
 Pomůcka pro zjištění vojenské minulosti předka za Velké války 1914-1918 

Prvním krokem by mělo být vyhledání dochovaných písemných záznamů o vojenské službě, uložených ve Vojenském historickém archivu. Pokyny         
pro vyhledávání údajů v těchto personálních dokumentech (včetně rozsahu a ceníku poskytovaných služeb) jsou obsaženy zde: 
http://www.vuapraha.cz/node/35 
Co se doby vyřízení týče, je třeba si uvědomit, že její délka se řídí celkovou vytížeností dotyčného pracoviště. Podle dosavadních zkušeností se pohybuje
mezi 3 až 6 týdny... 

1/ Vzor elektronické žádosti do Vojenského ústředního archivu na adresu: "podatelna-vua@army.cz" 

     "Dobrý den,

začal jsem pátrat po vojenské minulosti svého předka a rád bych se něco o jeho vojenské službě dozvěděl. Zejména mi jde o to, zda 

máte v archivu jeho vojenský kmenový list. Mám jen následující informace: 

Jméno + příjmení, dat. narození (povinné) atd. 

Tímto dávám souhlas s vyúčtováním služeb pro žadatele. Moje kontaktní údaje jsou: 

Adresa + kontakt tazatele 

V případě, že by moje žádost byla nedostatečná, kontaktujte mě prosím a já provedu nápravu. 

S díky a pozdravem..." 

2/ Vlastní přibližné určení jednotky, u které předek sloužil: 

http://www.velkavalka.info/mista-jednotky.php 

3 / Vyhledávač padlých: 

http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase 

4/ Kartotéka padlých v 1. světové válce 

http://www.vuapraha.cz/node/69 

5/ Kompletní seznamy padlých: 

http://www.vhu.cz/kde-patrat-po-svych-predcich-padlych-zemrelych-nezvestnych-ranenych-ci-zajatych-v-prvni-svetove-valce/ 

6/ Seznamy důstojníků společné armády (c. a k.) 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=28392&it=0 

7/ Seznamy důstojníků zeměbrany (k. k.) a četnictva 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=28395&it=0 

Shrnutí problematiky pátrání po předcích a pomůcka!!! 

http://www.vhu.cz/kde-patrat-po-svych-predcich-padlych-zemrelych-nezvestnych-ranenych-ci-zajatych-v-prvni-svetove-valce/ 

Další užitečné odkazy

1. Centrální evidence válečných hrobů MO ČR (CEVH)

http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/Default.aspx

2. Spolek pro vojenská pietní místa (VETS)

http://www.vets.cz/

3. Databáza vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny

http://www.kvhbeskydy.sk/onas/projekty/databaza-vojnovych-cintorinov-z-prvej-svetovej-vojny/

4. Ústredná evidencia vojnových hrobov SR

http://www.vs.sk/uevh/

5. Cmentarze I wojny światowej 

http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/
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6. Seznam padlých v 1. světové válce - Polsko 

 http://www.polegli.forgen.pl/index.php?lng=cz

 7. Rakouský černý kříž - Rakouský spolek pro válečné hroby 

 http://www.osk.at/

8. Italská bojiště, pohřebiště, muzea a památn

http://www.cimeetrincee.it/

9. Kriegsarchiv 

http://www.oesta.gv.at/site/6155/default.aspx

10. Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914–1918

http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=30010

http://www.comroestudios.com/StanHanna/    (verze v angličtině)
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