Výroční zpráva o činnosti spolku Signum belli 1914
za rok 2019

Členové
V roce 2019 se členská základna formálně nezměnila – i když kolegu Karla můžeme jistě už
považovat za neformálního člena Signum belli 1914.

Činnost spolku
Činnost spolku je průběžně podrobně dokumentována na internetových stránkách spolku
(http://signumbelli1914.cz), zde tedy zrekapitulujme nejdůležitější aktivity během roku 2019:

Plánované aktivity
1) Vydání turistického průvodce „Po stopách hanáckých zeměbranců“ jsme zatím
nerealizovali, neboť nemáme dořešeno technické provedení mapových podkladů, které
jsou u průvodce mimořádně důležitou součástí.
2) Přednášky jsme letos uskutečnili 4 na jaře a další 4 na podzim.
3) V databázi ztrát IR 81, kterou máme zveřejněnou na webu, nám chybí už jen poslední
rok, který ještě zčásti čeká na přepis; úpravu uživatelského rozhraní do pro veřejnost
přístupné formy spojíme s větším přepracováním webu (viz plán na příští rok).
4) Práce na prvním díle publikace o IR 81 výrazně pokročila, v zásadě máme kompletně
zpracovaný celý rok 1914. Uskutečnili jsme také terénní výzkum jak srbského, tak
východního bojiště z roku 1914.
5) Bádání soustředěné na boje v Karpatech letos postupovalo pomalejším tempem a
ucelený záměr anglickojazyčné publikace o bojích v Karpatech 1914/15 zatím
nevznikl, nicméně systematicky pokračuje dál. Začali jsme se také konečně zabývat
oblastí polských Biesczad, tedy hlavního směru rakousko-uherské ofenzivy v
Karpatech.
6) Černovír – hvězdičky k označení první řady hrobů v sekci H jsou na přelomu let ve
výrobě, kampaň na výrobu dalších bude následovat na jaře.
7) Archivní výzkum jsme dále rozšířili, v roce 2019 proběhlo 12 návštěv Kriegsarchivu.
8) Uvažovaný elektronický časopis, věnující se vojákům z Českých zemí v rakouskouherské uniformě, nevznikl, neboť žádný z účastníků projektu nemá kapacitu ke svým
vlastním činnostem přibírat ještě péči o časopis. Nás to ovšem přivedlo k myšlence
vytvořit prostor k publikaci našich materiálů na našem webu (viz plán na příští rok).

Aktivity mimo původní plán
1) Zapojili jsme se do dlouhodobého mezinárodního projektu Manilowa, jehož cílem je
připomenout vojáky obou stran válčící na tomto karpatském bojišti na jaře 1915.

