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Neuspokojivý stav německých hrobů na českých hřbitovech

Výsledky dosavadních jednání

Neuspokojivý stav německých hrobů na
českých hřbitovech
Teoreticky možné finanční zdroje na ministerstvech:
• Ministerstvo pro místní rozvoj (2017)
– Program Podpora obnovy a rozvoje venkova – podprogram Podpora obnovy
drobných sakrálních památek (márnice)

• Ministerstvo kultury
– Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností

• Ministerstvo zemědělství (2016)
– Program Podpora venkova – podprogram Zlepšování prostředí měst a obcí
formou výsadby městské zeleně (pro NNO)
– 16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
– Podpora zpracování a realizace strategií rozvoje venkova, rozvoje
partnerství, rozvíjení partnerství mezi subjekty působícími na venkově (MAS)
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Neuspokojivý stav německých hrobů na
českých hřbitovech
Válečné hroby

• Válečným hrobem je pro účely tohoto zákona místo, kde jsou pohřbeny
ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci
nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v
důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války. Válečným
hrobem může být hrob jednotlivce, hrob hromadný nebo osárium, včetně
náhrobků a ostatního hrobového zařízení.
• Válečným hrobem je pro účely tohoto zákona i pietní místo, kterým se
rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol
připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní
účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti
osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v
době války.
– Spravuje Ministerstvo obrany, Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby na
zabezpečení péče o válečné hroby (každoroční dotace )

Neuspokojivý stav německých hrobů na
českých hřbitovech
1. krok: jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj
• Gestor pohřebnictví v rámci sekce Podpora regionů a
cestovní ruch (pouze na provozované pohřebiště podle
zákona)
– ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., tel. 224 864 146, tomas.kotrly@mmr.cz

• Administrátor dotačního programu … Program Podpora
obnovy a rozvoje venkova – např. podprogram Podpora
obnovy drobných sakrálních památek
– Odbor regionální politiky; Ing. David Koppitz, tel. 224 864 488,
david.koppitz@mmr.cz
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1. krok
zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví
• Veřejné pohřebiště je službou ve veřejném zájmu
zajišťovanou obcí v samostatné působnosti nebo
registrovanou církví nebo náboženskou společností
• Kontrolní gesce – příslušný Kraj, Ministerstvo vnitra a
hygiena
• Řád veřejného pohřebiště, hydrogeologický průzkum,
administrátor, hrobník… (nutná podmínka - není všude)
• Zákon se nezabývá lokalitami, kde se v minulosti
pohřbívalo, ale nejsou uznána jako pohřebiště

1. krok
Veřejná (5 522) / neveřejná (266) pohřebiště
• Zřizuje: veřejná - zpravidla obec; neveřejná církve
vlastník

počet

Obce a města
Římskokatolická církev
Ostatní církve
Židovská náboženská obec

3 235
1 549
182
243

Česká republika (ÚZSVM)
Fyzická osoba
Neurčeno

135
75
358
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1. krok
K formulaci zadání případného dotačního programu na MMR
nutno/možno:
A. Zjistit, jestli německé hroby se nalézají i na současných
provozovaných pohřebištích a kde (počet pohřebišť),
B. Vypracovat soupis míst, kde se v minulosti pohřbívalo, a nejsou
pohřebišti ve smyslu zákona (vlastník katastrálního území),
C. Odhadnout počet hrobů a finanční náklady
D. Popř. zformulovat zadání (na současná pohřebiště – pro A.),
přičemž patrně půjde o malý počet zájmových míst
E. Nebo něco jiného (viz níže – dotační program MZe)…
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Neuspokojivý stav německých hrobů na
českých hřbitovech
2. krok: jednání na Ministerstvu kultury
• Gestorem dotačního programu Odbor památkové péče
– Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., tel.: 257 085 414 vajcner.jiri@mkcr.cz

• Zásadním problémem – místa nejsou památkami:
Program určen na zachování a obnovu nemovitých
kulturních památek, které se nalézají mimo památkové
rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a
které nejsou ve vlastnictví České republiky.

Neuspokojivý stav německých hrobů na
českých hřbitovech
3. krok: jednání na Ministerstvu zemědělství
• Podpora venkova – podprogram Zlepšování prostředí měst a obcí formou
výsadby městské zeleně (pro NNO)
– spravuje Státní zemědělský intervenční fond
• Podpora zpracování a realizace strategií rozvoje venkova, rozvoje partnerství,
rozvíjení partnerství mezi subjekty působícími na venkově (MAS)
– spravuje Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství; Ing. Magdalena
Pospíšilová, magdalena.pospisilova@mze.cz, 221 812 711
• Program 16 Udržování a obnova kulturního dědictví venkova
– spravuje Oddělení administrace národních podpor; Ing. Bronislava Blažková,
bronislava.blazkova@mze.cz, 221 813 017,
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NÁVRH POSTUPU
Z dosavadních jednání je zřejmé, že bude nutno zřídit Ad
hoc pracovní skupinu, která
1. Nechá systematicky zmapovat všechna zájmová místa, o
nichž mají mít evidenci kraje (obce), z nichž většina
historicky na svém území německou menšinu měla (PZ, KV,
ÚL, LB, PA, HK, OL, MS, VY, JČ).
2. Zformuluje věcné argumenty pro případné politické
rozhodnutí.
3. Vygeneruje možné finanční náklady.
4. Pomůže se specifikací argumentů pro opakování dotačního
programu v roce 2017.

Ad hoc pracovní skupina k německým
hrobům na českých hřbitovech
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerstvo kultury (zdroj financování?),
Ministerstvo pro místní rozvoj (soupis lokalit, zdroj financování?),
Ministerstvo financí (náklady),
Ministerstvo zahraničních věcí (spolupráce se SRN),
Ministerstvo zemědělství (zdroj financování?)
Svaz měst a obcí ČR (soupis lokalit),
Asociace krajů ČR (soupis lokalit),
německá a ruská menšina, židovská komunita,
sekretariát Rady,
ředitel oblastního muzea v Chomutově.
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Výkop sekretariátu: Místní akční skupiny (MAS)
Ministerstvo pro místní rozvoj + Národní síť 179
Místních akčních skupin (NS MAS):
• strategie CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj Community-led Local Development v rámci Evropských
strukturálních a investičních fondů (ESIF), jehož součástí je
např. Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Fond
rozvoje venkova (FRV).
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Ministerstvo zemědělství
• Program 16 Udržování a obnova kulturního dědictví venkova
–
Podprogram 16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny
•
•
•

Celkem dotace 400 mil. Kč v roce 2016
Termín podání: od 27. ledna do 15. března 2016, je otázka, zda bude vyhlášeno v roce 2017
Výsledky cca v červnu 2016

Objekt: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže,
exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů
nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.
Součástí projektu může být i úprava zeleně v bezprostředním okolí
obnovovaného nebo upravovaného objektu.
Žadatelem může být obec do 5 000 obyvatel, spolek, zájmové sdružení právnických osob,
obecně prospěšná společnost, vlastník objektu, vlastník či uživatel pozemku, na němž
objekt stojí.
Kontakt 221 813 017, Ing. Bronislava Blažková, bronislava.blazkova@mze.cz
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasadypro-rok-2016/aktuality/informace-pro-zadatele-k-dotacnimu.html
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Možnosti na krajích (rešerše z webů)
•

Středočeský kraj

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu ze Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek (drobné památky a architektura umístěná převážně na veřejných
prostranstvích, u komunikací nebo ve volné krajině (např. kapličky, výklenkové kaple,
křížové cesty, samostatně stojící sochy a sousoší, kašny, zvoničky, boží muka, kříže,
smírčí kříže, význačné náhrobky, pomníky a pomníčky padlým, pamětní desky; 10-200 tis.
Kč)

•

Liberecký kraj

Program obnovy venkova (DT 9 – válečné hroby)

•

Ústecký kraj

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 - Obnova a rozvoj venkovské zástavby
(hřbitovy a ohradní zdi)

•

Zlínský kraj

Stavební obnova a restaurování památek místního významu pomníků, památníků

•

Karlovarský kraj

Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (sakrální stavby, hřbitovy,
válečné hroby)

Děkuji za pozornost.
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