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SEZNAM POHŘBENÝCH Z OBDOBÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY  

pohřby z let 1944-45(48) 

 

I. PŘÍSLUŠNÍCI NĚMECKÉ BRANNÉ MOCI A NĚMEČTÍ 

CIVILISTÉ 

(kurzivou = osoby, u nichž je pochybnost o jejich příslušnosti k něm. 

branné moc, snad zemř. vězni zdejší věznice) 

 

ACKERMANN, Ernst, Gefr., *31.1.1915, +17.5.1945, jednotka 

neuvedena,  hrob č. 16 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

AITS, Heinrich, Unteroff., *11.5.1921, +30.1.1945, Frontliger 

Sammelstelle Lippstadt, hrob č. 514 (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

ALBERT, Paul, Reiter, *10.11.1925, + 5.6.1945, jednotka neuvedena, hrob 

č.31 (II.odděl.) 

ANIDS, Lusi[u]s, hodnost neuvedena [Uffz.], *?, +6.5.1945, jednotka 

neuvedena ,  hrob č. 622 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

ANNAS,  Emil, Gefr., *8.6.1913, +12.5.1945, jednotka neuvedena,  hrob 

č. 4 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

ARNOLD, Irmgard, [Schwester], *19.2.1923, +30.5.1945, hrob č.25 

(II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezena na Ústřední hřbitov v 

Brně) 
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AUBURGER, Emil, Schütze, *15.6.1928, +12.5.1945, jednotka neuvedena,   

hrob č. 3 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

BAIER, Franz,  hodnost neuvedena, *?, +? (pohřb. 23.5.1945), jednotka 

neuvedena ,  hrob č. 19 (II.odděl.) 

BALLHAUSEN, Kurt, Gren., * 7.5.1927, +31.5.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.25 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

BAMBERG, Wilhelm, FW., *22.8.1904, +8.6.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.32 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

BARES, Karl, O. Gefr., *18.12.1912, +29.5.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č. 29 (II.odděl.) 

BÄTZ, Otto, Feldw.,  *29.11.1897, +8.4.1945, Heeresintendatur V in 

Stuttgart, hrob č. 548 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

BAUER, Johann, O. Gefr., *27.7.1913, +13.5.1945, jednotka neuvedena,   

hrob č. 2 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

BAUER, Wilhelm, Uffz., *8.7.1917, +13.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 620  

BEESE, Walter, O.Gefr., *9.11.1901, +2.6.1945, jednotka neuvedena, hrob 

č.25 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

BENDER, Heinrich, St. Gefr., * 5.8.1916, +14.5.1945, jednotka 

neuvedena,  hrob č. 4 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 
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BERGER, Albert,  Fahnenjunk. Feldwebel, *10.1.1915, +12.2.1945, 

13./Gebirg. Jäger Rgt.100, hrob č. 518 (exhum.10/1994  a převezen 

na Ústřední hřbitov v Brně) 

BETHKE, Leo, O. Gefr., *27.7.1923, +21.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 17 (II.odděl.) 

BEVON, Georg, SS-Mann, *15.4.1917, +13.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 616  

BIERDAMPFEL (-Ä-), Heinrich, Fähnr., *8.2.1914, +25.4.1945, jednotka 

neuvedena,  hrob č. 593 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

BLANZ, Wilhelm, Feldw., * 27.3.1914, +19.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 18 (II.odděl.) 

BOCK, Heinrich, Fldw., * 19.4.1898, + 5.6.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.30 (II.odděl.) 

BÖCKENHAUER, Reimer, Uffz., *17.5.1915, +18.5.1945, jednotka 

neuvedena ,  hrob č. 18 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

BOER, Helmut, Uffz.,  * 23.6.1918, + 23.4.1945, III.-Art.Rgt.196, hrob č. 

563 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

BONOW, Edmund, Lt., *14.5.1908, +30.4.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 596 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

BORMANN, Peter, Soldat, *?, +6.6.1945, jednotka neuvedena, hrob č.30 

(II.odděl.) 

BOYER, Kurt, Uffz., *?, +6.5.1945, jednotka neuvedena,  hrob č. 622 
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BRADEN, Paul Max, O.Gefr., *23.10.1902, +2.6.1945, jednotka 

neuvedena,   hrob č. 25 (II. odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

BRANDES, Eugen, SS-Strm., *9.10.1903, +29.4.1945, 6446 14. SS. A.A., 

hrob č. 581(exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

BRANDES, Wilhelm, Ob. Gefr.,  *24.7.1914, +20.4.1945, Kr.Kw 

Komp.196, hrob č. 570 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

BROCKEL, Karl, SS-Rottführer, *8.2.1920, +8.5.1945, jednotka 

neuvedena,  hrob č. 1 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

BRUSTER, Fritz, San. Uffz., *20.4.1911, +16.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 14 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

BUROW, Heinz, Gefr., *16.8.1924, +21.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 11 (II.odděl.) 

BURSEG, Robert, hodnost neuvedena, *11.9.1870, +16.6.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.40 (II.odděl.) 

BUTTE, Walter, Gefr., *14.4.1908, +2.4.1945, Gren.Rgt.222, hrob č. 541 

(exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

BUZEK, Franz, Feldw., *15.10.1916, +30.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 15 (II.odděl.) 

DARGE, Emil, O. Gefr., *1.2.1920, +11.4.1945, A. Kp. Ers .Btl. 2 Ried/ 

Junkreis/12b/, hrob č. 556 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 
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DATES, Friedrich, Kan., *11.1.1926, +22.4.1945, Art.Ers. Abt./mot/109 

Gen.Batl., hrob č. 547 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

DILLING, Gustav, Hauptgefreiter, *19.7.1908, +28.2.1945, 10. Battr. Abt. 

623, hrob č. 522 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

DITRICH, Adam, Soldat., *30.5.1925, +27.5.1945 jednotka neuvedena, 

hrob č.38 (II.odděl.) 

DÖCKE, Kurt, St. Gefr. *17.8.1907, + 25.5.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.29 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

DOMAGALSKI, Witold, O. Gefr., *23.4.1924, +23.5.1945,  jednotka 

neuvedena,  hrob č. 22 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

DRESSLER, Josef, O. Gefr.,  *8.11.1919, +9.5.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.608 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

DÜRSCH, Alfred, hodnost neuvedena, *12.9.1927, +31.5.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.25 (II.odděl.)  (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

DZIALASS, Georg, Gefr., *21.6.1924, +10.6.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.39 (II.odděl.) 

EHRENBERG, Ludwig, San. Flw., *16.9.1906, +13.5.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č. 5 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

EICHBERG(ER), Horst, Uffz., *10.3.1916, +17.4.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č.16 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 
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ENENKEL, Jürgen, Gefreiter, *16.9.1922, +25.3.1945, Gren.Rgt.669, 13 

Kp, hrob č.533 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

EUGENIR, Josef, hodnost neuvedena, *?, +? (pohřb. 22.5.1945), jednotka 

neuvedena ,  hrob č. 21 (II.odděl.) 

EWALD, Heinz, SS-Rottf., *30.9.1919, +29.4.1945, 1SS-Vet.-Komp..37/SS.-

Kav. Division, hrob č.585 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně)  

FAHRER, Emil, SS-Rtr., *21.11.1927, +29.4.1945, Fp.Nr.43974c, hrob č. 

579 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

FALKE, Heinrich, Gefr.,  *24.4.1925, +15.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 10 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

FISCHER, Wilhelm, San. Gefr., *13.1.1899, +21.5.1945, jednotka 

neuvedena,  hrob č. 17 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

FLEMING, Ernst, O.Gefr., *26.11.1904, +10.6.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.39 (II.odděl.) 

FOLGMANN, Robert [Friedrich], Gren., *8.4.1926, +10.6.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.39 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

FRIEDRICH, Kurt, Gren., *14.2.1926, +25.4.1945, Pi.Kp.Rgt.41., hrob č. 

571 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

FÜTTER, Walter, něm.vál.zajatec, *28.3.1913, +31.5.1948, hrob č. 52 

(II.odděl.) 
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GAREI(H)S, Johann,  SS-Rottenführer, *24.6.1924, +1.5.1945, jednotka 

neuvedena,  hrob č. 611 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

GASSNER, Hans, Schütze, *11.12.1923, +14.12.1944, Inf.Ers.Batl.500 

Olmütz, hrob.č.509 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

GERLING, Willy, Vers.Kranker., *16.9.1912, +18.3.1945, Vers.Amt 

Ueckermünde, hrob č. 528 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

GISOVSKI, ?,  hodnost neuvedena, *?, +? (pohřb. 25.5.1945), jednotka 

neuvedena,  hrob č. 20 (II.odděl.) 

GOLA, Viktor, Gren., * 12.1.1926, +20.5.1945, jednotka neuvedena,  hrob 

č. 17 (II.odděl.)  

GOMOL(L)A, Georg, Gren., *9.8.1927, +21.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 17 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

GÖNNERT, Otto, SS-hodnost neuvedena, *24.3.1927, +23.5.1945, 

jednotka neuvedena,  hrob č. 22 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a 

převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

GOTHOW, Heinz, Leutnant, *9.9.1920, +18.3.1945, 14 Gren.Rgt.172, 

hrob č. 529 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

GREIER, Siegfried, hodnost neuvedena, *27.7.1926, +28.5.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.29 (II.odděl.)  (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

GROSSER, Günther, Fhj.Uffz., *29.7.1925, +7.5.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.606 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 
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GRZEMPA, Johann, Soldat, *19.11.1919, +24.10.1944, Pi.Ers.Btl.17 Pisek, 

hrob č.505 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

GUSE, Theodor, Uffz., *16.4.1918, +30.5.1945, jednotka neuvedena, hrob 

č.25 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

GUTZMANN, Fritz, sekretář, *26.4.1902, +24.5.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č. 22 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

HAAS, Josef, Soldat, *12.4.1925, +20.4.1945, 2/Gren.Rgt.283, hrob č. 543 

(exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

HACKL, Johann, Gefr.,  *8.3.1925, +2.5.1945, jednotka neuvedena,  hrob 

č. 607  (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

HAFNER, Karl, O. Gefr., *24.7.1923, +6.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 621 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

HAGENDORN, Wilhelm, Stabsgefr., *17.3.1915, +15.11.1944, 

Gren.Ausb.Batl.II/131 Olmütz,  hrob č. 507 (exhum.10/1994  a 

převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

HAHN, Richard, hodnost neuvedena, *19.6.1922, +30.9.1944, 4./I. Flak-

Ers.Abt.33, hrob č.504 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

HANDOR, Julius, O. Pion.,  *2.10.1903, +13.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 2 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

HANDT, Werner, O. Scharf.,  *26.11.1910, +14.5.1945, jednotka 

neuvedena ,  hrob č. 9 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 
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HÄNNING, Oskar, Uffz.,  *13.5.1917, +9.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 1 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

HARING /HÄRING/, Werner, Versorgungskranken, *25.10.1921, 

+17.4.1945, hrob č. 562 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

HÄRTE(R)L, Gerhard, U. Wachtm.,  *20.5.1894, +10.5.1945, jednotka 

neuvedena ,  hrob č. 1 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

HARTMANN, Josef, Flieger, *29.4.1927, +11.5.1945, jednotka 

neuvedena,  hrob č. 1 (II.odděl.)  (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

HASCHKE, Harry, Vers. Kranker,  *16.4.1920, +22.4.1945, jednotka 

neuvedena ,  hrob č. 545 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

HASSE, Wilhelm, General, *24.11.1894, +21.5.1945, jednotka neuvedena,   

hrob č. 23 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

HATTWIG, Alfred, Grenad., *9.1.1910, +29.4.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 577 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

HEIDENREICH, Heinrich, Kraftfahrer, *15.4.1918, +10.4.1945, Kw. 

Werkstattzug 1021, hrob č. 552 (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

HEINECK, Hans Joachim, Fahnenjunker-Uffz., *14.11.1925, +28.2.1945, 

Gren.Regt. 32, hrob č. 523 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 
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HELL, Hermann, hodnost neuvedena, *?, +17.5.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č. 16 (II.odděl.) 

HEMMERLIN, Emil, Versorgungskranker, *21.1.1921, +12.1.1945, 

jednotka neuvedena, hrob č. 511 (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

HER(R)MANN, Kurt,  hodnost neuvedena., *14.7.1905, +18.5.1945, 

jednotka neuvedena ,  hrob č. 18 (II.odděl.) 

HEUSS, Karl,  Gefr., * 7.11.1903, +17.4.1945, jednotka neuvedena ,   hrob 

č. 568 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

HOFFMANN, Willi, hodnost neuvedena, *?, +6.6.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.32 (II.odděl.) 

HOFMANN, Friedrich, St. Gefr., *24.12.1916, +7.6.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.33 (II.odděl.) 

HOHOFF, Günther, SS-hodnost neuvedena,  *11.8.1925, +21.5.1945, 

jednotka neuvedena,  hrob č. 17 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a 

převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

HÖLTERS, Ulrich, O. Gefr., *26.12.1910, +11.4.1945, 4.Gren.Rgt. 169, 

hrob č. 558 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

HOPPE, Günther, Gefr.,  *27.10.1924, +14.5.1945, jednotka neuvedena ,  

hrob č. 9 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

HÜBNER, Erwin, SS-Rottführer, *8.8.1920, +10.5.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č. 1 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

HÜLSNER, Albert, St.Fldw., *21.1.1909, +7.6.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.33 (II.odděl.) 
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JABLONKA, Jakob, Soldat, *24.7.1898, +16.5.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č. 10 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

JÄGER, Peter, Gren., *17.7.1927, +16.5.1945, jednotka neuvedena ,  hrob 

č. 14 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

JOERSS, Werner, O. Gefr.,  *25.6.1910, +24.3.1945, 1./Fues.Rgt.230 Stab, 

hrob č. 536  (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

JOST, Otto, O. Gefr.,  * 3.2.1911, + 16.5.1945, jednotka neuvedena,  hrob 

č. 14 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

JUNGKUNZ, Josef, Hauptmann, *24.5.1903, +25.2.1945, Inf.Regt.72, 

hrob č. 519 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

KADURA, August, V.St.Mann., *23.8.1880, +24.4.1945, V.St.Batl. 22/59 in 

Breslau, hrob č. 582 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

KAERKES, Alex, O. Gefr., *13.2.1910, +21.5.1945, jednotka neuvedena ,  

hrob č. 17 (II.odděl.) (exhum.10/1994 a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

KAML, Alois, O. Gefr., *4.7.1916. +9.4.1945, 7./Jg.Regt.227, hrob č. 550 

(exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

KARMÜLLER, J.,  hodnost neuvedena, *10.9.1910, +14.6.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.40 (II.odděl.) 

KASPER, Johann, O. Gefr., *15.9.1920, +14.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 5 (II.odděl.) 
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KENZIG, Walter,  O. Gefr., *14.8.1909, +23.3.1945, 3./Art. Regt.304, hrob 

č. 534 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

KLEINE, Paul, Fldw., *19.10.1913, +11.6.1945, jednotka neuvedena, hrob 

č.39 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

KLÖCK/N/ER, Paul, Gefr., *14.3.1909, +14.5.1945, jednotka neuvedena ,  

hrob č. 5 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

KÖHLER, Rudolf, Gefr., *27.9.1910, +1.6.1945, hrob č.25 (exhum.10/1994  

a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

KOLATSCHEK, Anton, Unterfeldw., *26.8.1897, +4.4.1945, Ld.Schtz.Ers. 

Batl.50 Tabor/Böhmen, hrob č. 542 (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

KÖNIG, Alfons, Fahrer, *6.3.1905, +9.4.1945, Sicher. Batl.596, hrob č. 566 

(exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

KOSZIELSKI (KOSCIELSKI), Johann, O. Gefr., *22.6.1922, +27.4.1945, 

M.G.Festungsbatl.117, hrob č.589 (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

KOUTNIK, Franz, Kanonier, *19.10.1889, +12.5.1945, jednotka 

neuvedena,  hrob č. 616 

KOWALSKI, Johann, Gren., *23.6.1927, +11.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 3 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

KRAMM, Ernst, Grenadier, *14.5.1927, +5.3.1945, 2 Btl.8, Kp.254, hrob č. 

525 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 
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KRATOCHWIL, Jan [Johann], Flieger., *11.5.1889, +7.6.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.33 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

KRETSCHMER, Paul, Gren., *27.7.1899, +10.6.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.39 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

KRETZ, Georg,  O. Gefr., *18.5.1900, +23.4.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 592 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

KRIEG, Kurt, M.A. Obermast, *13.6.1897, +10.1.1945, 2.A.D.N. 

Buxtehude b. Bremen, hrob č. 510 (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

KRIZ, Eduard,  hodnost neuvedena, *10.11.1899, +22.5.1945, jednotka 

neuvedena ,  hrob č. 22 (II.odděl.) 

KROKER, Helmuth, Uffz., *12.10.1915, +28.5.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.29 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

KRUGER, ?,  hodnost neuvedena,  *16.10.1871, +18.5.1945, jednotka 

neuvedena ,  hrob č. 18 (II.odděl.) 

KRÜGER, Gerhard, O. Gefr., *19.12.1921, +28.4.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č. 619 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

KÜHN, Erich, Vers.Kranker, * 8.4.1921, + 23.3.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č. 531 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

KÜHN, Erwin, Gren.,  *6.8.1919, +13.5.1945, jednotka neuvedena ,  hrob 

č. 5 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 
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KÜHNL, Anton, U. Wm.,  * 8.3.1910, +6.5.1945, jednotka neuvedena ,   

KÜSPERT, Johann, SS-hodnost neuvedena, *10.9.1914, +19.5.1945, 

jednotka neuvedena,  hrob č. 18 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a 

převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

KÜSSNER, Walter, Leutnant,  *8.10.1922, +16.5.1945, jednotka 

neuvedena,  hrob č. 6 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

LAUTERBACH, Friederike,  civil.?, *?  (Kutná Hora), +1.6.1945, hrob 

č.25  (II. odděl.) 

LEINWEBER, Paul, O.Freiter, *29.5.1910, +16.5.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č. 10 (II.odděl.) 

LEUPOLD, Kurt, SS-hodnost neuvedena, * 28.4.1914, + 9.6.1945, 

jednotka neuvedena, hrob č.32 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a 

převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

LEUPOLD[T], Bernhard, Gefr., *4.8.1911, +1.6.1945, jednotka 

neuvedena,  hrob č.26 (II. odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

LEUTHOLD, Günther, hodnost neuvedena,  *?, +9.6.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.39 (II.odděl.) 

LINDEN, Willi, O. Gefr., *22.1.1908, +21.5.1945, jednotka neuvedena ,  

hrob č. 11 (II.odděl.) 

LÖSER, Edgard, Grenad., *25.6.1928, +16.5.1945, jednotka neuvedena ,  

hrob č. 10 (II.odděl.) 

LÜCKE, Günter,  Uffz., *7.3.1919, +3.3.1945, Art. Lehr. Rgt. (mot) 2, hrob 

č. 524 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 
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LÜDICKE, Viktor, Major, *14.2.1887, +14.5.1945, jednotka neuvedena ,  

hrob č. 14 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

LUTHER, Lothar, Gren., *13.2.1927, +26.5.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.29 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

MÄHRLÄNDER, Josef, civil., *19.3.1870, +29.5.1945, hrob č. 28 (II. 

odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

MAIER, Josef, Grenadier,  *11.3.1908, +16.5.1945, jednotka neuvedena ,  

hrob č. 10 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

MAURER, Ernst, Gefr., *1.6.1902, +25.3.1945, Feldeisonb. 

Betr.Komp.143, hrob č. 536 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

MELCHER, Friedrich, Uffz., *11.5.1924, +3.6.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.31 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

MENGE, Wilhelm, O. Gefr., *29.5.1923, +20.5.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č. 18 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

MISCHKA (MISCHKE), Josef, Gren., *28.12.1917, +4.6.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.30 (II.odděl.) 

MOHR, Karl, Hptm., *14.5.1892, + 24.5.1945, jednotka neuvedena,  hrob 

č. 22 (II.odděl.) 

MOOZ, Anton, Flieger, *19.7.1901, +25.5.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č. 22 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 
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MOSER, Josef, hodnost neuvedena (civil?), *24.10.1875, +9.8.1945, 

jednotka neuvedena, hrob č.44 (II.odděl.) 

MÜLLER, Johann,  O. Gefreit., *6.7.1913, +23.2.1945, 4.Kp.Füs. Btl.370, 

hrob č. 521 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

MÜLLER, Siegfried, Gefr., *28.4.1926, +15.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 10 (II.odděl.)  

NACHTIGALL, Alfred, Pion., *5.6.1920, +5.6.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.30 (II.odděl.) 

NAUJOKS, Artur, O. Gefr., *21.1.1922, +12.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 5 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

NETZGER (METZGER), August, O. Gefr.,  *6.7.1907, +11.5.1945, 

jednotka neuvedena ,  hrob č. 618 (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

NEUBAUER, Josef, Kraft. O. Gefr., *2.4.1903, +30.4.1945, jednotka 

neuvedena,  hrob č.587 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

NEUENDORFF, Günther, O.Leutn., *23.5.1920, +26.5.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č. 28 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

NIEMANN, Ewald, Jäger,  *9.2.1925, +6.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 602 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

NIERHOFF, Walter, Gefreiter, *18.3.1925, +22.2.1945, 

2.Kp.Gren.Regt.671, hrob č. 520 (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

NÖTHER, Hermann, Gefr.,  *15.5.1908, +29.4.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.603 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 
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OBRECHT, Josef, Unteroff., *15.8.1897, +30.1.1945, Wehrmacht-

Betriebsabteilung, hrob č.515 (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

OPPENHAUSEN, Wilhelm, O. Gefr.,  *15.3.1910, +10.5.1945, jednotka 

neuvedena,  hrob č. 3 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

OSWALD, Hermann, Gefr., *15.4.1899, +30.4.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č. 617 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

PAPIEST, Willi, Gefreiter, *25.2.1920, +24.3.1945, Gren.Rgt 1055/13 Kp., 

hrob č. 532 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

PAUL, Rudolf, Flieger, *29.6.1911, +12.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 4 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

PAWISSA, Wilhelm, Gren., *17.5.1927, +13.5.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č. 1 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

PECK, Hermann, Leutn., *24.7.1912, +2.6.1945, jednotka neuvedena,   

hrob č. 25 (II. odděl.) 

PERL, Johann, hodnost neuvedena (civil?), *12.12.1896, +14.9.1945, 

jednotka neuvedena, hrob č.46 (II.odděl.) 

PESL, Karl, Soldat, *22.7.1927, +13.5.1945, jednotka neuvedena ,  hrob č. 

8 (II.odděl.) 

POHL, Heinz, O.Gefr., *?, +14.6.1945, jednotka neuvedena, hrob č.40 

(II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

POPPEK, Rudolf, Versorgunskranker, *16.10.1920, +27.1.1945, jednotka 

neuvedena , hrob.č. 512 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 
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POTSCHINSKI, Gerhard, Kanonier, *29.8.1927, +1.5.1945, jednotka 

neuvedena,  hrob č. 605 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

PREUSCH, Karl, Ober-Gefreiter, *8.4.1914, +30.3.1945, 2/A.Kp.z.b.V 

.Gren.Ers.u.Ausb.Kp.213 Laun, hrob č. 539 (exhum.10/1994  a 

převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

RABE, Hermann, civil., *19.2.1883, + 28.5.1945, hrob č.28 (II.odděl.) 

RAMMIN, Joni, St. Gefr., *?, +9.5.1945, jednotka neuvedena ,  hrob č. 1 

(II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

RASSER, Franz, Gren., *20.10.1899, +26.5.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.28 (II.odděl.) 

RATKOFSKI, Johann, hodnost neuvedena, *15.12.1912, +26.3.1945, 

jednotka neuvedena,  hrob 537 (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

REIF, Adam, Gren.,  *29.5.1927, +17.5.1945, jednotka neuvedena,  hrob č. 

16 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

REITHMEYER, Josef, Stm., *6.4.1925, +24.4.1945, Fü.Kp.SS-Reichsführer, 

hrob č. 569 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

RIE(H)MER, Hans, Leutn.  *14.10.1919, +28.5.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č. 28 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

RICHTER, Alfred, hodnost neuvedena, *?, +1.6.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.37 (II.odděl.) 

ROLLER, Karl, hodnost neuvedena, *9.10.1909, +16.6.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.27 (II.ooděl)  (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 
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ROTH, Hans, Fldw.,  *11.10.1912, + 3.5.1945, jednotka neuvedena,  hrob 

č.588 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

ROTTHOFF, Robert, O. Gefr.,  *19.12.1923, +11.5.1945, jednotka 

neuvedena,  hrob č. 3 (II.odděl.)  (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

RUTH, Alfred, Lt., *14.12.1920, +3.5.1945, jednotka neuvedena, hrob č. 

609 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

SA(A)HR, Heinrich, Baupionier, *14.9.1902, +19.4.1945, jednotka 

neuvedena , hrob č. 578 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

SAILER, Johann, hodnost neuvedena, *17.2.1913, +21.9.1944, 

Ldst.Schtz.Ers.Btl.3 Strausberg, hrob č.502 (exhum.10/1994 a 

převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

SANEK, Johann, Oblt., * 16.12.1887, +2.5.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č. 584  (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

SCZEPANSKI, Franz, hodnost neuvedena, *6.12.1925, +5.6.1945,  

jednotka neuvedena, hrob č.30 (II.odděl.) 

SEYFERT, Richard, Pz.Gren., *1.1.1907, +19.4.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 574 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

SCHAD, Ernst Wilhelm, Gefr., *4.3.1905, +9.5.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.610 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

SCHACHT, Johann, Ob. Gefr., *26.7.1909, +30.1.1945, Ldschtz. Ers.Btl.50 

Tabor, hrob č. 516 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov 

v Brně) 
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SCHEEL, Heinz, Uffz., *9.4.1915, +26.5.1945, jednotka neuvedena, hrob 

č.29 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

SCHERNECK, Eberhard, Uffz., *14.3.1916, +26.4.1945, Feld.Ers. u. Ausb. 

Kp.Pi.pz AOK 1., hrob č. 583 (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

SCHIEWECK, Emil, Schtz., *12.3.1915, +7.3.1945, Inf. Ers.Btl.500, hrob 

č.523 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

SCHINNER, Michael, Gren., *13.9.1928, +18.5.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č. 16 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

SCHLUCH, Herbert, Uffz., *31.10.1916, +30.4.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.600 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

SCHMIDT, Karl,  O. Gefr., *4.10.1911, +26.4.1945, jednotka neuvedena ,  

hrob č.597  (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

SCHMIDT, Karl, Zivilist, *4.12.1863, +14.5.1945, jednotka neuvedena , 

hrob č. 5 (II.odděl.)  

SCHMIDT, Wilhelm, Schütze, *18.1.1901, +26.4.1945, Inf. Ers.Batl.500 

Olmütz, hrob č. 573 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

SCHNAPKA, Helmut, Gren., *12.1.1927, +6.6.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.31 (II.odděl.) 

SCHNEIDER, Albrecht, St. Gefr., *25.3.1913, +24.5.1945, jednotka 

neuveden ,  hrob č. 22 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 
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SCHNIEBER, Erich, Gefr., *3.10.1907, +21.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 17 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

SCHOUE, Ernst, Uffz.,  *5.8.1920, +19.4.1945, jednotka neuvedena ,  

hrob č. 576 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

SCHUBERT, Rudolf, Schutzmann, *8.1.1901, +11.5.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č. 618 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

SCHUH, Johann, hodnost neuvedena, *24.5.1901, +24.5.1945, jednotka 

neuvedena ,   v hrob č. 22 (II.odděl.) 

SCHUMACHER, Albert, Uffz., *22.10.1913, +19.5.1945, jednotka 

neuvedena , hrob č. 18 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

SCHUPPICH, Karl, San. Feldw., *31.7.1919, +11.5.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č. 1 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

SIEB, Josef,  Ob. Gefr.,  *8.5.1908, +9.2.1945, Gren. Ers. Ausb. Batl. 

213/Laun, hrob č. 517 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

SOST, Siegfried,  Gefr., * 27.6.1924, + 29.10.1944, 6.Grend.Regt.484, hrob 

č. 506 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

SPATH, Karl, O. Gefr., *23.7.1925, +20.5.1945, jednotka neuvedena ,  

hrob č. 18 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

STANGL, Erich,Uffz.,  *12.4.1925, +1.6.1945, jednotka neuvedena,   hrob 

č. 25 (II. odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 
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STÄTER, ?, hodnost neuvedena, * ?, +?, (pohřb.25.5.1945), jednotka 

neuvedena,  hrob č. 17 (II.odděl.) 

STEBENVOLL /STUBENVOLL/, Xaver, St.Gefr., *26.7.1910, +14.5.1945, 

jednotka neuvedena, hrob č. 5 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a 

převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

STEIL, Philipp, hodnost neuvedena,  *5.12.1894, +31.5.1945, jednotka 

neuvedena,   hrob č. 25 (II. odděl.) 

STEINBAUER, Jakob, Reiter, *27.5.1902, +28.5.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.28 (II.odděl.)   (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

STEINGASS, Otto, hodnost neuvedena, *27.4.1907, +29.4.1945, jednotka 

neuvedena ,  hrob č. 599 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

STIEREN, Franz, O.Gefr., *10.5.1923, +23.4.1945, L 51458 Dresden., hrob 

č. 567 

STRAUCH, Alois, Lt., *20.11.1888, + 28.4.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 594 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

STUMMER, Anton, O. Gefr., *28.8.1921, +11.5.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č. 618 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

STUT, Willy, Gefr., *31.3.1926, +25.5.1945, jednotka neuvedena ,  hrob č. 

22 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

TABÁR, Georg, vojín, *24.12.1923, +14.5.1945, jednotka neuvedena ,  

hrob č. 7 (II.odděl.) 

TEICHERT, Hans, Kanonier, *7.12.1900, +15.5.1945, jednotka 

neuvedena,  hrob č. 9 (II.odděl.) 
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TEISINGER, ?, hodnost neuvedena, *?, +27.5.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.29 (II.odděl.) 

TESAŘ, František, *19.8.1869 (Strunkovice, CS), +21.6.1945, hrob č.27 

(II.odděl) 

THIELE, Couest, Gefr., * ?, +6.5.1945, jednotka neuvedena,  hrob č.604 

(exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

THIEME, Roland., Lt., *16.10.1913, +6.5.1945, jednotka neuvedena,   

hrob č.586 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

THOMAS, Franz, SS-Gren., *2.12.1929, +14.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 5 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

THOMÉ, Herbert, Reiter, *30.1.1926, +30.4.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č. 590 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) [pozn. v dobovém seznamu uveden jako maďarský voják] 

THUMM, Erich, hodnost neuvedena,  *6.6.1924, +21.9.1944, Le.Flack.-

Ers.-Abt93 Koblau Kr.Radibor, hrob č.503 (exhum.10/1994  a 

převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

TIEDEMANN, Günther, Fhj.Feldwebel, *10.2.1922, +26.4.1945, jednotka 

neuvedena ,  hrob č. 601 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

TIEDT, Adolf, Feldwbl., *27.1890, +13.4.1945, 2./Ld. Schtz.Btl.983, hrob 

560 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

TISCHENBACHER, Ludwig, Uffz., *24.11.1886, +17.5.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č. 16 (II.odděl.) 

TUWIL, ?, SS- Kanonier, * ?, +6.5.1945, jednotka neuvedena ,  hrob č. 613 

(exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 
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URBANCZYK, Johann, Pionier, *26.1.1916, +24.4.1945, Pi.Btl.31, hrob č. 

551 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

URNAU, Fritz, Gren., *6.3.1909, +26.5.1945, jednotka neuvedena, hrob č. 

28 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

VIEREGGE, Ernst, St. Gefr., *8.7.1913, +8.6.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.33 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

VIERTEL, Kurt, Gren., *29.12.1927, +23.5.1945, jednotka neuvedena ,  

hrob č. 22 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

VICHHAUSER [VIEHHÄUSER], Hany [Harry], zajatec němec.národ., 

*3.11.1923, +4.8.1946, hrob č. 51 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a 

převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

VOGELSANG, Peter, Uffz., *27.2.1913, +23.4.1945, Kf.Kp. I/57., hrob č. 

565 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

WAGNER, Emil, Gren., *26.1.1926, +31.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č.25 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

WAGNER, Rudolf, Uffz,  *17.3.1913, +25.5.1945, jednotka neuvedena ,  

hrob č. 22 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

WALTHER, Horst, Uffz., *11.1.1914, +9.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 1 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 
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WASTL, Karl, Gefr., *7.12.1907, +12.5.1945, jednotka neuvedena, hrob č. 

2 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

WEIN, Michl,  Gefr., *9.5.1915, +13.5.1945, jednotka neuvedena ,  hrob č. 

616 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

WELSCH, Eugen, Uffz., *18.5.1919, +15.11.1944, Pz. Komp.223 Feldpost 

Nr.03599, hrob.č.508 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

WETZER, Fritz, Gren., *10.10.1907, +20.5.1945, jednotka neuvedena ,  

hrob č. 18 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

WIDA, Ladislaus,  O. Gefr., *5.5.1915, +19.4.1945, jednotka neuvedena ,  

hrob č. 572 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

WIEBELT, Xaver, St. Gefr., *12.12.1913, +14.5.1945, jednotka neuvedena 

,  hrob č. 5 (II.odděl.)  (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

WIEGER,  Paul, Flieger, *7.7.1925, +20.4.1945, jednotka neuvedena ,  

hrob č. 580(exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

WIENS, Eugen, Gefr., *1.8.1910, +21.5.1945, jednotka neuvedena ,  hrob 

č. 11 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

WIES /WEIS/, Benedikt, hodnost neuvedena, *?, +? (pohřb.25.5.1945), 

jednotka neuvedena,  hrob č. 17 (II.odděl.) 

WIESNER, Herbert, St. Fldw., *10.12.1904, +8.6.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.31 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 
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WICHMANN, Ernst, Gren., *15.7.1901, +24.5.1945, jednotka neuvedena,   

hrob č. 22 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

WIMMER, Max, O. Gefr., *8.3.1922, +20.5.1945, jednotka neuvedena ,  

hrob č. 17 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

WINKELMANN, Erwin,  Gefr., *?, +26.5.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č. 28 (II. odděl.) 

WITT, Heniz,  Gefreiter, *4.6.1925, +27.3.1945, 7./Pz Gren.Regt 112 20 

PD, hrob č.538 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

WÖLKERT, Erich, Schütze, *8.8.1923, +21.3.1945, 2. Gen. Kp. Inf. Ers. 

Batl. 500 Olmütz, hrob č. 530 (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

WOLLHERR, Gerhard, O.Gefr., *31.1.1922, +8.9.1944, Fallschirmjäger 

Ergänzungsbattalion 1 Aschersleben, hrob č.501 (exhum.10/1994  a 

převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

WRODARCZYK, Adolf, Flieger, *16.6.1900, +18.5.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.16 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

WÜNSCHER, Werner, Grenad., *16.8.1928, +25.4.1945, jednotka 

neuvedena,  hrob č. 595 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

ZAPPE, [Kurt], hodnost neuvedena [Gren.], *?, +6.5.1945, jednotka 

neuvedena,  hrob č. 598 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 
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ZEIKE, Georg, Gren.,  *11.3.1905, +8.6.1945 jednotka neuvedena, hrob 

č.39 (II.odděl.) 

ZIELBAUER, Ludwig, O.Gefr., *22.9.1907, +16.16.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.40 (II.odděl.) (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

ZINKE, Martin, Gefr., *8.10.1905, +10.4.1945, Ldsch.Ers.Btl.14 

Jungbunzlau, hrob č. 554 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 
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II. SPOJENCI NĚMECKA ČI PŘÍSLUŠNÍCI NĚMECKÝCH 

ZBRANÍ Z TĚCHTO ZEMÍ POCHÁZEJÍCÍ   

 

ARMÉNIE /SSSR/ 

SCHAWERDJAN, Sarkis[t], Schütze, *13.12.1914, +4.4.1945, IV. Armen 

Inf.Btl.812, hrob č. 544 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

 

BULHARSKO 

ATTANASOFF, Christo, Gren., *8.9.1924, +4.6.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.31 (II.odděl.) 

SAWOFF, Wosiow Petrow,  SS-Gren., *23.5.1923, +4.5.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.625 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

 

CHORVATSKO 

PRESČAN, Tomo, Gefr., *14.12.1921, +26.1.1945, 9.Inf. Rgt.369, hrob 

č.293 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

 

ITÁLIE 

BASSO, Renato, civil, *6.1.1921, +9.10.1944, hrob č. 277 (exhumován 

8.11.1972) 

INNOCENTI, Enrico, Gefr., *29.11.1920, +4.9.1944, 10. Komp. Athen,  

hrob č.265 

MENOZZI, Miro, Flieger, *24.11.1917, +3.7.1944, 1.Luftgeschwades 

Mailand,  hrob č. 161 
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PEZELA, Giuseppe, Ital. Hilfswillinger, *9.4.1922, +22.7.1944, jednotka 

neuvedena, hrob č. 162 

RAVANELLI, Luigi, SS-Reiter, *8.11.1920, +26.4.1945, SS-Reiter 

Schwadron, Ers.Tr.Teil: Heimatspferdepark d.Waffen-SS Kielce,  

hrob.č.308 

REMO, Federigo, hodnost neuvedena, *14.4.1911, +6.5.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č. 623 

 

LOTYŠSKO  

WOIKA, Juris, Soldat, *24.7.1902, +21.1.1945, 266 E.Lett.Btl.Riga 

Bolteraya, hrob č. 281 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

 

MAĎARSKO 

BÁCSÓVÖLGYI, Ápád, Off.Anw., *2.12.1924, +5.4.1945, Ungar. 23. Art. 

Truppe, hrob č.546 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

BALÁZS, Balázs?, Honv., *8.5.1912, +29.4.1945, 124 ung. Feldlazarett ,   

hrob č.423 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

BALO, Ferenz, hodnost neuvedena , *?, +18.4.1945, Hunyadi SS Panzer 

gren.div.Hadosztaly, hrob.č. 559 (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

BALOGH, Stefan, O.Gefr., *1910, +29.4.1945, Garnisonspital No.6  

Debrecen ,   hrob č.424 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 
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BICSKEY, Karoly,  Ltn., *?, +29.4.1945, 107 vasutfelépitö szd, 34 

bev.közp.,   hrob č.424 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

BUDAY, Alexander, hodnost neuvedena, *?, +18.4.1945, Hunyadi  SS 

Panzer gren.div.Hadosztaly, hrob.č. 557 (exhum.10/1994  a 

převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

CSANTOS, Paul, SS Pz. Gr., *19.10.1923, +21.4.1945, 5/SS Pz. Gren.A.u.E. 

Batl. 17 Iglau, hrob č. 575 (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

GALLÓ, Mihaly, Zls., *1922, +29.4.1945, Pisek Fp.A 401, hrob č.424 

(exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

HERGIDAS /HARGIDAS/, Deszö, hodnost neuvedena, *?, +17.4.1945, 

Hunyadi SS Panzer gren.div.Hadosztaly, hrob.č. 555 

(exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

KATONA, Isztvan, Gefr., *?, +11.5.1945, 10/II zlj, Feldp.: L-255,    hrob č. 

427 

KIRÁLY, Mátyás, voj., *?., +14.5.1945, 14 táb.tü.o,   hrob č. 428 

KRENACZ, Erwin, SS.-Pz-Gren., *22.11.1927, +18.4.1945, SS-Ausb. Kp. 

Neuhammer., hrob č. 564 (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

MOCKBEICHER, Josef, hodnost neuvedena, *5.5.1910, +17.5.1945, 

jednotka neuvedena,  hrob č. 16 (II.odděl.)  

MOSGO, Emerich, Honv., *21.8.1920, +9.5.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 426 (exhum. 7.6.1946) 

NAGY, Karoly, Soldat,  *31.10.1906, +29.4.1945, 101/II vép.zlj 

(Eisenbahnpion. batt.) ,   hrob č.424 (exhum.10/1994  a převezen 

na Ústřední hřbitov v Brně) 
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NEMETH, Ludwig, SS, *27.7.1927, +2.6.1945, jednotka neuvedena,   

hrob č. 25 (II.odděl.) 

PÁLFI, Julius, O.Feldwebel, *24.5.1914, +29.4.1945, 19/I Batt., hrob č.423 

(exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

PANITI, Miklos, Wachtm., *22.8.1920, +7.5.1945, jednotka neuvedena,   

hrob č.425 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

PETÖ, Julius, hodnost neuvedena, *30.7.1925, +14.5.1945, jednotka 

neuvedena,  hrob č.8 (II.odděl.) 

SOMORIAI, Karl, hodnost neuvedena, *?, +18.4.1945, Hunyadi SS 

Panzer gren.div.Hadosztaly, hrob.č. 561 (exhum.10/1994  a 

převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

TOPALOVIC, Milenko, Schütze, *20.5.1928, +1.7.1944, 

S.F.K.Smedernewo 3.Kp.I.Btl.4.Reg., hrob č.165 (exhum.10/1994  

a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

URAY, Miklós, civil., * 1908, + 29.4.1945, hrob č.423 (exhum.10/1994  a 

převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

VARGA K., Janos, Honvéd, *?, +29.4.1945, kgl.Ung.V.dir.B.V.Z,  hrob 

č.424  [v jiném pramenu: VARGA, István, Gefr., *20.12.1896, 

+29.4.1945, jednotka neuvedena ,   hrob č.424 ] 

 

RUMUNSKO 

BECKER, Wendelin, Unteroffizier, *6.11.1919 (Banát), +28.1.1945, Pz. Jäg. 

Kp. Rgt. 218, hrob č. 513 (exhum.10/1994  a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 
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MIHAI, Ivo, Wff.Gren., *22.11.1922, +3.5.1945, Wff.Gren. Rgt.d.SS 

/rum.3/, hrob č. 591 (exhum. 8.5.1952 a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

MIDROY, Gregor, Korp., *19.10.1910, +23.6.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č.41 (II.odděl.) (exhum. 8.5.1952 a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

PANA, Tudor, voj., *1924, +7.6.1945, jednotka neuvedena, hrob č.32 

(II.odděl.) (exhum. 8.5.1952 a převezen na Ústřední hřbitov v 

Brně) 

RIZEA, Jon, Wff.Gren, *19.12.1923, + 26.4.1945, Wff.Gren.Rgt d. 

SS./rum.3, hrob č. 591 (exhum. 8.5.1952 a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

SANDU, Michael, SS-Schütze, * 11.4.1923, +1.5.1945,  5/3 SS-Rgt.,  hrob č. 

312 (exhum. 8.5.1952 a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

TODORESCU, Filimon, rum. poddůst., *?, +14.6.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.42 (II.odděl.) (exhum. 8.5.1952 a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

VELEA, Konstantin, Gren., *17.11.1923, +7.6.1945, jednotka neuvedena,   

hrob č.31 (II.odděl.) (exhum. 8.5.1952 a převezen na Ústřední 

hřbitov v Brně) 

 

RUSKO /SSSR/ 

ARCHILOWA, Laurenz, Hilfswillinger, *23.4.1910, +9.11.1944, 6./ 

Geb.Fahrhalbschwadron 330, hrob č.121 (exhum.10/1994  a 

převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

BODARENKO, Anatoly, Fw., *18.3.1923, +30.4.1945, Kfz.Kp.102/VIII, 

Prop.Abt.Marienbad,     hrob č. 329 
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EWDORFIMMOFF, Vladimir, Uffz., *25.8.1888, +24.4.1945, russisch. 

Schutzkorps., hrob č. 553 

KALASCHNIK, Alexander, Hilfswillinger, *13.3.1910, +31.3.1945, 

Feldeseisenbahnmaschinen-abt.9, hrob č. 540 

PROKOPENKO, Fidor, Kosak,  *12.5.1910,  +20.10.1944, Kosaken Reg.3 

Schwadr.9, hrob č.126  

SOJDULCHADZIJEW, Abdulchamid, Legionär, *1919, +24.7.1944, 

Feldpost Nr.48533, hrob č. 261 

 

SRBSKO  

GRUSLING, Josef, RAD-Mann, *4.6.1927, +23.4.1945, RAD-Abt. 384 

Budweis-Dürnfellern, hrob č. 549 (exhum.10/1994  a převezen na 

Ústřední hřbitov v Brně) 

KUZMJENKO, Semjov, Hilfswil.Gefreiter, *16.2.1886, +23.2.1945, 

1.Kosaken Regt.Russ Schutz-korps/Fp. Nr.48837, hrob č. 299 

(ruský emigrant bytem v Bělehradu-Dedinje, Srbsko) 

(exhum.10/1994  a převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

 
 

SLOVENSKO 

(kurzívou =nejisté zda vojáci Slovenského štátu či ČSR slovenského původu) 

PATAKY [PATAKIJ], Franz, SS.Pz.Grenadier, * 5.4.1917, +15.3.1945, 16 

SS Art.A.u.E. Rgt. Olmütz, hrob č. 527 (exhum.10/1994  a 

převezen na Ústřední hřbitov v Brně) 

ROČEK, Antonín, sloven.vojín, *1925, +24.5.1945, jednotka neuvedena,   hrob 

č. 232 



Stránka 34 z 38 

 

REŽNÝ, Augustin, sloven.vojín, *20.11.1924, +8.6.1945, jednotka neuvedena,  

hrob č. 268 st.odd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; 
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III. SSSR  - RUDÁ ARMÁDA 

(proloženě = pravděpodobně vojáci Rudé armády  ) 

 

DOROSCHENKO, Nikola, Gren., *10.5.1921, + 31.5.1945, jednotka 

neuvedena ,   hrob č. 15 (II.odděl.) 

FILONENKO, Iwan, hodnost neuvedena, *1926, +14.5.1945, jednotka 

neuvedena ,  hrob č. 9 (II.odděl.) 

GILŠOV, Michael Dimitrovič, ruský vojín, *1925, +27.5.1945 (původně 

pohřben u samoty Martínek), hrob č. 225 (st.odděl.) - exhum. a 

přenesen na Lesní hřbitov 

ROBORSKÝ, Ludvík, Rudoarmějec, *1913, +5.2.1946, jednotka 

neuvedena, hrob č.38  (st.odděl.) - exhum. a přenesen na Lesní 

hřbitov 

ŠTEPÁN, Alexejevič, rus.vojín, *1925, +25.5.1945, jednotka neuvedena, hrob 

č.42 (st.odděl.) 

TARASOV, Xenev Pietr, rus.vojín., *1925, +8.6.1945,  jednotka neuvedena, 

hrob č.44 (st.odděl.) 

TSCHARDIN, Viktor, hodnost neuvedena, *1917, +17.5.1945,  jednotka 

neuvedena ,  hrob č. 16 (II.odděl.) 

VASILEVSKY, Agafon Alexander, hodnost neuvedena, *1916,  +28.8.1945, 

jednotka neuvedena, hrob č.72a (st.odděl.) 

VASILEVSKY, Šlachovoj Georgij, st.seržant, *1918, +24.8.1945, jednotka 

neuvedena, hrob č.55 (st.odděl.) 

VOLEK, Vladimir, Rudoarmějec, *15.1.1914, +20.1.1946, jednotka 

neuvedena, hrob č.46 (st.odděl.) - exhum. a přenesen na Lesní 

hřbitov 



Stránka 36 z 38 

 

2 mrtvoly neznámých ruských vojínů,  pohřb. 8.7.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.81 (st.odděl.) 

1 mrtvola neznámého ruského vojína,  pohřb. 5.9.1945, jednotka neuvedena, 

hrob č.81 (st.odděl.) 
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IV.  ZCELA NEZNÁMÍ VOJÁCI - BEZ UDÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI 

K NĚKTERÉ Z ARMÁD 

 

1 mrtvola neznámého vojáka, pohřb. 9.5.1945, hrob č. 612 

1 mrtvola neznámého vojáka, pohřb. 9.5.1945, hrob č. 614 

2 mrtvoly neznámých vojáků, pohřb. 6.5.1945, hrob č. 624 /ručně pozn. 

Wesfal./ 

1 mrtvola neznámého vojáka, pohřb. 9.5.1945, hrob č. 1 (II.odděl.) 

2 mrtvoly neznámých vojáků, pohřb. 16.5.1945, hrob č. 2 (II.odděl.) 

2 mrtvoly neznámých vojáků, pohřb. 17.5.1945, hrob č. 4 (II.odděl.) 

4 mrtvoly neznámých vojáků, pohřb. 15.5.1945, hrob č. 5 (II.odděl.) 

1 mrtvola neznámého vojáka, pohřb. 20.5.1945, hrob č. 12 (II.odděl.) 

2 mrtvoly neznámých vojáků, pohřb. 20.5.1945, hrob č. 13 (II.odděl.) 

2 mrtvoly neznámých vojáků, pohřb. 25.5.1945, hrob č. 17 (II.odděl.) 

1 mrtvola neznámého vojáka, pohřb. 23.5.1945, hrob č. 18 (II.odděl.) 

1 mrtvola neznámého vojáka, pohřb. 23.5.1945, hrob č. 19 (II.odděl.) 

1 mrtvola neznámého vojáka, pohřb. 22.5.1945, hrob č. 21 (II.odděl.) 
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