
  

MINISTERSTVO  OBRANY                                                            
   SEKCE  PERSONÁLNÍ                                                                 
                                                                  V Praze dne        16. ledna 2006              
Č.j. 130239-1/2006-7542 
                                                                                                              Výtisk č. 2 
                                                                                                              Počet listů: 2 
                                                                                                               
 
S c h v a l u j i : 
Ing. Jaroslava PŘIBYLOVÁ 
náměstkyně ministra obrany  
pro personalistiku 
 
 

 
 
 

SMĚRNICE  
 

pro udělování pamětní plakety Péče o válečné hroby 
___________________________________________________________________________  
 

V souladu s ustanovením čl. 50 a 108 Prozatímního organizačního řádu Ministerstva obrany 
a ve smyslu ustanovení čl. 11 odstavce 4 RMO č. 56/1993 Zřízení Věstníku Ministerstva obrany 
a vydávání interních normativních aktů v působnosti Ministerstva obrany vydávám Směrnici 
pro udělování pamětní plakety Péče o válečné hroby: 
 
 

Úvodní ustanovení 
 
1. K ocenění osobního přínosu v oblasti péče o válečné hroby zřizuje Ministerstvo obrany pamětní 
plaketu Péče o válečné hroby (dále jen Pamětní plaketa).  
 

Udělování Pamětní plakety 
 
2. Pamětní plaketa  se uděluje právnickým a fyzickým osobám, které se významným 
způsobem zasloužily o péči, údržbu a úpravu válečných hrobů v České republice nebo v zahraničí 
anebo se významně angažovaly v oblasti péče o válečné hroby. 
 
3. Pamětní plaketu uděluje Ministerstvo obrany. O udělení Pamětní plakety rozhoduje ředitel 
Odboru mimorezortní spolupráce Sekce personální MO na základě odůvodněného návrhu. 
 
4. Pamětní plaketa se předává společně s předávací listinou, a to slavnostním způsobem. 
 
5. Evidenci Pamětních plaket a seznam oceněných vede referát válečných hrobů SP MO. 
 

Popis Pamětní plakety 
 
6. Základním motivem aversu pamětní plakety je plamen, symbolizující jak všespalující 
oheň války, tak plamínky svíček na hrobech padlých, i přeneseně věčnou paměť na válečné oběti, 



  

kterou je třeba neustále udržovat a ochraňovat. Tvar připomíná také slzu odkazující na smutek 
pozůstalých. Základní motiv je doplněn stylizovanou stélou s českým lvem, která odkazuje 
na hroby československých a českých vojáků, padlých za vlast po celém světě až do dnešních dnů. 
Symboliku doplňují nápisy „Péče o válečné hroby“ a „Ministerstvo obrany České republiky“. 
 
7. Na reversu pamětní plakety je přes základní motiv plamene položen znak Ministerstva obrany 
ČR, doplněný v horní části opisem „Ministerstvo obrany“ a v dolní části opisem „České republiky“. 
 
8. Pamětní plaketa je vyrobena z  mosazi pokovené starostříbrem.  Síla pamětní plakety činí 
3,5 mm. Průměr  pamětní plakety činí 70 mm. 
 

Platnost 
 
9. Směrnice pro udělování pamětní plakety Péče o válečné hroby nabývá účinnosti dnem vydání.   
 
                                                                                           Ředitel sekce personální MO 
                                                                                       genmjr. Ing. Vladimír LAVIČKA 
 


