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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
pro vojenská pietní místa v roce 2021.

do

rukou

poslední

letošní

číslo

zpravodaje

Spolku

V posledním čtvrtletí se nám podařilo do databáze vojenských pietních míst doplnit více než 600 památek (aktuálně se v databázi nachází 62013 vojenských pietních míst). Zároveň se k naší aktivitě přidalo 41
nových ochotných pomocníků, celkem je nás nyní 1380.
Situace ohledně koronaviru COVID-19 byla jako na houpačce. Podařilo se uspořádat jedno větší setkání
spojené s návštěvou krypty v Resslově ulici v Praze a následnou diskusí a jedno menší setkání. A to bylo
z pohledu společných akcí vše.
Aktuální situace okolo coronaviru nám bohužel neumožnila v letošním roce uspořádat valnou hromadu
(naštěstí je nevolební rok) včetně tradičního semináře k problematice vojenských hrobů a vojenských pietních míst – 12. ročník.
Nezbývá mi tedy, než 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, ve spolku
Noví přispěvatelé: Ing. Libuše Poštová, Igor Peshchak, Štěpán Černý, Tomáš Lébr, Nela Miloševič, Jaume Cabanes, Hana Bergmannová Klímová, Vilém Barák, Michal Doležel, Andrej Bolerázsky, Prokop
Tomek, Tomáš Dulík, Marie Brostíková, Jana Šimůnková, David Pokorný, Miroslav Václavek, Jakub
Rozehnal, Stanislav Müller, Mirka Bakajsová, Adam Komers, Vlastimil Prodělal, Vojtech Brabenec,
Dušan Mikuláš, Alexander Peroutka, Lubomír Janoušek, Petr Táborský, Jakub Jurásek, František Křůmal,
Jaroslav Nový, Michal Louč, Martin Drapák, PaedDr. Ivo Zachař, Karel Hodek, Vendula Vlková Hingarová, Ivan Kovács, Tomáš Langr, Josef Čáslava, Josef Marcián, Jurij Fatula, Konstantin Lesyk, Marika
Gabovičová.
Členové spolku: V tomto čtvrtletí se nikdo nepřidal.
****

Kronika Projektu
7. 10. 2021
18. 10. 2021
29. 10. 2021
12. 11. 2021
28. 11. 2021
13. 12. 2021
26. 12. 2021

61 400 VPM, zapojilo se 1339 osob
61 500 VPM, zapojilo se 1344 osob
61 600 VPM, zapojilo se 1350 osob
61 700 VPM, zapojilo se 1357 osob
61 800 VPM, zapojilo se 1362 osob
61 900 VPM, zapojilo se 1368 osob
62 000 VPM, zapojilo se 1380 osob

Pomník Obětem 1. světové války, Bílý Kostel nad Nisou, u kostela, Dan Vrba ml., 3. 2. 2010.

Z našich aktivit
Prohlášení:
Na stránkách Spolku pro vojenská pietní místa se mohou vyskytovat některé symboly z dob nacismu
či
komunismu.
Jsou
zde
uveřejněny
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
www.vets.cz jednoznačně distancují. Zároveň se distancujeme od osob, které památky poškozují či
odcizují, a toto jednání rezolutně odsuzujeme.
****
Od února 2012 náš Spolek pořádá pravidelná spolková setkání, a to ve vybrané středy od 17 hodin
v restauraci U Českého lva, Praha 8, Sokolovská 41/7. V roce 2022 setkání příznivců spolku proběhne v těchto dnech: 5/1, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 13/7, 3/8, 7/9, 5/10, 2/11 a 7/12.
149. setkání
149. setkání Spolku pro VPM a jeho příznivců se konalo ve středu 6. 10. 2021,
Zúčastnili se: Petr, Honza, Jiří, František, Marek, Vladimír, Brigita, Miroslav, Pavel, Dan a hosté (Monika, Raila, Lucie, Petr, Diana, +1)
Program:
1.
2.
3.
4.

Návštěva Krypty a VIP přednáška Raily H.
Přesun do restaurace U Matějíčků
Přednáška Petra Š. na téma vyšetřování útoku na R. Heydricha
Spolkové věci

Dohodnuto:
1. Valná hromada – 27.11.2021
2. Místo konání – restaurace Ladronka nebo U Matějíčků
3. Jiří P. zajistí rezervaci
Velké díky patří Monice, Raile a Petrovi za zajímavý program.
zapsal: Jiří, foto: Honza

****

****

Aktualizace dat
1. 11. 2021: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 649 fotografií (což je 735 MB). Tím našim
čtenářům nabízíme 110 718 fotografií vojenských pietních míst (což je 137,2 GB dat). Celkově však
naše databáze disponuje 114 825 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce,
atd.). K tomu ještě 3 443 profilů v části Jména z pomníků.
Nová data jsou z ČR, Rakouska, Slovenska a Ukrajiny.
****
1. 12. 2021: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 573 fotografií (což je 604 MB). Tím našim čtenářům nabízíme 111 291 fotografií vojenských pietních míst (což je 137,8 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 115 456 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 3 484 profilů v části Jména z pomníků.
Nová data jsou z Brazílie, ČR, Rakouska, Slovenska a Španělska.
****
1. 1. 2022: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 427 fotografií (což je 469 MB). Tím našim čtenářům nabízíme 111 718 fotografií vojenských pietních míst (což je 138,3 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 115 910 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 3 506 profilů v části Jména z pomníků.
Nová data jsou z Argentiny, ČR, Norska Rakouska, Slovenska a Ukrajiny.
****

****

Publicistika
Mimochodem, víte, že i Spolek pro vojenská pietní místa má interaktivní mapu s pomníky, válečnými
hroby nebo pamětními deskami? Mapa neobsahuje všechna místa, která má spolek v databázi, vzniká
zpětně jako samostatná část, ale pro zájemce je k nahlédnutí na adrese https://www.vets.cz/vpm/mapa/.

Martin
****
Spolek pro komunikaci se zájemci o problematiku vojenských pietních míst nepoužívá pouze módní sociální sítě. Máme i diskusní fórum. Aktuálně počet diskutujících překročil číslo 200.
https://diskuze.vets.cz/

****

Jak dostávají jména z pomníků tvář. Na vojenských pietních místech je neskutečné množství jmen.
Zvolna se však daří ke jménům přiřadit tvář, někdy i příběh. Například dnes ke jménu Josefa Součka z
Velkého Oseku, který padl ve Velké válce. Díky ochotě jeho vnučky máme v databázi nyní i více než jeho jméno, ale i pár slov o jeho životě, data a především jeho fotografii.
Dnešní doplnění je zajímavé i tím, že přispěvatelka „zakulatila“ číslo těchto ochotných pomocníků, bez
kterých by databáze nemohla vznikat, a aktuálně je tento počet 1340.

****
Ministerstvo obrany ČR provozuje databázi s názvem Centrální evidence válečných hrobů. Je nezbytné
zdůraznit, že jde o jeden z nejlepších systémů v daném oboru na světě. A což se občas málo ví, jde o systém pravidelně aktualizovaný.
V současné době je v evidenci CEVH celkem 37 379 položek, kdy se jedná o 23 283 válečných hrobů a
14 096 pietních míst. Evidence se váže k 481 397 osobám, z nichž je v databázi jmenovitě uvedeno 318
078 jmen.
Spolek pro vojenská pietní místa aktuálně eviduje ve své databázi 61 572 památek, z nichž přesně 32 000
má statut válečného hrobu (kulaté číslo je také důvodem vzniku tohoto příspěvku).
Obě databáze nelze zaměňovat nejenom proto, že jednu vede MO a druhou spolek. Jedna vznikla na základě zákona o válečných hrobech, druhá podle metodiky spolku pro vojenská pietní místa.

Obecně lze konstatovat, že každý evidovaný válečný hrob nebo pietní místo podle CEVH je vojenským
pietním místem podle metodiky Spolku pro vojenská pietní místa, ale naopak to nemusí vždy platit a tedy
ne každé vojenské pietní místo musí být válečným hrobem.
Spolku tedy zbývá domapovat více než 5000 válečných hrobů, ale jelikož se CEVH stále doplňuje, bude
to v průběhu doby jistě víc.
Rád bych zde poděkoval pracovníkům Odboru pro válečné veterány na MO, kteří mají danou databázi na
starosti. CEVH i databáze Spolku pro vpm vedle sebe běží už hodně dlouho a dovolím si tvrdit, že jen
díky těm několika málo konkrétním lidem na OVV má náš stát databázi, kterou nám může hodně států
závidět.

****

Nová funkce v naší databázi.
Asi všichni víte, že u vojenských pietních míst lze nalézt evidenční číslo z Centrální evidence válečných
hrobů (pokud je daná památka válečným hrobem, nebo evidovaným pietním místem). To se však týká
„pouze“ památek evidovaných v CEVH a tedy s vazbou na ČR, byť někdy v zahraničí.
Nově bude podobně dostupné číslo i ze Slovenska. Z databáze „Ústredná evidencia vojnových hrobov“.
Postupně se budou doplňovat i čísla k vojenským pietním místům u nás zařazeným v minulosti, kdy tato
funkce ještě nebyla u nás dostupná.

****
Registraci tohoto místa za válečný hrob považuji za zatím poměrně vzácnou a dovolím si tvrdit, že je to
zcela správný přístup úřadů.
Jednak se jedná o tzv. „rodinný hrob“, a navíc jde o událost z roku 1938 (tedy z doby, kdy oficiálně nebyla žádná válka). Nicméně, bylo to v době, kdy se bojovalo a umíralo, a je zcela nezbytné tato místa
zaznamenat a registrací jim zajistit ochranu.
Vojín v záloze, příslušník 1. čety praporu 21. pěšího pluku Karel Beneš. Poblíž Předních Rennerovek,
cestou na Lahrovy boudy, byla jeho jednotka napadena palbou z místní německé školy, vojáci palbu henleinovců opětovali. Vojín Beneš byl smrtelně zraněn během přestřelky.
Nikdo nebude zapomenut.

****

Z badatelny
aneb co nám vydalo pátrání ve spolupráci s čtenáři
Ohlasy a komunikace se čtenáři z našich internetových stránek
Žádost o spolupráci či pomoc, vaše dotazy
Dotaz č. 207: Hledáme lokalitu, kde se nachází, nebo nacházel tento památník.

****

Vzkazy z našich „kešek“
INFORMACE O DESÍTKÁCH DALŠÍCH SKRÝŠÍ SE VZTAHEM K VOJENSKÝM PIETNÍM MÍSTŮM NALEZNETE NA WWW.VETS.CZ
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava
V rámci tradičního cykloSlovácka, po kopečkách zase na rovinku - promotat se dubravou, v Hodoníně
přejet na Slovensko, omrknout Kopčany, posedět na vymrzlé zahrádce, protože vevnitř to kvůli předpisům aktuálně nešlo, a pro nás premiérově přes lávku a Týnec do Nechor a pak už fofrem než se setmí
aspoň na Mutěnku a “domů”. I když bylo nečekaně chladno, nakonec to těch 100 km přece jen bylo.
Chvíli mi trvalo, než jsem správně pobrala hint, ale pak přece jen nalezeno. TFTC.
EvelinaO
****
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno
Snadná Kes na zajímavém místě.
MHasku
****
GC27R5X (VPM005), Kerský les
Jednoduché multiny, to je moje a tak jsme do itineráře zařadili i tuto. Díky za ni i za připomenutí událostí,
které by nikdy neměly být zapomenuty.
Venda a spol
Díky za kešku. Pěkné místo.
Ňufíci
****
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu
Nalezeno na nedelnim vylete do Ceskeho Brodu s afrinou a surie.m.
Sice uz byla tma, ale diky presnemu hintu to bylo na prvni sahnuti.
Diky za cache.
wabicek
****
GC4F0VH (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu
Smutný kus naší historie, díky za poučení, PermonHroch.
PermonHroch
****
GC4Y9H3 (VPM0008) Nezapomínejme
V údržbě
****

Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu VPM
Informace je denně aktualizovaná zde: https://www.vets.cz/vpm/statistika/

Statistika návštěv od roku 2007

Plán aktivit Spolku pro vojenská pietní místa na rok 2022
místo

čas
poznámka
zahájení

setkání účastníků projektu mapo5.1.
vání VPM

U Českého lva, Praha

17:00

Seminář k problematice vojenských hrobů a vojenských pi5.2.
etních míst – 12. ročník, Valná
hromada Spolku

pravděpodobně restaurace Ladronka, bude
upřesněno

setkání účastníků projektu mapo2.2.
vání VPM

U Českého lva, Praha

17:00

setkání účastníků projektu mapo2.3.
vání VPM

U Českého lva, Praha

17:00

setkání účastníků projektu mapo6.4.
vání VPM

U Českého lva, Praha

17:00

květen

setkání účastníků projektu mapo4.5.
vání VPM

U Českého lva, Praha

17:00

červen

setkání účastníků projektu mapo1.6.
vání VPM

Zenklovka

17:00

U Českého lva, Praha

17:00

měsíc

akce

leden

únor

březen

duben

den

červenec setkání účastníků projektu mapo- 13.7.
vání VPM

náhradní
termín z roku
2021

srpen

setkání účastníků projektu mapo3.8.
vání VPM

září

setkání účastníků projektu mapo7.9.
vání VPM

U Českého lva, Praha

17:00

setkání účastníků projektu mapo5.10.
vání VPM

U Českého lva, Praha

17:00

setkání účastníků projektu mapo2.11.
vání VPM

U Českého lva, Praha

17:00

listopad Seminář k problematice vojenských hrobů a vojenských pi- sobota
etních míst – 13. ročník, Valná 26.11.
hromada Spolku

Praha
upřesněno)

10:00

prosinec setkání účastníků projektu mapo7.12.
vání VPM

U Českého lva, Praha

říjen

(bude

17:00

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 již není 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: 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 (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.

Projekt mapování vojenských pietních míst podporují:

Ve čtvrtém čtvrtletí 2021 nám přispěli:

xxx
Děkujeme za podporu!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie na titulní stránce: Starovice, zeď farní zahrady, Radim Kapavík, 14.11.2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Monument je neprodejná účelová publikace, vydávaná za účelem propagace mapování vojenských pietních míst a aktivit Spolku pro vojenská pietní místa. Číslo neprošlo jazykovou úpravou.
Adresa pro kontakt: monument@vets.cz , webové stránky projektu www.vets.cz.
© Spolek pro vojenská pietní místa

