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Souhrn problematiky

Péče  o  hroby  je  humanitárním  požadavkem  všeobecně  vyžadujícím  pietu  vůči  mrtvým.  Zároveň
představuje respektování potřeby rodinných příslušníků zachovávat památku na zemřelé a místa jejich posledního
odpočinku v úctě,  ctít  náboženské vnímání  hřbitovů jako „svatého pole“ a respektovat význam hřbitovů z
hlediska kulturně historického, architektonického a uměleckořemeslného obsahu a projevu kulturní
jedinečnosti krajiny.

Text příručky upravuje možný postup obcí pří nakládání s opuštěným civilním hrobovým zařízením
původně  německého  vlastníka,  a  to  z  důvodu  specifické  povahy  této  věci  v  souvislosti  s  platnou  mezinárodní
smlouvou,  etickými  principy  a  zachováním  dostatečné  piety.  Zcela  specifické  postavení  sepulkrálních  památek
zejména v pohraničí je dáno důsledky poválečného vystěhování Němců. Tyto památky bývají veřejností považovány
za české, ale jsou spojené i s německým kulturním dědictvím. Je zřejmé, že zde existuje nejen český, ale v duchu
usmíření oprávněně i německý zájem na jejich zachování.

Tato příručka pro obce k péči o opuštěné hroby se týká také židovských hřbitovů, a to především v
pohraničí.  Pro tyto hřbitovy platí  náboženské předpisy,  které jsou v ČR zajišťovány Federací  židovských obcí,
příslušnými Židovskými obcemi, příp. dalšími subjekty. Případné nakládání s těmito hřbitovy dle této příručky je
třeba předem konzultovat s nimi. Podobně se zásady péče o opuštěné hroby uvedené v této příručce vzhledem k
historickým souvislostem týkají také chorvatských hrobů a hřbitovů, a to především v Jihomoravském kraji.

Vedle civilních hrobových zařízení se v českých zemích nacházejí pomníky a památná místa obětí obou válek z 20.
století, pro které je uplatněn možný režim péče o válečné hroby, administrovaný Ministerstvem obrany a kterých se
tato brožurka netýká.

Předkládaná příručka pro obce vychází z činnosti Pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na
hřbitovech v ČR, která byla ustavena při Radě vlády pro národnostní menšiny dne 26. dubna 2016 usnesením č. 174.
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