NÁRODNÍ DESKA
MANUÁL PRO SAMOSTATNÉ BADATELE
POZNÁMKA
Pokud máte v úmyslu vložit účastníka 1. světové války za samosprávnou obec, která je účastníkem
projektu a má založenu pamětní desku obce, obraťte se prosím na odpovědného zástupce příslušné
obce a svůj záměr s ním konzultujte. Kontaktní e-mail odpovědného zástupce naleznete v záhlaví
pamětní desky obce.
SPRÁVA STRÁNKY „PAMĚTNÍ KARTA ÚČASTNÍKA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY“
1.

POPIS A EDITACE STRÁNKY „PAMĚTNÍ KARTA ÚČASTNÍKA …….“
PAMĚTNÍ KARTA ÚČASTNÍKA se skládá celkem z šesti sekcí; OSOBNÍ ÚDAJE, ÚČAST
V ARMÁDÁCH, DALŠÍ INFORMACE, PAMÁTNÍKY, PŘÍLOHY a ZDROJE
Platí zásada, že v prohlížecím režimu stránky se u příslušné osoby zobrazují pouze sekce a
položky, u kterých byla vyplněna nějaká data.
SEKCE: OSOBNÍ ÚDAJE
Sekce tvoří osobní vizitku účastníka, zobrazující základní osobní údaje. Sekce zahrnuje
následující položky;
•

SAMOSPRÁVNÁ OBEC (2020)
o tato položka je určena k provázání vkládaného účastníka na samosprávnou obec, za
kterou je vkládán do databáze, toto provázání zajišťuje, že se příslušná osoba bude
zobrazovat na PAMĚTNÍ DESCE příslušné obce, pokud je nebo bude tato PAMĚTNÍ
DESKA založena
o samosprávná obec se zadává výběrem z aktuální databáze obcí MV ČR, jakmile začnete
do editačního pole zapisovat název obce, objeví se nabídka z rejstříku, poklikáním na
název vaší obce se tato načte do příslušného pole
o při výběru účastníka, kterého vkládáte za vaši samosprávnou obec dbejte zásady
„vazby“ příslušné osoby na vaši obec, tj. že vkládaná osoba se buďto narodila, měla
domovské právo nebo bydlela v době 1. světové války v historické obci, která patří do
dnešního správního obvodu vaší obce

•

DOMOVSKÁ OBEC (1914)
o tato položka je určena k provázání vkládaného účastníka na historickou obec, ke které
měl v době 1. světové války status „domovského práva“
o domovská obec se zadává výběrem z rejstříku historických obcí zemí českých
Rakousko-Uherska, jakmile začnete do editačního pole zapisovat název obce, objeví se
nabídka z rejstříku, poklikáním na název obce se tato načte do příslušného pole
o UPOZORNĚNÍ: rejstřík může obsahovat chyby a nepřesnosti, pokud předvolba
nevyhovuje historickému stavu, vložte obec přímým zápisem

•

BYDLIŠTĚ V DOBĚ ODVODU (1914)
o bydlištěm v době odvodu je myšlena adresa trvalého pobytu v období, kdy daný
účastník rukoval do armády v době 1. světové války
o u adresy bydliště v době obvodu lze zadávat následující položky
▪ STÁT:
• zadává se výběrem z rejstříku historických evropských států, existujících
v době 1. světové války, jakmile začnete do editačního pole zapisovat název

státu, objeví se nabídka z rejstříku, poklikáním na název státu se tento načte
do příslušného pole
• název státu je uváděn ve zkrácené verzi, např. Německo, RakouskoUhersko, Rusko apod.
▪

• pokud předvolba nevyhovuje historickému stavu, vložte přímým zápisem
HISTORICKÁ ZEMĚ / OBLAST:
• zadává se výběrem z rejstříku historických zemí, existujících v době 1.
světové války v rámci Rakousko-Uherska, jakmile začnete do editačního
pole zapisovat název země, objeví se nabídka z rejstříku, poklikáním na
název země se tento načte do příslušného pole
• rejstřík historických zemí lze použít pouze pro Rakousko-Uhersko, pokud je
země nebo oblast z jiného státního útvaru, vložte ručním zápisem

▪

• pokud předvolba nevyhovuje historickému stavu, vložte přímým zápisem
HISTORICKÝ POLITICKÝ OKRES:
• zadává se výběrem z rejstříku historických historických politických okresů,
existujících v době 1. světové války v rámci českých zemí RakouskoUherska, jakmile začnete do editačního pole zapisovat název okresu, objeví
se nabídka z rejstříku, poklikáním na název okresu se tento načte do
příslušného pole
• rejstřík historických politických okresů lze použít pouze pro země české
(Čechy, Morava, Slezsko) Rakousko-Uherska, pokud je okres z jiného
státního útvaru, vložte ručním zápisem

▪

• pokud předvolba nevyhovuje historickému stavu, vložte přímým zápisem
OBEC:
• obec se zadává výběrem z rejstříku historických obcí zemí českých
Rakousko-Uherska, jakmile začnete do editačního pole zapisovat název
obce, objeví se nabídka z rejstříku, poklikáním na název obce se tato načte
do příslušného pole

▪

• UPOZORNĚNÍ: rejstřík může obsahovat chyby a nepřesnosti, pokud
předvolba nevyhovuje historickému stavu, vložte obec přímým zápisem
ULICE:

▪

• ulice se zadává přímým zápisem ve tvaru, odpovídajícímu historickému
stavu
ČÍSLO POPISNÉ:

▪

• čp. se zadává přímým zápisem ve tvaru, odpovídajícímu historickému stavu
GPS:
• pokud zadáte GPS souřadnice, objeví se u příslušné položky v prohlížecím
režimu stránky okno, které zobrazí stávající polohu zadané lokality na
obecně přístupném mapovém serveru
• UPOZORNĚNÍ: GPS souřadnice zadávejte pouze v číselném tvaru, který se
zobrazuje jako náhled v příslušném poli GPS, pokud zadáte souřadnice
jiným způsobem, mapa se neotevře

•

JMÉNO
o jedná se o hlavní (první) křestní jméno účastníka, zadává se ručním zápisem ve
formátu, který se zobrazuje jako náhled příslušného pole (např. František)

•

PŘÍJMENÍ
o jedná se o příjmení účastníka, zadává se ručním zápisem ve formátu, který se zobrazuje
jako náhled příslušného pole (např. Novák)

•

PODOBENKA
o pokud máte k dispozici podobenku účastníka, můžete ji vložit jako obrázek (fotografii)
o podobenka se bude zobrazovat v prohlížecím režimu stránky jakou součást sekce
OSOBNÍ ÚDAJE, případně jako součást vizitky účastníka v přehledech osob
o podobenku je možné vkládat ve formátech: .jpg, .jpeg, .png nebo .gif

•

DATUM NAROZENÍ a DATUM ÚMRTÍ
o pokud je známo celé datum, vyplňte ve formátu: 15. ledna 1880
o pokud není známo celé datum, použijte zkrácenou verzi: leden 1880 nebo 1880

•

PŘÍČINA ÚMRTÍ
o příčinu úmrtí vyberte z nabídky po otevření pole
o UPOZORNĚNÍ: výběr příčiny úmrtí má přímou vazbu na zařazení příslušné osoby na
panel PADLÍ A ZEMŘELÍ na PAMĚTNÍ DESCE OBCE (pokud je pro příslušnou obec
založena)
o pokud provedete volbu „úmrtí v civilu mimo následky války“ nebo „jiné“, má se za to,
že příslušná osoba nezahynula v souvislosti se svou účastí ve válce a do seznamu na
panelu PADLÝCH A ZEMŘELÝCH se nenačte

•

MÍSTO NAROZENÍ (1914)
o u adresy místa narození lze zadávat následující položky
▪ STÁT:
• zadává se výběrem z rejstříku historických evropských států, jakmile
začnete do editačního pole zapisovat název státu, objeví se nabídka
z rejstříku, poklikáním na název státu se tento načte do příslušného pole
• název státu je uváděn ve zkrácené verzi, např. Německo, RakouskoUhersko, Rusko apod.
▪

• pokud předvolba nevyhovuje historickému stavu, vložte přímým zápisem
HISTORICKÁ ZEMĚ / OBLAST:
• zadává se výběrem z rejstříku historických zemí, jakmile začnete do
editačního pole zapisovat název země, objeví se nabídka z rejstříku,
poklikáním na název země se tento načte do příslušného pole
• rejstřík historických zemí lze použít pouze pro Rakousko-Uhersko, pokud je
země nebo oblast z jiného státního útvaru, vložte ručním zápisem

▪

• pokud předvolba nevyhovuje historickému stavu, vložte přímým zápisem
HISTORICKÝ POLITICKÝ OKRES:
• zadává se výběrem z rejstříku historických historických politických okresů,
jakmile začnete do editačního pole zapisovat název okresu, objeví se
nabídka z rejstříku, poklikáním na název okresu se tento načte do
příslušného pole
• rejstřík historických politických okresů lze použít pouze pro země české
(Čechy, Morava, Slezsko) Rakousko-Uherska, pokud je okres z jiného
státního útvaru, vložte ručním zápisem
• pokud předvolba nevyhovuje historickému stavu, vložte přímým zápisem

▪

OBEC:
• obec se zadává výběrem z rejstříku historických obcí zemí českých
Rakousko-Uherska, jakmile začnete do editačního pole zapisovat název
obce, objeví se nabídka z rejstříku, poklikáním na název obce se tato načte
do příslušného pole

▪

• UPOZORNĚNÍ: rejstřík může obsahovat chyby a nepřesnosti, pokud
předvolba nevyhovuje historickému stavu, vložte obec přímým zápisem
ULICE:

▪

• ulice se zadává přímým zápisem ve tvaru, odpovídajícímu historickému
stavu
ČÍSLO POPISNÉ:

▪

• čp. se zadává přímým zápisem ve tvaru, odpovídajícímu historickému stavu
GPS:
• pokud zadáte GPS souřadnice, objeví se u příslušné položky v prohlížecím
režimu stránky okno, které zobrazí stávající polohu zadané lokality na
obecně přístupném mapovém serveru
• UPOZORNĚNÍ: GPS souřadnice zadávejte pouze v číselném tvaru, který se
zobrazuje jako náhled v příslušném poli GPS, pokud zadáte souřadnice
jiným způsobem, mapa se neotevře

•

MÍSTO ÚMRTÍ (2020)
o z důvodu, že většina účastníků války zemřela až po válce v jiném státním útvaru, je pro
identifikaci místa úmrtí použita lokalizace dle stavu, odpovídajícímu roku 2020
o u adresy místa úmrtí lze zadávat následující položky
▪ STÁT:
• zadává se výběrem z rejstříku současných evropských států, jakmile začnete
do editačního pole zapisovat název státu, objeví se nabídka z rejstříku,
poklikáním na název státu se tento načte do příslušného pole
• název státu je uváděn ve zkrácené verzi, např. Německo, Česko apod.
▪

• pokud předvolba nevyhovuje, vložte přímým zápisem
ZEMĚ / OBLAST / KRAJ:
• zadává se výběrem z rejstříku krajů pro Českou republiku, jakmile začnete
do editačního pole zapisovat název kraje, objeví se nabídka z rejstříku,
poklikáním na název kraje se tento načte do příslušného pole

▪

• rejstřík krajů lze použít pouze pro území České republiky, pokud je země
nebo oblast z jiného státního útvaru, vložte ručním zápisem
OKRES:
• zadává se výběrem z rejstříku okresů pro Českou republiku, jakmile začnete
do editačního pole zapisovat název okresu, objeví se nabídka z rejstříku,
poklikáním na název okresu se tento načte do příslušného pole

▪

• rejstřík okresů lze použít pouze pro území České republiky, pokud je okres
z jiného státního útvaru, vložte ručním zápisem
OBEC:
• obec se zadává výběrem z aktuální databáze obcí MV ČR, jakmile začnete
do editačního pole zapisovat název obce, objeví se nabídka z rejstříku,
poklikáním na název vaší obce se tato načte do příslušného pole

▪

ULICE:

▪

• ulice se zadává přímým zápisem ve tvaru, odpovídajícímu současnému
stavu
ČÍSLO POPISNÉ:

▪

• čp. se zadává přímým zápisem ve tvaru, odpovídajícímu současnému stavu
GPS:
• pokud zadáte GPS souřadnice, objeví se u příslušné položky v prohlížecím
režimu stránky okno, které zobrazí stávající polohu zadané lokality na
obecně přístupném mapovém serveru
• UPOZORNĚNÍ: GPS souřadnice zadávejte pouze v číselném tvaru, který se
zobrazuje jako náhled v příslušném poli GPS, pokud zadáte souřadnice
jiným způsobem, mapa se neotevře

•

MÍSTO HROBU (2020)
o z důvodu, že většina účastníků války zemřela až po válce v jiném státním útvaru, je pro
identifikaci místa hrobu použita lokalizace dle stavu, odpovídajícímu roku 2020
o u adresy místa úmrtí lze zadávat následující položky
▪ STÁT:
• zadává se výběrem z rejstříku současných evropských států, jakmile začnete
do editačního pole zapisovat název státu, objeví se nabídka z rejstříku,
poklikáním na název státu se tento načte do příslušného pole
• název státu je uváděn ve zkrácené verzi, např. Německo, Česko apod.
▪

• pokud předvolba nevyhovuje, vložte přímým zápisem
ZEMĚ / OBLAST / KRAJ:
• zadává se výběrem z rejstříku krajů pro Českou republiku, jakmile začnete
do editačního pole zapisovat název kraje, objeví se nabídka z rejstříku,
poklikáním na název kraje se tento načte do příslušného pole

▪

• rejstřík krajů lze použít pouze pro území České republiky, pokud je země
nebo oblast z jiného státního útvaru, vložte ručním zápisem
OKRES:
• zadává se výběrem z rejstříku okresů pro Českou republiku, jakmile začnete
do editačního pole zapisovat název okresu, objeví se nabídka z rejstříku,
poklikáním na název okresu se tento načte do příslušného pole

▪

• rejstřík okresů lze použít pouze pro území České republiky, pokud je okres
z jiného státního útvaru, vložte ručním zápisem
OBEC:

▪

• obec se zadává výběrem z aktuální databáze obcí MV ČR, jakmile začnete
do editačního pole zapisovat název obce, objeví se nabídka z rejstříku,
poklikáním na název vaší obce se tato načte do příslušného pole
ULICE:

▪

• ulice se zadává přímým zápisem ve tvaru, odpovídajícímu současnému
stavu
ČÍSLO POPISNÉ:
• čp. se zadává přímým zápisem ve tvaru, odpovídajícímu současnému stavu

▪

GPS:
• pokud zadáte GPS souřadnice, objeví se u příslušné položky v prohlížecím
režimu stránky okno, které zobrazí stávající polohu zadané lokality na
obecně přístupném mapovém serveru

• UPOZORNĚNÍ: GPS souřadnice zadávejte pouze v číselném tvaru, který se
zobrazuje jako náhled v příslušném poli GPS, pokud zadáte souřadnice
jiným způsobem, mapa se neotevře
o pokud je místo hrobu neznámé, zaškrtněte příslušné pole
•

NÁRODNOST
o zadává se výběrem z rejstříku
o pokud předvolba nevyhovuje, vložte přímým zápisem

•

NÁBOŽENSKÉ VYZNÁNÍ
o zadává se výběrem z rejstříku
o pokud předvolba nevyhovuje, vložte přímým zápisem

•

POVOLÁNÍ
o zadává se přímým zápisem
o při zápisu se nabídne předvolba z již zadaných zápisů, pokud obsahuje povolání, které
chcete zadat, proveďte výběr ze seznamu

•

RODINNÝ STAV
o zadává se výběrem z rejstříku
o zadává se podle stavu při nástupu do armády v době války

•

OSOBNÍ POMĚRY – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
o pole je určeno pro zápis doplňujících informací, které mají souvislost s osobními
poměry příslušné osoby
o do pole je možné přímo zapisovat nebo vkládat již hotové textové soubory
o odebrání vloženého textu se provede jeho prostým vymazáním

SEKCE: ÚČAST V ARMÁDÁCH
Sekce je určena pro záznamy o účasti příslušné osoby v armádách v průběhu 1. světové války
a vzniku samostatného Československa.
Pokud účastník prošel více armádami, zadávejte jeho účast chronologicky.
ARMÁDA (1)
•

NÁZEV ARMÁDY (1)
o zadává se výběrem z rejstříku
o pokud předvolba nevyhovuje, vložte přímým zápisem

•

DATUM NÁSTUPU
o pokud je známo celé datum, vyplňte ve formátu: 15. ledna 1915
o pokud není známo celé datum, použijte zkrácenou verzi: leden 1915 nebo 1915

•

DATUM VYŘAZENÍ
o pokud je známo celé datum, vyplňte ve formátu: 15. ledna 1915
o pokud není známo celé datum, použijte zkrácenou verzi: leden 1915 nebo 1915
o za vyřazení z armády se považuje administrativní vyřazení včetně úmrtí, nebo v případě
nástupu do cizí armády (např. legie) datum tohoto nástupu

o pokud voják např. zběhl nebo upadl do zajetí a nevstoupil do cizí armády, je považován
za příslušníka původní armády
•

OSOBNÍ ČÍSLO
o jedná se o osobní vojenské evidenční číslo účastníka
o zadává se přímým zápisem

•

MÍSTO NÁSTUPU (2020)
o POZNÁMKA: Protože oprávněně nelze očekávat znalost územně správního uspořádání
světa v době 1. světové války u amatérských badatelů ani u běžných čtenářů stránek,
byl pro lokalizaci míst a s nimi spojených událostí zvolen odkaz na stávající místopis
(2020). Lokality proto zadávejte podle soudobého územně správního uspořádání.
o u položky MÍSTO NÁSTUPU lze zadávat následující položky
▪ STÁT:
• zadává se výběrem z rejstříku současných evropských států, jakmile začnete
do editačního pole zapisovat název státu, objeví se nabídka z rejstříku,
poklikáním na název státu se tento načte do příslušného pole
• název státu je uváděn ve zkrácené verzi, např. Německo, Česko, Rusko
apod.
▪

• pokud předvolba nevyhovuje, vložte přímým zápisem
ZEMĚ / OBLAST / KRAJ:

▪

• zadává se přímým zápisem
OKRES:

▪

• zadává se přímým zápisem
OBEC:

▪

• zadává se přímým zápisem
ULICE:

▪

• ulice se zadává přímým zápisem ve tvaru, odpovídajícímu současnému
stavu
ČÍSLO POPISNÉ:

▪

• čp. se zadává přímým zápisem ve tvaru, odpovídajícímu současnému stavu
GPS:
• pokud zadáte GPS souřadnice, objeví se u příslušné položky v prohlížecím
režimu stránky okno, které zobrazí stávající polohu zadané lokality na
obecně přístupném mapovém serveru
• UPOZORNĚNÍ: GPS souřadnice zadávejte pouze v číselném tvaru, který se
zobrazuje jako náhled v příslušném poli GPS, pokud zadáte souřadnice
jiným způsobem, mapa se neotevře

JEDNOTKA (ARMÁDY 1)
•

NÁZEV JEDNOTKY (ARMÁDY 1)
o zadává se výběrem z rejstříku
o pokud předvolba nevyhovuje, vložte přímým zápisem

•

DATUM NÁSTUPU
o pokud je známo celé datum, vyplňte ve formátu: 15. ledna 1915
o pokud není známo celé datum, použijte zkrácenou verzi: leden 1915 nebo 1915

•

DATUM VYŘAZENÍ
o pokud je známo celé datum, vyplňte ve formátu: 15. ledna 1915
o pokud není známo celé datum, použijte zkrácenou verzi: leden 1915 nebo 1915
o za vyřazení z jednotky se považuje administrativní vyřazení včetně úmrtí, nebo
v případě nástupu do cizí armády (např. legie) datum tohoto nástupu
o pokud voják např. zběhl nebo upadl do zajetí a nevstoupil do cizí armády, je považován
za příslušníka původní armády a jednotky

•

FUNKČNÍ ZAŘAZENÍ
o vložte přímým zápisem
o při zápisu se nabídne předvolba z již zadaných zápisů, pokud obsahuje funkční zařazení,
které chcete zadat, proveďte výběr ze seznamu

•

V RÁMCI PŘÍSLUŠNÉ ARMÁDY MŮŽETE VKLÁDAT LIBOVOLNÝ POČET JEDNOTEK, VE
KTERÝCH ÚČASTNÍK PŮSOBIL
o pokud to lze, vkládejte je vždy chronologicky
o formulář pro zadání nové jednotky otevřete poklikáním na tlačítko PŘIDAT JEDNOTKU

VOJENSKÁ OPERACE (ARMÁDY 1)
o v této části můžete zadat vojenské události, kterých se zadávaná osoba účastnila,
•

NÁZEV VOJENSKÉ OPERACE
o vložte přímým zápisem
o při zápisu se nabídne předvolba z již zadaných zápisů, pokud obsahuje vojenskou
operaci, kterou chcete zadat, proveďte výběr ze seznamu
o názvy událostí volte pokud možno stručné a běžně užívaným způsobem, např. bitva u
Zborova, bitva u Doss Alto, bitva na Piavě, apod.

•

DATUM ZAČÁTKU (účasti ve vojenské operace)
o myšleno je datum začátku účasti příslušného účastníka v dané události
o pokud je známo celé datum, vyplňte ve formátu: 15. ledna 1915
o pokud není známo celé datum, použijte zkrácenou verzi: leden 1915 nebo 1915

•

DATUM KONCE (účasti ve vojenské operace)
o myšleno je datum konce účasti příslušného účastníka v dané události
o pokud je známo celé datum, vyplňte ve formátu: 15. ledna 1915
o pokud není známo celé datum, použijte zkrácenou verzi: leden 1915 nebo 1915

•

MÍSTO OPERACE (2020)
o POZNÁMKA: Protože oprávněně nelze očekávat znalost územně správního uspořádání
světa v době 1. světové války u amatérských badatelů ani u běžných čtenářů stránek,
byl pro lokalizaci míst a s nimi spojených událostí zvolen odkaz na stávající místopis
(2020). Lokality proto zadávejte podle soudobého územně správního uspořádání.
o u položky MÍSTO OPERACE lze zadávat následující položky
▪ STÁT:
• zadává se výběrem z rejstříku současných evropských států, jakmile začnete
do editačního pole zapisovat název státu, objeví se nabídka z rejstříku,
poklikáním na název státu se tento načte do příslušného pole
• název státu je uváděn ve zkrácené verzi, např. Německo, Česko, Rusko
apod.
• pokud předvolba nevyhovuje, vložte přímým zápisem

▪

ZEMĚ / OBLAST / KRAJ:

▪

• zadává se přímým zápisem
OKRES:

▪

• zadává se přímým zápisem
OBEC:

▪

• zadává se přímým zápisem
GPS:
• pokud zadáte GPS souřadnice, objeví se u příslušné položky v prohlížecím
režimu stránky okno, které zobrazí stávající polohu zadané lokality na
obecně přístupném mapovém serveru
• UPOZORNĚNÍ: GPS souřadnice zadávejte pouze v číselném tvaru, který se
zobrazuje jako náhled v příslušném poli GPS, pokud zadáte souřadnice
jiným způsobem, mapa se neotevře

•

V RÁMCI PŘÍSLUŠNÉ ARMÁDY MŮŽETE VKLÁDAT LIBOVOLNÝ POČET VOJENSKÝCH
OPERACÍ, KTERÝCH SE ÚČASTNÍK ZÚČASTNIL
o pokud to lze, vkládejte je vždy chronologicky
o formulář pro zadání nové vojenské operace otevřete poklikáním na tlačítko PŘIDAT
VOJENSKOU OPERACI

ZAJETÍ (ARMÁDY 1)
•

DATUM ZAČÁTKU
o pokud je známo celé datum, vyplňte ve formátu: 15. ledna 1915
o pokud není známo celé datum, použijte zkrácenou verzi: leden 1915 nebo 1915

•

DATUM KONCE
o pokud je známo celé datum, vyplňte ve formátu: 15. ledna 1915
o pokud není známo celé datum, použijte zkrácenou verzi: leden 1915 nebo 1915

•

MÍSTO ZAJETÍ (2020)
o místem zajetí je myšlena lokalita, ve které byl daný účastník zajat (ne místa zajateckých
táborů, kterými prošel, pokud je znáte, uveďte je do textové pole DOPLŇUJÍCÍ
INFORMACE).
o POZNÁMKA: Protože oprávněně nelze očekávat znalost územně správního uspořádání
světa v době 1. světové války u amatérských badatelů ani u běžných čtenářů stránek,
byl pro lokalizaci míst a s nimi spojených událostí zvolen odkaz na stávající místopis
(2020). Lokality proto zadávejte podle soudobého územně správního uspořádání.
o u položky MÍSTO ZAJETÍ lze zadávat následující položky
▪ STÁT:
• zadává se výběrem z rejstříku současných evropských států, jakmile začnete
do editačního pole zapisovat název státu, objeví se nabídka z rejstříku,
poklikáním na název státu se tento načte do příslušného pole
• název státu je uváděn ve zkrácené verzi, např. Německo, Česko, Rusko
apod.
▪

• pokud předvolba nevyhovuje, vložte přímým zápisem
ZEMĚ / OBLAST / KRAJ:

▪

• zadává se přímým zápisem
OKRES:

▪

• zadává se přímým zápisem
OBEC:

▪

• zadává se přímým zápisem
GPS:
• pokud zadáte GPS souřadnice, objeví se u příslušné položky v prohlížecím
režimu stránky okno, které zobrazí stávající polohu zadané lokality na
obecně přístupném mapovém serveru
• UPOZORNĚNÍ: GPS souřadnice zadávejte pouze v číselném tvaru, který se
zobrazuje jako náhled v příslušném poli GPS, pokud zadáte souřadnice
jiným způsobem, mapa se neotevře

•

V RÁMCI PŘÍSLUŠNÉ ARMÁDY MŮŽETE VKLÁDAT LIBOVOLNÝ POČET ZAJETÍ, TÝKAJÍCÍCH
SE PŘÍSLUŠNÉHO ÚČASTNÍKA
o pokud to lze, vkládejte je vždy chronologicky
o formulář pro zadání nového zajetí otevřete poklikáním na tlačítko PŘIDAT ZAJETÍ

DALŠÍ ÚDAJE (ARMÁDA 1)
•

DOSAŽENÉ HODNOSTI
o u některých armád jsou vloženy předvolby, pokud se vám zobrazí, použijte výběr
o pokud předvolba nevyhovuje, vložte přímým zápisem
o hodnosti můžete vkládat (+) či odebírat (-) dle potřeby

•

DOSAŽENÉ ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
o u některých armád jsou vloženy předvolby, pokud se vám zobrazí, použijte výběr
o pokud předvolba nevyhovuje, vložte přímým zápisem
o vyznamenání můžete vkládat (+) či odebírat (-) dle potřeby

•

UDĚLENÉ TRESTY
o vložte přímým zápisem
o při zápisu se nabídne předvolba z již zadaných zápisů, pokud obsahuje trest, který
chcete zadat, proveďte výběr ze seznamu

•

ZRANĚNÍ NEBO NEMOCI
o vložte přímým zápisem
o při zápisu se nabídne předvolba z již zadaných zápisů, pokud obsahuje trest, který
chcete zadat, proveďte výběr ze seznamu
o uvádějte pouze události, související s účastí příslušné osoby ve válce
ARMÁDA (1) – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
o pole je určeno pro zápis doplňujících informací, které mají souvislost s působením dané
osoby v příslušné armádě
o do pole je možné přímo zapisovat nebo vkládat již hotové textové soubory
o odebrání vloženého textu se provede jeho prostým vymazáním
V SEKCI ÚČAST V ARMÁDÁCH MŮŽETE VKLÁDAT LIBOVOLNÝ POČET ARMÁD, TÝKAJÍCÍCH SE
PŘÍSLUŠNÉHO ÚČASTNÍKA
o vkládejte je vždy chronologicky
o formulář pro zadání nové armády otevřete poklikáním na tlačítko PŘIDAT ARMÁDU

SEKCE: DALŠÍ INFORMACE
o pole je určeno pro zápis doplňujících informací, které mají souvislost s danou osobou
a není vhodné je publikovat v sekcích OSOBNÍ ÚDAJE nebo ÚČAST V ARMÁDÁCH
o do pole je možné přímo zapisovat nebo vkládat již hotové textové soubory
o odebrání vloženého textu se provede jeho prostým vymazáním
o pole pro editaci otevřete poklikáním na tlačítko DALŠÍ INFORMACE
SEKCE: PAMÁTNÍKY
o sekce je určena pro zápis informací o památnících, majících vztah k příslušné osobě,
pokud existují
•

NÁZEV
o vložte přímým zápisem

•

FOTOGRAFIE
o pokud máte k dispozici fotografii památníku, můžete ji vložit jako obrázek (fotografii)
o fotografii je možné vkládat ve formátech: .jpg, .jpeg, .png nebo .gif

•

MÍSTO PAMÁTNÍKU (2020)
o POZNÁMKA: Protože oprávněně nelze očekávat znalost územně správního uspořádání
světa v době 1. světové války u amatérských badatelů ani u běžných čtenářů stránek,
byl pro lokalizaci míst a s nimi spojených událostí zvolen odkaz na stávající místopis
(2020). Lokality proto zadávejte podle soudobého územně správního uspořádání.
o u položky MÍSTO PAMÁTNÍKU lze zadávat následující položky
▪ STÁT:
• zadává se výběrem z rejstříku současných evropských států, jakmile začnete
do editačního pole zapisovat název státu, objeví se nabídka z rejstříku,
poklikáním na název státu se tento načte do příslušného pole
• název státu je uváděn ve zkrácené verzi, např. Německo, Česko, Rusko
apod.
▪

• pokud předvolba nevyhovuje, vložte přímým zápisem
ZEMĚ / OBLAST / KRAJ:

▪

• zadává se přímým zápisem
OKRES:

▪

• zadává se přímým zápisem
OBEC:

▪

• zadává se přímým zápisem
GPS:
• pokud zadáte GPS souřadnice, objeví se u příslušné položky v prohlížecím
režimu stránky okno, které zobrazí stávající polohu zadané lokality na
obecně přístupném mapovém serveru
• UPOZORNĚNÍ: GPS souřadnice zadávejte pouze v číselném tvaru, který se
zobrazuje jako náhled v příslušném poli GPS, pokud zadáte souřadnice
jiným způsobem, mapa se neotevře

V SEKCI PAMÁTNÍKY MŮŽETE VKLÁDAT LIBOVOLNÝ POČET PAMÁTNÍKŮ, TÝKAJÍCÍCH SE
PŘÍSLUŠNÉHO ÚČASTNÍKA
o formulář pro zadání nového památníku otevřete poklikáním na tlačítko PŘIDAT
PAMÁTNÍK (+)
o již vložený památník lze odebrat tlačítkem (-)
SEKCE: PŘÍLOHY
o sekce je určena pro vkládání samostatných příloh (zpravidla grafických souborů),
majících vztah k příslušné osobě, přičemž 1 příloha = 1 vložený soubor
•

NÁZEV PŘÍLOHY
o vložte přímým zápisem, snažte se o stručnost a výstižnost

•

VYBRAT SOUBOR
o vložte předem připravený soubor

V SEKCI PŘÍLOHY MŮŽETE VKLÁDAT LIBOVOLNÝ POČET PŘÍLOH, TÝKAJÍCÍCH SE
PŘÍSLUŠNÉHO ÚČASTNÍKA
o formulář pro zadání nové přílohy otevřete poklikáním na tlačítko PŘIDAT PŘÍLOHU (+)
o již vloženou přílohu lze odebrat tlačítkem (-)
SEKCE: ZDROJ
o sekce je určena k ozdrojování vkládaných dat
o pokud zapnete funkci PŘIDAT ZDROJE, objeví se u každého editačního pole symbol
otazníku [?]
o pokud na otazník u příslušného pole kliknete, objeví se tabulka pro zjednodušený
záznam citace zdroje původu vkládaných dat
o tabulka obsahuje položky
▪ AUTOR:
• zadává se přímým zápisem ve formátu: NOVÁK, Jan; Novotný, Karel ……..
▪

• pokud citovaný zdroj nemá autora: ANONYM
PUBLIKACE:
• zadává se přímým zápisem, např.: Pamětní kniha města ………

▪

• pokud se jedná o periodikum nebo knihu, ocitujte v tomto poli standardním
způsobem
ARCHIVAČNÍ ÚDAJE:

▪

• zadává se přímým zápisem, uvádí se místo uložení, pokud se jedná o
individuální archiválii, např. Státní okresní archiv v ……., sbírka ………….,
archivační identifikátory …………..
ROK:

▪

• zadává se přímým zápisem
POZNÁMKA:

• zadává se přímým zápisem
o seznamy zdrojů se tvoří v rámci jedné obce, pokud je v seznamu nějaký zdroj uveden,
nabídne se jako předvolba při vyplňování nového zdroje

o seznam zdrojů se zobrazuje přímo v sekci ZDROJE na evidenční kartě účastníka a dále
v seznamu zdrojů příslušné OBCE
o POZNÁMKA: Tabulka ZDROJE neodpovídá citační normě, jedná se o zjednodušený
nástroj uzpůsobený potřebám těchto stránek

