Výroční zpráva o činnosti spolku Signum belli 1914
za roky 2020 a 2021
Jelikož na přelomu let 2020 a 2021 byla díky pandemickým omezením situace krajně nejistá,
nepřipadlo nám smysluplné sestavovat plán činnosti na následující rok. S tím se svezla i
výroční zpráva za rok 2020, která tehdy také nevznikla. Pandemické dvojročí 2020-2021 tedy
shrneme do jednoho dokumentu.

Členové
Ke konci roku 2021 se rozhodl řady spolku oficiálně opustit Petr Tichý. Věříme ale, že naši
spolupráci to prakticky nijak nezmění.
V roce 2021 svou aktivitu v rámci spolku z různých osobních důvodů výrazně utlumil Jiří
Vrba. Ten by se měl během roku 2022 rozhodnout o formě a intenzitě svého zapojení v
budoucnosti.

Činnost spolku
Činnost spolku je průběžně podrobně dokumentována na internetových stránkách spolku
(http://signumbelli1914.cz), zde tedy zrekapitulujme nejdůležitější aktivity během roků 2020
a 2021:

Plánované aktivity (2020)
1) Práce na knize o IR 81 pokračuje, byla ovšem omezeným přístupem do vídeňského
archivu zbržděna.
2) Databáze seznamů ztrát byla zveřejněna na https://velkavalka.info/seznamyztrat/;
mimo IR 81 obsahuje i kompletní seznam IR 91, část seznamů LIR 14 a probíhá další
přepisování. Matrika LIR 13 nebyla dosud do databáze zařazena, probíhá ale přepis
matriky IR 81 (zbývá menšina), po jehož dokončení bude web upraven tak, aby
umožňoval i její zveřejnění. Pak bude možno zveřejnit i matriku LIR 13.
3) Kampaň na výrobu hvězdiček i umístění první části proběhla úspěšně, celá akce byla
ale zhacena postojem Národního památkového ústavu.
4) Přednášek bylo kvůli omezením daným pandemií výrazně méně, ale v rámci možností
proběhly aspoň ty na tradičních místech.
5) Archivní výzkum pokračoval i přes omezený přístup do Vídně téměř ve stejném
rozsahu jako dřív, i když s rozšířením zpracovávaných témat (Manilowa, boje u
Starého Martinówa, boje na Sanu, boje u Velkropu…) je znát, že ho nyní provádíme
jen v jednom člověku namísto dřívějších dvou.
Co se týče plánované modernizace webu, došlo k založení blogové části:
https://blog.signumbelli1914.cz
, která umožňuje zveřejňovat flexibilněji nejrůznější obsah, a také (oživení) YouTube kanálu:
https://www.youtube.com/channel/UCrJ42NEb5N4ZCia433T9ehw
, kde zveřejňujeme videa, přednášky a prezentace.

Aktivity mimo původní plán
1) Po pořízení drona jsme objevili kouzlo leteckých záběrů a vytvořili několik videí a
prezentací, které je využívají – například prezentace několika vojenských hřbitovů.
2) Na poslední chvíli jsme se dozvěděli o chystaném (obnovovaném) památníku českým
vojákům ve Starém Martynivě (Ukrajina), kde jsme po dohodě s Ministerstvem
obrany navrhli přidání jmen padlých vojáků IR 81, které nakonec bylo realizováno. V
rámci této problematiky jsme pak zpracovali studii popisující inkriminované boje
českých vojáků na Dněstru.
3) Podařilo se nám navázat spolupráci s kolegy z Ukrajiny (Ivano-Frankivská oblast),
kteří se věnují vojenským hřbitovům v jejich okolí, a také jsme je už navštívili a
absolvovali první expedici tímto směrem.

Spolupráce s partnerskými organizacemi
1) V rámci spolupráce s archeology ze spolku Zakopy.cz vznikl dokument o jejich
výzkumu na vrchu Staviská:
https://www.youtube.com/channel/UC9D533EMMkC82-wkzxfec8g
2) V rámci spolupráce s KVH Beskydy i se skupinou Memento bellum (kolem pana
Fatuly) se nám podařilo navázat kontakt s ukrajinskými kolegy z Ivano-Frankivsku a
okolí, s nimiž předpokládáme další spolupráci do budoucna.
3) Začali jsme volně spolupracovat také s polskými archeology z krakowské univerzity
(tým kolem Marcina Czarnowicze), se kterými jsme se seznámili na počátku roku
2020 na workshopu konaném u nich na univerzitě a následně se během obou let
několikrát potkali v terénu.
4) Skrz pomník ve Starém Martynivě jsme navázali kontakt se skupinou kolem M.
Svitáka z jižních Čech (IR 75), přes polské archeology s Grzegorzem Gaskou,
nadšencem pro oblast polských Bieszczad.
5) Významná by do budoucna mohla být spolupráce s olomouckým Centrem pro válečné
veterány, které se ustavilo v tomto městě a začíná vyvíjet činnost kolem hřbitova v
Černovíře; letos jsme s nimi již spojili tradiční vzpomínkovou akci ke Dni veteránů a
doufáme, že společné aktivity – především týkající se Černovíra – budou pokračovat.

