálu. Marně. Jakmile výstřely na okamžik ustaly, Komár neohroženě vběhl do sálu a vrhl granát
úhlopříčně přes celý sál na ostřelovače stojícího u vchodu na galerii, zasáhl jej a granát byl neúprosný.
(Nutno podotknout, že Komár vyhrál v třicátých letech dvacátého století vojenský divizní závod ve vrhu
granátem hodem přes 80 m.)"

****

Blíží se státní svátek. Den vzniku samostatného Československa je ale nejen státní svátek, ale i jeden
ze 4 dnů, kdy pravidelně prudce roste návštěvnost naší databáze. Další dny jsou 5.5., 9.5. a 11.11. Loni
jsme zaznamenali 1639 čtenářů za jediný sváteční den. Kolik to bude letos?
Pro zvídavé, rekord nepadl. Návštěva byla i tak pěkných 1155 čtenářů.

****
Vstoupili jsme do měsíce listopadu. To je z hlediska zájmu o vojenská pietní místa tradičně rekordní
období. Do naší databáze přichází nejvíce čtenářů (horní graf) a přečtou si nejvíce stránek (spodní graf).
Věřím, že i přestože je letošní rok v ČR poznamenán naprosto nepochopitelným sporem o symbol Dne
válečných veteránů, bude zájem o válečné veterány, naše hrdiny i oběti všech válečných konfliktů
i vojenské služby stejný, nebo snad i vyšší.

****
Listopad nezklamal, spolu s květnem je to pro naši databázi nejnavštěvovanější období. Zaznamenali
jsme 30901 návštěv, které si prohlédly 80653 záznamů z naší databáze.

****

7. 11. 2019 Už je to 16 let co nás opustil válečný veterán Radek Peřina. Díky Oldo, že jsi opět
nezapomněl.

****
11. 11. 2019 Malý dárek válečným veteránům k jejich dnešnímu svátku od Spolku pro vojenská pietní
místa a jeho přispěvatelů. Další stovka pietních míst v databázi. Nově tedy máme pro čtenáře více než
54300 míst.

****

Mnohdy stojí za obcí, na okraji pole, nelze je přehlédnout, ale mnoho z nás si je hned nespojí s válkou a
utrpením. I takto vypadá vojenské pietní místo, nelze na ně zapomínat.
Pomník Leopold Watzer
Umístění: Branišovice, východní okraj obce,
před hřbitovem
Nápis:
O tröste uns
Zur
Ehre
Gottes
Gestorben bin ich als Held der Pflicht.
ihr sollt es fragen doch murren nicht.
Im Herzen der Heimat Für die ich stritt.
Für die ich die Wunde des Todes erlitt.
Lieg ich begraben und Dankarbeit
hat der Gottheit dies Denkmal geweicht.
Zum frommen Andenken an ihren
geliebter Sohn LEOPOLD der
am 3. August 1916 im 23. Lebensjahre
In Rutka Mirin fiel
ERRICHTET VON DEN TRAUERNDEN ELTERN
IGNATZ u. MARIE WATZER
IM WELTKRIEGE 1917.
O. Jesu nimm alle unschuldig gefallenen Seelen in dein Reich auf.
Nur eine kleine Weile hast du o Herr das Kind uns zur Freude gegeben.
ZEMŘEL JSEM JAKO HRDINA POVINNOSTI.
ZPYTUJTE, ALE NEREPTEJTE V SRDCI VLASTI,
PRO KTEROU JSEM BOJOVAL,
PRO KTEROU JSEM BYL ZASAŽEN SMRTELNOU RANOU.
LEŽÍM POCHOVÁN, A VDĚČNOST ZASVĚTILA BOŽSTVÍ
TENTO PAMÁTNÍK.
NA ZBOŽNOU UPOMÍNKU NA JEJICH MILOVANÉHO
SYNA LEOPOLDA, KTERÝ PADL 3. SRPNA 1916
VE 23. ROCE ŽIVOTA
V RUDCE MYRYNSKÉ.
POSTAVILI ZARMOUCENÍ RODIČE
IGNATZ A MARIE WATZEROVI
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1917.
OPRAVENO V ROCE 2019 OBCÍ BRANIŠOVICE

Poznámka:
Leopold Watzer se narodil 13. února 1894 v Branišovicích do zámožné rolnické rodiny, jeho otce Ignaz
byl půlláníkem a obecním radou. V první světové válce byl Watzer příslušníkem 4. dělostřeleckého pluku
a padl 3. srpna 1916 u malé vsi Rudka-Myrynska v Haliči (dnešní severozápadní Ukrajina), příčinou
smrti byl průstřel plic. O Vánocích téhož roku bylo jeho tělo převezeno do rodné vsi a na Štědrý den
pohřbeno na místním hřbitově. Jeho rodiče pak nechali na jeho památku svého jediného syna (měli ještě
dceru) postavit zdobný náhrobek. Později v 60. letech bylo mnoho starých hrobů zrušeno a náhrobky
zničeny. Watzerův byl znovu vztyčen u silnice před hřbitovem. V roce 2019 ho obec Branišovice nechala
zrenovovat a do jeho podstavce umístila novou desku s českým překladem německého textu.
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Filip Drybčák
****
Je skvělé když se náš přispěvatel nespokojí jen s tím co našel, ale dohledá i důvod proč něco je, jak je.
Děkujeme. V blízkosti pomníku (u brány hřbitova) jsou ještě tři stejné desky s pěticípou hvězdou a
nápisem 1945. Dle vyjádření starostky obce Jaroslavy Mikáčové (27.11.2019) byly tyto dříve na různých
místech obce, pravděpodobně tam, kde vojáci padli. Po roce 1989 byly přeneseny k pomníku
osvoboditelů na hřbitov (viz fotografie v CEVH) a v současnosti jsou nainstalovány kousek
od něj - u brány.

****

Mnohdy není válečný hrob na místě označen jménem. Přesto lze jméno dohledat a následně hrob i
informaci propojit. Nyní na hřbitově v Písku, díky František Mrvka.

****
V aktuálním čísle Historie a vojenství (4/2019) je studie Prokopa Tomka o mimořádných událostech
v ČSLA. Pro mapování vojenských pietních míst je to zajímavý a hlavně přínosný zdroj (bohužel, jak
jinak o mrtvých). Obsahuje jak průměry mimořádných událostí, tak i roční souhrny. Z tabulky po součtu
pro nás plyne, že z let 1956 - 1989 by mělo existovat 5201 vojenských pietních míst s vazbou na mrtvé
vojáky.

****

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
Potřebujete informace k vyhledávání padlých vojáků Rudé armády?
Kontaktujte Zastoupení Ministerstva obrany Ruské federace pro organizaci vojensko-memoriální činnosti
v České republice.
Vedoucí Zastoupení Alexej Triakin, první tajemník Velvyslanectví RF.
Email: uppzo_chesh@mil.ru a morfvcr@mail.ru
Telefon 773 557 201 (mobil), 233 320 501 (kancelář).
Вам нужна информация для поиска павших красноармейцев?
Пожалуйста, свяжитесь с Представительство Министерства обороны Российской Федерации по
организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике.
Руководитель: Алексей Трякин, первый секретарь Посольства Российской Федерации в Чешской
Республике
Email: uppzo_chesh@mil.ru a morfvcr@mail.ru
телефон:+420 233 320 501, +420 773 557 201
****
Poděkování od čtenářky

****

Dotaz č. 200: Hledáme další informace k památníku na obrázku. Především jeho možné umístění. Je
pravděpodobné, že byl, nebo stále je v okolí Karlových Varů.

Od našeho čtenáře: Tomáš Novotný To je pomník v Chomutově, padlím první sv války, v městském
parku. Podstavec a základny od uren jsou tam dodnes.

****

29. 11. 2019 Spolek pro VPM , dostal druhý vánoční dárek, od paní starostky obce Kamenný Újezd
Jarmily Vaňourkové. Jako poděkování za informace získané z webu Vets.cz. Touto cestou děkujeme a
věříme, že informace shromážděné na našich stránkách pomáhají a pomohou i jiným!
Moc děkujeme.
Informace pro členy spolku:
Knihu k zapůjčení najdete u Honzina, popřípadě zašlu na Vaši adresu.

****

Vzkazy z našich „kešek“
INFORMACE O DESÍTKÁCH DALŠÍCH SKRÝŠÍ SE VZTAHEM K
VOJENSKÝM PIETNÍM MÍSTŮM NALEZNETE NA WWW.VETS.CZ

GC27KHX (VPM002), Jižní Morava
Tady jsem začal pořádně s geocachingem. A je to zde, kde se mi dobrodružství s odlovem moc libilo.
Proto po letech davam FP.
Supel
****
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno
Díky za pěknou kešku a zajímavý listing, zase jsem se něco nového dozvěděl :-)
hudadavid
****
GC27R5X (VPM005), Kerský les
Sobota, letní počasí a chuť se protáhnout místním lesem. Tím začla sobotní geomise za 11 keškama v
Kerském lese. Z jihu čech jsem vyrazil v ranních hodinách abych to vše stihnul projít. Po příjezdu na
určené parkoviště jsem ihned vyrazil na zahřátí pro tuto multinku. Indicie zjištěny v pohodě a hurá na
finálku kde už na mě čekali asi 4 divoká prasata (holt jsem v Kersku). Keška byla najita celkem rychle
protože nebyla nejspíš na svém místě, tak jsem ji schoval tam kde bych ji předpokládal že bude.
Kropik
****
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu
Objeveno spíše omylem při procházce s georobůtkem, když jsme si prohlíželi geoobjekt. Černá filmovka
ležela na zemi, tak jsem ji uklidil zpět do geoobjektu
traumateam
****
GC4F0VH (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu
děkuji za přivedení k hezkému hřbitovu a za přivedení ke hrobu "pochodu hladu"...a samozřejmě díky za
kešku ! :-) při silničce krásný výhled...
egon69
****
GC4Y9H3 (VPM0008) Nezapomínejme
V údržbě
****

Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM

Statistika návštěv od roku 2007

Plán aktivit Spolku pro vojenská pietní místa na rok 2020
čas
poznámka
zahájení

měsíc

akce

den

místo

leden

setkání účastníků projektu mapování VPM

8.1.

restaurace
U Bronců, Praha

1700

únor

setkání účastníků projektu mapování VPM

5.2.

restaurace
U Bronců, Praha

1700

návštěva Mezinárodních trhů Militarií

8.3.

Praha,
Výstaviště
Letňany

setkání účastníků projektu mapování VPM

4.3.

restaurace
U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků projektu mapování VPM

1.4.

restaurace
U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků projektu mapování VPM

6.5.

restaurace
U Bronců, Praha

1700

návštěva Mezinárodních trhů Militarií

21.6.

Praha,
Výstaviště
Letňany

0800 –
1300

setkání účastníků projektu mapování VPM

3.6.

restaurace
U Bronců, Praha

1700

červenec setkání účastníků projektu mapování VPM

1.7.

restaurace
U Bronců, Praha

1700

březen

duben

květen

červen

zájemci

srpen

setkání účastníků projektu mapování VPM

5.8.

září

setkání účastníků projektu mapování VPM

2.9.

restaurace
U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků projektu mapování VPM

7.10.

restaurace
U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků projektu mapování VPM

4.11.

restaurace
U Bronců, Praha

1700

Praha
(bude
upřesněno)

1000

říjen

listopad

Seminář k problematice vojenských hrobů a
sobota
vojenských pietních míst – 12. ročník, Valná
21.11.
hromada Spolku
návštěva Mezinárodních trhů Militarií

6.12.

Praha,
Výstaviště
Letňany

setkání účastníků projektu mapování VPM
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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:
místopředseda:
místopředseda:

Jiří Porteš, jiri.portes@vets.cz
Vladimír Štrupl, vets@vets.cz
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 příspěvků
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.

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, RakouskoUherska, případně území spadajících pod království České. Spolek pro vojenská pietní místa
má v současné době v databázi více než 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.

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 stránkách 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.

Projekt mapování vojenských pietních míst podporují:

Ve čtvrtém čtvrtletí 2019 nám přispěli:
Kniha (ne) Zapomenutí legionářští "bráškové" Velkobílovicko od Františka Trávníčka
Kniha Občané Kamenného Újezda v 1. sv, od paní starostky obce Kamenný Újezd Jarmily Vaňourkové
Finanční dar, dárce si nepřál zveřejnit své jméno
Děkujeme za podporu!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie na titulní stránce: Valná hromada Spolku 2019, Brigita Petrášová, 23.11.2019
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