Evidenčný list pamätihodnosti mesta

RAČ-1A-40

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava – Rača

Adresa:

Krasňany - Pekná cesta

Adresa popisom:

na parcele 19047/3

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotné nehnuteľné

Názov pamätihodnosti:

Hrob obete 2.sv.vojny (Antona Kopala)

Foto:

pôvodné hrobové miesto na Peknej caste

Popis:
Na voľne prístupnej parcele č.19047/7 ,na Peknej ceste v Krasňanoch, sa nachádzal hrob civilnej
obete druhej svetovej vojny. Hrobové miesto bolo vymedzené betónovou ohradou, náhrobník bol
jednoduchý, z umelého kameňa so zošikmenou čelnou stranou. Na nej bola umiestnená
informačná tabuľa, ktorá v súčasnosti chýba. Išlo o hrob civilného obyvateľa, ktorého zastihla
smrť v čase oslobodzovacích bojov. Tieto boli práve na tomto území – v lesoch nad Račou,
mimoriadne silné. Na základe dôsledného pátrania medzi pamätníkmi ako aj v archívoch a na
matričných úradoch, vieme dnes o osobe mŕtveho uviesť nasledovné:

V hrobe leží Anton Kopal obyvateľ Bratislavy, nar. v r. 1907 , ktorý na tomto mieste zahynul
5.4.1945 . Mal 38 rokov. Podľa viacerých zdrojov bol zastrelený sovietskymi vojskami. Dôvody
už dnes ťažko zistíme. (Možné dôvody smrti uvádza vo svojich spomienkach račan, p. Ing. Jozef
Strassner – vid´. príloha evidenčného listu) Je skutočne zaujímavé, že sa tento hrob zachoval až
do dnešných čias, prakticky v nezmenenej podobe. Hrob bol zaevidovaný aj do Zoznamu
vojnových hrobov na území SR, ktoré v svojej evidencii v zmysle zákona 130/2005 Z. z
o vojnových hroboch, má Magistrát hl .mesta SR Bratislavy.
Na základe žiadosti majiteľa pozemku, bol 12.6.2012 hrob Antona Kopala otvorený, jeho
pozostatky odborne exhumované firmou Marianum, následne spopolnené. Na cintoríne v Rači
bola urna s popolom uložená do urnového miesta na cintoríne. Súčasťou náhrobku je aj opravený
pôvodný náhrobník.

hrobové miesto na cintoríne v Rači
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Príloha k evidenčnému listu RAČ-1A-40
(spomienky račianského obyvateľa J. Strassnera)

„Poznal som totiž priameho svedka tragédie Antonína Kopala, človeka, ktorý bol pritom ako
Kopal prišiel o život. Tento svedok sa volal Viktor Frantz (13.III.1920 - 19.VI.2008) a bol mojim
dlhoročným kolegom. Nedávno som napísal akýsi súbor pripomienok ku knihe Juraja Šeba Zlaté
60.roky, ktoré hodlám zaslať autorovi, no a tu som spomenul i tento hrob nad Krasňanmi.
Prikladám opis práve tejto časti :
" . . . Mimochodom, názov Partizánska lúka, sa mi nikdy nepáčil. Bratislava predsa nikdy nemala
nič spoločné s nejakými partizánmi. Snáď až na jedného : na Radlinského ulici, aj v knihe
spomenutá, viecha Partizán.
A vlastne ..., bol tu ešte jeden "partizán" :
Od roku 1970 bývam so svojou rodinou v Rači. Tu sme dostali panelácky družstevný byt. Naša
staršia dcéra chodila do škôlky v Krasňanoch a raz nám povedala : "Boli sme položiť kytičku na
hrob partizána".
Na Peknej ceste, ale úplne hore, kde začína pásmo lesa, je skromný hrob, ktorý mal nápis :
"Antonín Kopal, obeť vojny". Veľakrát som tadiaľ s deťmi prechádzal, keď sme sa vracali z
lesných prechádzok. Až o mnoho rokov neskôr (v roku 1979) mi starší kolega, ktorého otec bol
horárom v horárni nad Peknou cestou, vyrozprával ako to bolo s tým "partizánom". Volal sa
Antonín Kopal a tam hore, u nich, pracoval ako pomocník na hospodárstve. Bol to bezprízorný
mladý chlapec českého pôvodu, ktorý nemal žiadne príbuzenstvo, žiadnu rodinu. Keď začiatkom
apríla 1945 prišli Rusi, tak sa, ako to robili všade, pustili do rabovania horárne. Našli si
motorku, bicykel, veľké stojaté hodiny, atď. Jeden z nich - totálne ožratý - sediac vonku na koni,
si od Kopala vypýtal oheň na zapálenie cigarety. Kopal mu zapálil cigaretu, Rus vzápätí na to
vytiahol revolver a Kopalovi strelil rovno do čela. Len tak, zo samopaše, zabil človeka !"
Včera som telefonoval synovi pána Frantza, aby som si overil, či si túto historku správne
pamätám. Všetko "sedelo"; aj on si to, z rozprávania svojho otca, takto pamätá. Tento popis
tragického skonu Antonína Kopala možno preto považovať za autentický. Tak sa to proste stalo.
Doplnil ešte, že raz - za predošlého režimu - tam videl, zrejme pri nejakom výročí, stáť pionierov
v rovnošatách ako pri hrobe držali čestnú stráž. Aká to irónia a morbídna kamufláž !
Už kedysi, keď som sa o tomto prípade dozvedel, stal sa mi smutný príbeh Antonína Kopala
"srdcovou záležitosťou". Som preto rád, že sa na toho neznámeho, bezvýznamného človeka
nezabudlo. Predsa to bola len ľudská bytosť, ktorá mala svoje radosti, nádeje a očakávania . . .“
(spomienky napísal p. Strassner na základe článku uverejneného v Račanskom výbere v r.2011,
v ktorom sme hľadali nejaké stopy po mŕtvom pochovanom na Peknej ceste v Krasňanoch)

