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Informace o počtech a stavu válečných hrobů – kraj Vysočina
V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních
místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zpracoval Krajský úřad kraje Vysočina (dále jen
„krajský úřad“) zprávu o počtech a stavu válečných hrobů a pietních míst za rok 2008
z podkladů, předaných jednotlivými obecními úřady obcí s rozšířenou působností.
V průběhu roku 2008 všechny ORP provedly aktualizaci a opravy evidovaných údajů
o jednotlivých válečných hrobech a pietních místech, doplňovaly nebo opravovaly postupně
údaje o zeměpisné poloze, doplňovaly nebo i vyměnily fotografie k evidovaným hrobům.
Fyzická kontrola stavu evidovaných válečných hrobů je pracovníky ORP prováděna jen
namátkově. Krajský úřad fyzickou kontrolu zatím neprovádí.
Pracovníci ORP předávají a získávají informace o péči o válečné hroby a pietní místa (opravy,
úpravy, údržba vlastních hrobů a jejich okolí) ve svých správních obvodech převážně
elektronickou nebo telefonickou komunikací.
Na základě těchto informací uvádějí jednotlivé ORP, že stav většiny evidovaných hrobů je
celkem uspokojivý. Jsou i některé, u kterých by bylo vhodné provést opravu písma nebo jejich
vyčištění, vše závisí na finančních možnostech obcí.
Některé obce (např. Jihlava) využily nabídky Generálního konzulátu Ruska na zajištění opravy
(očištění kamenných prvků) na pohřebišti vojáků Rudé armády na Ústředním hřbitově v Jihlavě.
Celkové náklady na tyto opravy činily 80 000 Kč.
Jednotlivé ORP mají zpracován seznam válečných hrobů a pietních míst, kde by bylo vhodné
provést opravy a úpravy. O těchto skutečnostech byly příslušné obce informovány a
konzultovány s nimi možnosti provedení oprav (např. v ORP Jihlava – válečný hrob s ostatky
v obci Dolní Cerekev pod identifikačním číslem CZE6105-21007).
Pokud bude možnost poskytnutí dotací kraje, určitě budou opět využity, stejně tak jako možnost
požádat o poskytnutí dotace z prostředků MO ČR.
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V roce 2008 kraj Vysočina poskytl dotace na opravy a údržbu válečných hrobů a pietních míst
vztahujících se k událostem 1. světové války a k činnosti československých legií v celkové výši
1 085 792 Kč. Dotace byly poskytnuty 78 obcím a 4 fyzickým osobám. Opraveno nebo
upraveno bylo 86 válečných hrobů a pietních míst.
Pokud se týká finančních nákladů, vynaložených obcemi na opravy, úpravy a údržbu válečných
hrobů, jsou uvedeny v centrální evidenci válečných hrobů.
Koordinace péče o válečné hroby byla i v roce 2008 převážně řešena elektronickým nebo
telefonickým stykem s pracovníky ORP. V uplynulém období bylo uskutečněno 7 metodických
návštěv u pověřených pracovníků ORP (Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Jihlava,
Moravské Budějovice, Pacov, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou), zaměřených zejména na
pomoc při provádění oprav evidovaných údajů, kontrolu evidovaných údajů a spolupráci
s obcemi v rámci správních obvodů.
Informace o povinnostech při zřizování nových válečných hrobů a pietních míst byly v roce 2008
zveřejněny formou sdělení ve Zpravodaji, který vydává Krajský úřad.
K větší informovanosti veřejnosti zcela určitě přispějí i nově zpřístupněné stránky MO ČR
k válečným hrobům.
V roce 2008 byla s Magistrátem města Jihlavy řešena otázka případného přemístění pamětních
desek obětem I. a II. světové války, umístěných v opravovaném kostele Povýšení sv. Kříže,
vedených v CEVH pod identifikačními čísly: CZE6105-9987, 9988, 9989 a 9992. Tyto pamětní
desky jsou po dobu rekonstrukce kostela řádně zakryty, aby nedošlo k jejich případnému
poškození, a proto se upustilo i od záměru je přemístit buď dočasně nebo trvale do jiných
prostor.
Od října 2008 zdobí Tyršovy sady v Třebíči socha jednoho z nejlepších a nejúspěšnějších
velitelů československých legií v Rusku 1. světové války, plukovníka Josefa Jiřího Švece. Ke
zřízení tohoto pomníku byl na základě žádosti vydán MO ČR souhlas a pomník – pietní místo je
veden v centrální evidenci válečných hrobů pod identifikačním číslem CZE6113-29468.
Pokud se týká zapracování válečných hrobů a pietních míst do územně analytických podkladů, u
ORP Žďár nad Sázavou jsou válečné hroby a pietní místa uvedeny jako místa významných
událostí, výhledově při aktualizaci podkladů budou údaje o válečných hrobech a pietních
místech doplněny (např. ORP Humpolec, ORP Telč).
Na ocenění pamětní plaketou za vzornou péči, úpravy a údržbu a vybudování nových válečných
hrobů a pietních míst jednotlivé ORP navrhují:
ORP Humpolec
Město Humpolec, zastoupené starostou Mgr. Jiřím Kučerou – péče o hroby s ostatky a ostatní
pietní místa ve městě
Obec Kejžlice, zastoupená starostou Václavem Zástěrou – péče o pomník obětem I. sv. války
Obec Čejov, zastoupená starostkou Janou Maršíkovou – péče o pomník obětem I. a II. sv. války
Obec Budíkov, zastoupená starostkou Marií Žáčkovou – péče o pomník obětem I. sv. války
Obec Želiv, zastoupená starostou Karlem Chmelem – péče o hroby s ostatky a pomníky obětem
I. a II. sv. války
Iva Vacatová, pověřený pracovník ORP Humpolec – za zpracování CEVH ve správním obvodu
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ORP Chotěboř
Obec Sobíňov, zastoupená starostou Václavem Ležákem – péče o hroby s ostatky a pomníky
obětem II. sv. války
ORP Náměšť nad Oslavou
Obec Hluboké, zastoupená starostkou Marií Svobodovou – péče o pomník obětem II. sv. války
Obec Lesní Jakubov, zastoupená starostou Ing. Miroslavem Pelikánem – péče o pomník
obětem I. a II. sv. války
ORP Jihlava
Magistrát města Jihlavy, zastoupený primátorem ing. Jaroslavem Vymazalem a jeho obchodní
společnost Správa městských lesů s.r.o. za údržbu a péči o válečné hroby s ostatky na
Ústředním hřbitově v Jihlavě
ORP Pelhřimov
František Syrovátka, Nová Buková č. 31, 394 03 Horní Cerekev – péče o pomník obětem I. sv.
války
Karel Macháček, 28. října 496, 394 70 Kamenice nad Lipou – péče o pietní místa obětem I. a II.
sv. války
Věra Háková, pověřená pracovnice ORP Pelhřimov – za zpracování CEVH ve svém obvodu
ORP Světlá nad Sázavou
Obec Leština u Světlé nad Sázavou, zastoupená starostou Jaromírem Vidinským – péče o
pomník obětem I. sv. války
Obec Sázavka, zastoupena starostkou Evou Vávrovou – péče o pomník obětem I. a II. sv. války
Město Světlá nad Sázavou, část Dolní Březinka, zastoupena starostkou Ing. Lenkou Arnotovou
– péče o hřbitov z napoleonských válek (kulturní památka)
Obec Horní Paseka, část Zahrádka, zastoupena starostou Marcelem Paškem – péče o pomník
obětem I. sv. války
Obec Kožlí, zastoupena starostou Václavem Husákem – péče o pomník obětem II. sv. války
Obec Ledeč nad Sázavou, zastoupena starostou Stanislavem Vrbou – péče o hrob s ostatky a
pomník obětem I. a II. sv. války
Miluše Kuczawská - pověřený pracovník ORP Světlá nad Sázavou – za zpracování CEVH ve
správním obvodu
ORP Telč
František Mrkva, U Stadionu 447/V, 380 01 Dačice – péče o pomník obětem I. sv. války
Michaela Nevoralová, Řásná 4 – péče o pomník obětem I. sv. války
Jan a Marie Silvestrovi, Rozseč 22 – péče o pomník obětem I. sv. války
ORP Třebíč
Město Třebíč, zastoupené starostou Ing. Ivo Uherem
Sokolská župa plk. Švece v Jihlavě, zastoupená starostou župy Pavlem Bradou
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kraj Vysočina, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem
všichni za vybudování pomníku plk. Švecovi v Třebíči
Jaroslava Makovická, pověřená pracovnice ORP Třebíč – za zpracování CEVH ve správním
obvodu

Mgr. Karel Kotrba, MSc.
vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu
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