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Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo města Prostějova 
doporučuje ustanovení pracovní skupiny, která zpracuje přehled významných osobností 
pochovaných na prostějovských pohřebištích a navrhne případné zařazení těchto hrobů  
na seznam Významných hrobů udržovaných správou hřbitova. 

 
 

Důvodová zpráva: 

 

Do současnosti nebyl komplexně zpracován soupis významných osobností spojených 

s Prostějovem, které jsou pochovány na pohřebištích na území Statutárního města 

Prostějova. Soupis pomůže s identifikací hrobů, které jsou v současnosti neoznačené  

a zároveň poskytne přehled o technickém stavu hrobek, které patří významným 

osobnostem, ale nemají řádnou péči. Výstupem pracovní skupiny bude také návrh na 

vytvoření informačního systému, který bude návštěvníky informovat o významných 

osobnostech pochovaných na hřbitovech. 

 

1) Významné osobnosti 

Pracovní skupina zpracuje přehled osobností spojených s Prostějovem, které se různými 

způsoby zapsaly do dějin města a jsou pochovány na území Statutárního města Prostějova. 

 

Osobnosti budou rozděleny do následujících skupin: 

- Umělci (spisovatelé, dramatici, divadelníci, hudebníci, skladatelé, sochaři, architekti,…) 

- Vojenské osoby (důstojníci, váleční hrdinové,…) 

- Podnikatelé (průmyslníci, vynálezci,…) 

- Osoby veřejně činné (komunální politici, ředitele veřejných institucí, zakladatelé veřejných 

institucí, církevní hodnostáři,…) 

- Sportovci, mecenáši a jiné osobnosti 

 

 



 
 

2) Čestné hroby 

Od založení Městského hřbitova v roce 1900 na Brněnské ulici zde byly pochovány desítky 

osob, které získaly tzv. „čestnou hrobku“. Podle Řádu hřbitovního z počátku 20. století se 

jedná o místo, které „uděluje výhradně městská rada v Prostějově svým usnesením osobám 

o obec Prostějovskou zvlášť zasloužilým“. Viz. příloha č. 1 

V pohřebních knihách jsou tyto hroby označeny s poznámkou „Na věčné časy“. Za toto 

hrobové místo neplatí nájemce poplatek po dobu existence hřbitova. Toto hrobové místo 

nemůže být majitelem hřbitova nikdy prodáno. 

Příkladem může být hrobka prostějovského měšťana Wilhema Gebauera (1846 - 1917),  

o kterou se v současnosti nikdo nestará. Viz. příloha č. 2 (podklad zpracoval RNDr. Jan Lázna) 

 

Pracovní skupina zpracuje přehled těchto hrobových míst. V případě, že se bude jednat  

o významnou osobnost i ze současného pohledu, může být hrob zařazen na seznam 

Významných hrobů.   

  

3) Významné hroby 

Pracovní skupina navrhne doplnění seznamu Významných hrobů udržovaných správou 

hřbitova.  

V současnosti se Statutární město prostřednictvím správy hřbitova stará o 21 hrobových 

míst. Viz. příloha č. 3. Jedná se o hroby, kde nejsou známí pozůstalí (např. čestná hrobka 

manželů Vojáčkových), historické hroby, které neměly nájemce (např. společný hrob vojáků 

padlých v 1. světové válce) a o hroby s jejichž majiteli uzavřelo město nájemní smlouvy (např. 

generál Duda). 

 

 
 
 
 
 
V Prostějově 16. 10. 2017                                  
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Moudrý 
za Klub TOP 09 a Nezávislí Prostějované 


