
Válečné hroby a pietní místa 
 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec shromažďuje a aktualizuje  
údaje o válečných hrobech, které se nacházejí na území svého správního obvodu. Tento úřad 
je odpovědný za jejich úplnost a aktuálnost. Toto opatření a úkoly s ním spojené plní oddělení 
krizového řízení. 
 

Péči o válečné hroby upravuje zákon 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. Tento zákon stanovuje práva a povinnosti v oblasti péče o válečné 
hroby a pietní místa (dále jen "válečný hrob") a orgány státní správy a jejich působnost ve 
věcech válečných hrobů. 

Orgánům státní správy ukládá: 

a) Obecním úřadům s rozšířenou působností  
� vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;  
� informovat příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede 

v evidenci.  

b) Krajským ú řadům  
� vést souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;  
� koordinovat péči o válečné hroby v rámci kraje;  
� informovat ministerstvo o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.  

c) Ministerstvu obrany  
� v případě pochybností rozhodnout o tom, co je válečným hrobem;  
� koordinovat péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí;  
� vést centrální evidenci válečných hrobů;  
� poskytovat dotace na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám, 

vlastníku nemovitosti;  
� poskytovat náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradit výdaje za odkoupení 

nemovitosti nebo její části.  

Na stránkách Centrální evidence válečných hrobů (www.valecnehroby.army.cz) jsou 
prezentovány informace o válečných hrobech a o osobách v nich pohřbených, nebo osobách 
připomenutých na pietních místech. Informace zveřejněné na těchto stránkách je možno 
vyhledávat, třídit a prohlížet prostřednictvím odkazů v levé části obrazovky, ikon 
zobrazených v záhlaví a příslušných formulářů. 

Shromažďování informací o válečných hrobech je neukončený proces, do kterého se může 
zapojit každý zájemce o problematiku válečných hrobů. Zveřejněné informace lze doplňovat a 
upravovat prostřednictvím obecního úřadu s rozšířenou působností Jindřichův Hradec nebo 
prostřednictvím Ministerstva obrany. Kontakt na pracovníka odpovědného za aktualizaci 
zveřejňovaných informací je součástí údajů o aktuálně zobrazeném válečném hrobu. 

 

Na správním obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec je v evidenci 261 
válečných hrobů: 
a) 178 válečných hrobů s ostatky 
b) 83 pietních míst.  

Z 1. sv. války 230 válečných hrobů a 2. sv. války 51 válečných hrobů.  

Počet připomenutých obětí je 1 401.  

Válečné hroby jsou evidovány u 43 obecních a městských úřadů na správním obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec. 


