
Zápis

z jednání ve věci realizace nového památníku padlým vojákům Rudé armády ve 2.
světové válce na římsko-katolickém hřbitově v Novém Městě na Moravě, 

konané dne 29. 11. 2017 na radnici města v Novém Městě na Moravě

Přítomni:

Zástupci Ruské federace:
Valery Vasiljevič Konnov, první tajemník, vedoucí zastoupení Ministerstva obrany Ruské 
federace pro organizaci vojensko-memoriální činnosti v ČR 
Aleksei Triakin, třeti tajemník, vedoucí odbornik zastoupeni Ministerstva obrany Ruské 
federace pro organizaci vojensko-memoriální činnosti v ČR, 
Valery Terentiev, vícekonzul Ruské federace v Brně

Zástupce MO ČR:
Ing. Imrich Vetrák, odbor pro válečné veterány, péče o válečné hroby

Zástupci města:
Michal Šmarda, starosta
Věra Buchtová, zastupitelka města
Ing. Pavel Mertlík, referent odboru SŽP
PhDr. Žofie Řádková, referent odboru ŠKSV

Předmět jednání :

1) Upřesnění seznamu padlých Rudoarmějců

Zástupci města poděkovali zástupcům Ruské federace za upřesnění a doplnění jmen do 
seznamu padlých vojáků RA  v NMNM. 

Na základě údajů z Centrálního archivu Ministerstva obrany Ruské federace  došlo po  72 
letech od konce 2. světové války  ke správnému uvedení a doplnění jmen padlých vojáků 
RA pohřbených na hřbitově v Novém Městě. Dodaný seznam jmen uvádí, že bylo v 
Novém Městě  pohřbeno celkem 13 padlých vojáků RA, z toho 10 vojáků s uvedením 
svých jmen a 3 vojáci jako neznámí.

2) Výtvarné návrhy památníku

Město předložilo přítomným k projednání 4 výtvarné návrhy na realizaci památníku 
padlých vojáků RA v Novém Městě na Moravě na římskokatolickém hřbitově. Jednalo se o
návrhy  následných výtvarníků a sochařů - MgA. Jiři Plieštik, MgA. Monika Vosyková, 
MgA. Miroslava Špačková a MgA. Václav Kyselka. 

Na základě toho město požádalo zástupce MO ČR a Ruské federace o stanovení pořadí 
výtvarných návrhů dle jejich vhodnosti a priority. Zároveň informovalo o tom, že 



rozhodovat o návrzích bude ZM Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 
11.12.2017.

Stanovisko I. Vetráka, zástupce MO ČR:

Všechny předložené výtvarné návrhy je možné realizovat, odpovídají myšlence i zadání. 
Pokud by měl stanovit pořadí, bude následující:
1. M. Špačková (kniha)
2. J. Plieštik (postava)
3. V. Kyselka (plošná deska)
4. M. Vosyková (paprsky)

Pořadí stanovil především z praktického hlediska údržby a materiálu.
Důležité však je, jak se dohodne město se zástupci Ruské federace.

Stanovisko zástupců Ruské federace:

Po diskuzi stanovili následné pořadí výtvarných návrhů:
1.  V. Kyselka (plošná deska) – navrhují upravit jednotlivé pamětní desky s texty (jejich 
zešikmení,naklonění )
2. M. Špačková (kniha)
3. M. Vosyková (paprsky) – stejný požadavek jako návrh V. Kyselky na úpravu desek s 
textem
4. J. Plieštik – nedoporučují

Město projedná tyto požadované změny návrhů s výtvarníky. 
Zajistí: Řádková

4) Exhumace ostatků

Zástupci Ruské federace vysvětlili postup při přenosu válečného hrobu a exhumací 
ostatků padlých vojáků RA, pohřbených v NMNM s tím, že bude tato záležitost ještě 
administrativně řešena na úrovni MZ a MO Ruské federace.  Stanovisko pak písemně 
předají na základě mezinárodních úmluv na MO ČR. 

5) Závěr:

Město podá novou žádost na MO ČR, která bude obsahovat vybraný výtvarný návrh 
památníku včetně upřesnění textu na památníku. 
Zajistí: Řádková 

Zapsala:

PhDr. Žofie Řádková


