Válečné hroby a pietní místa na území Poličky
a obcí spadajících pod obec s rozšířenou působností Polička
Podrobnější informace naleznete na www.valecnehroby.army.cz

Pomník židovským obětem fašismu
Polička - centrální hřbitov
GPS 49°42'53.561"N, 16°15'17.71"E
Pomník na památku 78 židovských obětí holocaustu z Poličky a blízkého okolí z r. 1982 od Jiřího
Horáka. Je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod ev. č. 5223.
Nápis: Pro věčnou paměť na čsl. občany židovské souvěrce z Poličky a blízkého okolí, nevinné
oběti zrůdného fašismu, kteří v počtu 78 mužů, žen a dětí byli v létech 1939-1945 německými
nacisty deportováni do koncentračních táborů, kde po nelidských útrapách násilnou smrtí zahynuli. Čest jejich památce. Lidé bděte.

Pomník obětem I. světové války
Polička - centrální hřbitov
GPS 49°42'55.226"N, 16°15'16.436"E
Náhrobek nad společným hrobem 20 obětí I. světové války zemřelých v poličském lazaretu.
Nápis: Obětem světové války 1914 – 1918 věnuje město Polička.

Památník osvobození
Polička - centrální hřbitov
GPS 49°42'52.606"N, 16°15'13.959"E
Pozůstatky 13 rudoarmějců, kteří byli původně pohřbeni rozptýleně, jména nejsou známa. Pomník
nad ostatky byl vytvořen v r. 1966 podle návrhu stavitele Rudolfa Kopeckého.

Válečný hrob rudoarmějce
Polička - centrální hřbitov
GPS 49°42'55.226"N, 16°15'16.436"E
Dříve umístěn v parku, v roce 1996 ostatky převezeny na centrální hřbitov, hrobové místo 210.

Legionářský pomník Naše osvobození
Polička
GPS 49°42'45.979"N, 16°16'8.963"E
Legionářský pomník NAŠE OSVOBOZENÍ představuje legionáře, který kopím s praporem
svobody ubíjí rakouského dvouhlavého orla. Pomník z r. 1925 od Josefa Fojtíka. V roce 2003
byl prohlášen za kulturní památku. Nápis: Památce našich padlých 1914-1918 věnovalo
Ministerstvo školství a národní osvěty.

Legionářský pomník Poroba
Polička
GPS 49°42'45.296"N, 16°16'9.245"E
Legionářský pomník POROBA. Socha představuje popraveného legionáře, kterému sedí na
ramenou dvouhlavý orel. Dílo z r. 1925 od Josefa Fojtíka. Pomník byl v roce 2003 prohlášen
za kulturní památku.

Pomník obětem druhého a třetího odboje
Polička
GPS 49°42'46.826"N, 16°16'2.25"E
Pomník obětem II. a III. odboje z r. 1996 je umístěn v městském parku. Byl instalován v roce
1996 na místě, kde byl původně pohřben N.I. Razumovský. Autor pomníku - Roman Svojanovský.
Text: Na památku těch, kteří se nesmířili se ztrátou svobody v naší zemi v letech 1938 - 1989.

Partyzán
Polička
GPS 49°42'42.16"N, 16°16'9.887"E
Pomník je věnován členům odbojových a partyzánských skupin, kteří bojovali v oblasti Poličky
v letech 1939-1945. Nápis: Tento památník je věnován členům odbojových a partyzánských
skupin, kteří bojovali a umírali za vlast v oblasti Poličky v letech 1939-1945. V roce 1952 byl
instalován před Masarykovými školami, v roce 1997 byl umístěn před Policii ČR.

Pomník padlým v I. světové válce - Vdova
Polička
GPS 49°42'50.791"N, 16°16'6.467"E
Vdova - pomník padlým v I. světové válce z roku 1926 od Josefa Kadlece v městském parku.
Je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek - evid. č. 5226. Ve schránce, která byla
vyňata 22. září 1963, je uvedeno 152 jmen zemřelých a nezvěstných.
Text v úvodu: Nás v poutech otrockých v chřtán smrti vehnali, my vlasti svobody se nedožili.
Děsivý požár světové války 1914-1918 zničil miliony nadějných životů. Všem, jejichž těla
v dalekých neznámých končinách a světadílech cizí hlína kryje, a těm, kteří pod domácím drnem
odpočívají, zachována bude věčná paměť. Pomník, dílo mistra Josefa Kadlece z Borové,
zbudovaný z příspěvků od pozůstalých a všeho občanstva, byl odhalen 22. srpna 1926.

Pomník padlého sovětského vojáka
Pomezí
GPS 49°42'35.376"N, 16°19'37.912"E
Pomník na památku sovětského vojáka, který padl v Pomezí 12. 5. 1945 a je pohřben
na římskokatolickém hřbitově.

Válečný hrob sovětského vojáka
Pomezí - hřbitov
GPS 49°42'36.52"N, 16°19'37.96"E
Nápis: Vasilij Tichonovič Vinokurov, voják Rudé armády, narozen v roce 1923,
padl 12. 5. 1945 v Pomezí.

Pomník obětem I. a II. světové války
Střítež
GPS 49°44'47.999"N, 16°14'35.999"E
Pomník je postaven ve středu obce u silnice. Nese nápis: 1914-1918 PAMÁTCE PADLÝCH
SYNŮ, KTEŘÍ SE NEDOČKALI SLADKÉ SVOBODY VĚNUJE JEJICH OTČINA, 7 jmen a
6 fotograﬁí. Na pomník z I. světové války instalována pamětní deska obětem II. světové války
se dvěma jmény a fotograﬁemi.

Pomník obětem I. a II. světové války
Lezník
GPS 49°45'4.06"N, 16°16'5.075"E
Pomník postaven v roce 1928 u silnice na Litomyšl ve středu obce.
Nese nápis: TĚM, KTEŘÍ SE NEDOČKALI 1914 - 1918. V roce 1947 byla k pomníku
instalována deska se jmény tří občanů, kteří zemřeli v koncentračním táboře.

Válečný hrob
Stašov - hřbitov
GPS 49°40'26.56"N, 16°22'8.48"E
Na náhrobní desce hrobu č. 46 není uvedeno jméno. Dle informace pamětníků byl na toto
místo dne 5. 12. 1975 od místního kamenolomu přemístěn hrob sovětského vojína.

Pomník obětem I. světové války
Stašov
GPS 49°40'28.26"N, 16°22'8.07"E
Pomník na památku 65 místních občanů, kteří padli či zemřeli na následky zranění v první světové válce.
Na podstavci z lomových kamenů stojí mohutný šestihranný pylon se třemi deskami, na něm leží
čtvercová deska s nápisem: UNSEREN GEFALLENEN, VERMISSTEN, GESTORBENENEN HELDEN
DES WELTKRIEGES 1914 - 1918. (Našim padlým, pohřešovaným, zemřelým hrdinům světové války
1914 - 1918). Na desce stojí socha vojáka shlížejícího na ženu s dítětem. Stav pomníku je velmi špatný,
data na deskách jsou minimálně čitelná. Podle nápisu na podstavci vyrobila pomník kamenická ﬁrma
Komárek z Letovic. Pomník stál celkem 9 500 Kč a byl odhalen 13. června 1926.

Pamětní deska padlým v I. světové válce
Starý Svojanov - hřbitov
GPS 49°37'17.14"N, 16°25'25.32"E
Pamětní deska je umístěna na hřbitovní zdi u kostela ve Starém Svojanově.
Nápis: SPĚTE SLADCE V CIZÍ ZEMI, SEJDEME SE JEDNOU ZAS, AŽ NÁS VŠECHNY
V POSLEDNÍ DEN, VZBUDÍ Z HROBU BOŽÍ HLAS

Pomník obětem I. světové války
Hlásnice
GPS 49°36'44.97"N, 16°23'51.75"E
Nápis: 1914 - 1918 VZPOMEŇTE NA NÁS, PADLI JSME ZA VÁS
a 15 jmen padlých.

Památník obětem II. světové války
Bystré
GPS 49°37´42.979"N, 16°20´47.082"E
Nápis: Město Bystré obětem fašismu 1938 - 1945. POLOŽILI ŽIVOTY, ABYCHOM ŽILI V MÍRU.
Pomník je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek rejstř.č. 5215.

Památník obětem I. světové války
Bystré
GPS 49°37´44.767"N, 16°20´46.458"E
Nápis na pomníku: VŠEM, KTEŘÍ TRPĚLI A NEDOČKALI SE.

Památník padlých z I. světové války
Nedvězí
GPS 49°37´50.362"N, 16°18´2.108"E
Pomník je umístěn u obecního úřadu. Nápis: PADLÝM SPOLUOBČANŮM VE VÁLCE
SVĚTOVÉ 1914 - 1918 VĚNOVAL SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ a 14 jmen s rokem
narození a úmrtí.

Pomník obětem I. světové války
Korouhev
GPS 49°40´6.673"N, 16°15´9.979"E
Pomník je umístěn vedle obecního úřadu. Nápis: NA PAMÁTKU PADLÝM VOJÍNŮM a 57 jmen.

Pomník obětem I. světové války
Telecí
GPS 49°41´35.830"N, 16°10´57.274"E
Pomník byl veřejnosti představen dne 5. června 1922. Vybudován byl nákladem 3 000 Kč
získaných z veřejné sbírky. Na pomníku jsou fotograﬁe a jména 35 padlých. V roce 2012
byla realizována celková obnova pomníku i okolní plochy.

Pomník T. G. Masaryka se jmény obětí I. a II. sv. války
Pustá Rybná
GPS 49°42´35.028"N, 16°8´15.752"E
Pomník byl vystavěn v r. 1924. Jedná se o kamennou mohylu ozdobenou bustou T. G. Masaryka.
Zajímavostí je, že busta navzdory měnící se politické situaci v zemi, nebyla nikdy sejmuta a na
svém místě přetrvala do současnosti. Na pomníku je uvedeno 25 jmen vojínů padlých v I. světové
válce. Po II. světové válce byl pomník doplněn deskou s 5 jmény obětí II. světové války.

Pomník zastřelených občanů
Pustá Kamenice
GPS 49°45´14.283"N, 16°4´7.244"E
V Pusté Kamenici, místní části Pekelec, vyhodili dne 2. 5. 1945 ruští partyzáni vlak, který vezl
transport Hitlerovy mládeže na frontu k Brnu. Transport se musel vrátit zpět a Němci se pomstili
na zdejších lidech, kteří byli nejblíže. Na místě byli zastřeleni čtyři občané. Zbloudilou kulkou byl
u okna doma zasažen Josef Mareš. Na místě této události z konce války byl v roce 1947 na
počest padlým spoluobčanům postaven pomník. Pomník je zapsán v Ústředním seznamu
kulturních památek pod rejstříkovým číslem 4811.
Na pomníku je uvedeno datum 2. 5. 1945 + pět jmen s datem narození.

Pomník zahynulých při výbuchu munice z II. světové války
Borová
GPS 49°44´37.119"N, 16°7´57.158"E
Pomník je umístěn v lese. Událost: ve snaze vyčistit borovský katastr od rozházené munice
skupina občanů svážela tento odpad do lesa za hájenkou, kde mělo dojít k její likvidaci.
Patrně neodborným zacházením došlo k výbuchu, který 4 muže usmrtil na místě, pátý zemřel
v nemocnici. Další 4 zraněné se podařilo zachránit. Nápis: NA TOMTO MÍSTĚ TRAGICKY
ZAHYNULI PŘI ODKLÍZENÍ ZBYTKŮ MUNICE MLADÍ BOROVŠTÍ OBČANÉ Ladislav Boháč,
Jaroslav Halamka, Bohuslav Makovský, Jaroslav Kučera, František Bouška ČEST JEJICH
PAMÁTCE. Čtyři z nich jsou pohřbeni na evangelickém hřbitově v Borové.

Pomník tragicky zahynulých občanů
Borová - evangelický hřbitov
GPS 49°43´50.125"N, 16°10´19.61"E
Pomník a 4 hroby se vztahují k události 28. 5. 1945 - odklízení munice. Středová deska nad
hroby nese pod kalichem nápis: 28. květen 1945 PAMATUJ NA STVOŘITELE SVÉHO VE
DNECH BLAŽENOSTI SVÉ- ZEMĚLI VE SLUŽBĚ VLASTI 28. 5. 1945. Na bočních deskách
jsou fotograﬁe a jména pohřbených.

Pomník padlým v I. světové válce
Borová - katolický hřbitov
GPS 49°43´43.923"N, 16°10´35.296"E
Pomník je umístěn na římskokatolickém hřbitově. Vzhled: socha Krista na podstavci. Podstavec
je doplněn černými skleněnými deskami s nápisem a jmény 45 padlých. Nápis: Srdce Ježíšovo
hořící láskou k nám rozněť srdce naše láskou k tobě.

Hrob sovětských vojáků
Borová - katolický hřbitov
GPS 49°43´44.818"N, 16°10´36.030"E
Dva neznámí vojáci Ruské armády byli zastřeleni německými vojáky u Oldřiše. Odtud byli
převezeni a pohřbeni na římskokatolickém hřbitově v Borové. Nápis: ZDE JSOU POCHOVÁNI
DVA NEZNÁMÍ SOVĚTŠTÍ VOJÁCI. ZAVRAŽDĚNÍ NACISTY V BŘEZNU 1945. ČEST JEJICH
PAMÁTCE.

Pamětní deska padlým v I. světové válce
Borová - obecní úřad
GPS 49°44'12.682"N, 16°9'55.248"E
Pamětní deska s reliéfem je umístěna na budově obecního úřadu.

Pomník k památce zastřelených sovětských vojáků
Oldřiš
GPS 49°43´16.936"N, 16°10´37.866"E
Pomník na památku 2 neznámým vojákům Ruské armády, kteří byli v roce 1945 zastřeleni na
tomto místě německými vojáky. Odtud byli převezeni a pochováni na římskokatolickém hřbitově
v Borové. Nápis: PAMÁTCE RUDÝM BRATŘÍM - BYLI UBITI 28.2.1945 NĚMECKÝMI VRAHY.
ZEMŘELI, ABY NÁROD ŽIL.

Pomník padlým v I. světové válce
Sádek
GPS 49°42´17.244"N, 16°13´37.715"E
Pomník padlým byl odhalen 4. 8. 1935. Na čelní straně je státní znak. Pod letopočtem 1914-1918
je uvedeno 23 jmen padlých.

Pomník obětí I. a II. světové války
Kamenec
GPS 49°42´34.844"N, 16°14´14.948"E
Pomník byl postaven po I. světové válce. Nese 36 jmen. Po ukončení II. světové války byla na
pomník připevněna žulová deska se jmény padlých - 5 jmen.

Pomník obětí I. světové války
Březiny
GPS 49°41'25.2"N, 16°7'5.999"E
Pískovcová plastika. Text: Osvobozené vlasti a jejím padlým synům 1914-1918
Památník zbudován v roce 1924, autor soklu s reliéfem a pamětní deskou je p. Pikhart, autor
plastiky lva a orlice - Sochařská škola v Hořicích. V roce 1976 - zbudováno oplocení.

Válečný hrob obětí II. světové války
Březiny
GPS 49°41'21.995"N, 16°7'9.779"E
Na místním hřbitově jsou uloženy ostatky sovětského partyzána Svičkara - člena partyzánského
oddílu Jermak, který byl zastřelen 1. 5. 1945 v lese za řekou Svratkou, která zde tvoří hranici
obce, nezjištěným pachatelem, pravděpodobně ne Němcem. Každoročně se na hřbitově koná
vzpomínkový akt k výročí osvobození.
Nápis: Svičkar Michail Jakovič partyzán padl 1. května 1945 v boji proti německým fašistům
za SSSR a Československo.

Pomník padlých v I. světové válce
Široký Důl
GPS 49°44'44.68"N, 16°13'27.373"E
Pomník byl odhalen 25. května 1930 - autor akad. sochař Kadlec. Náklady ve výši 4 000 korun
se podařilo uhradit dobrovolnou sbírkou mezi občany a spolky.
Nápis: Obětem války 1914-1918 + 19 jmen padlých občanů Širokého Dolu.

Hrob padlých vojáků ve II. světové válce
Široký Důl
GPS 49°44'45.25"N, 16°13'11.353"E
V noci 19. března 1945 zastřelili vlasovci dva sovětské zajatce na poli Josefa Bulíčka č.p. 13.
Byli pohřbeni na severní straně hřbitova ještě tu noc hrobaři Janem a Františkem Klusoňovými
č.p. 18. Z nalezené legitimace se zjistilo jméno jednoho z nich, majora Filomenka.

Pamětní deska
Hartmanice
GPS 49°37'31.667"N, 16°22'0.519"E
V kapli sv. Jana Nepomuckého je umístěna pamětní deska. Nápis: Vzpomeňme padlých v prvé
světové válce a 23 jmen.

