
Péče o válečné hroby a pietní místa v Novém Hrádku 

Městys Nový Hrádek dlouhodobě dobře pečuje o válečné hroby a pietní místa, která se 
nacházejí v jeho katastru. Prostředky na opravu a údržbu získává nejen z Ministerstva obrany 
ČR, ale i z jiných dotačních titulů a vlastního rozpočtu. Zejména v posledním období se 
podařilo realizovat jejich opravy. Mimo jednoho hrobu legionáře na místním hřbitově (jehož 
oprava se výhledově také plánuje) jsou všechny hroby a pietní místa v perfektním stavu. 

 

Seznam válečných hrobů a pietních míst na území Nového Hrádku s popisem 
realizovaných akcí: 

Dvojhrob sovětských vojáků z II. světové války (číslo VH: CZE-5209-04613) 

Hrob na místním hřbitově byl v roce 2001 za pomoci dotace z MO ČR renovován, od té doby 
je hrob i jeho okolí pravidelně udržováno z prostředků městyse Nový Hrádek. 

Památník obětem světových válek (číslo VH: CZE-5209-40627) 

Památník na místním náměstí byl v roce 2011 opraven za pomoci dotace v rámci Programu 
rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny POHODA venkova. Pravidelná údržba 
památníku i jeho okolí je pro městys samozřejmostí. U památníku se pravidelně konají různé 
pietní a vzpomínkové akce (např. 100 let od zahájení I. světové války, 70 let od konce II. 
světové války, turistické srazy atd.). 

Pamětní deska umučeným z II. světové války (číslo VH: CZE-5209-40689) 

Pamětní deska byla v rámci rozsáhlé rekonstrukce, která se za finančního přispění městyse 
uskutečnila v roce 2014, přemístěna na důstojné místo ve vstupní chodbě sokolovny.  

Pomník obětem 2. světové války (číslo VH: CZE-5209-37314) 

Volně přístupný symbolický pomník obětem 2. světové války je umístěn na křižovatce silnic 
do Olešnice v Orlických horách a na Dlouhé. Mimo frekventované turistické „červené 
Jiráskovy cesty“, zde prochází i cyklotrasy č. 22 a č. 4035. Nachází se zde i hojně 
navštěvovaná rekreační zařízení. Tento pomník nechal v roce 1947 postavit tehdejší ministr 
zahraničí Jan Masaryk a věnoval jej obětem nacismu kraje podorlického. Stojí v místech, kde 
6. května 1945 byl Němci zastřelen místní občan Hugo Vogel.  

Po roce 1948 byl nápis se jménem Masaryka z pomníku odstraněn. V roce 1968 byla místními 
obyvateli sepsána žádost o obnovení nápisu. Žádosti nebylo vyhověno.  

Teprve v roce 1990 byl zdevastovaný památník za přispění občanů renovován. V roce 2010 
neznámý pachatel z tohoto pomníku odcizil všechny tři bronzové desky a zároveň poškodil 
pískovcový blok z hořického pískovce.  



V roce 2013 byl pomník zrekonstruován městysem Nový Hrádek za finanční podpory 
Ministerstva obrany ČR. 

V blízkosti pomníku byl umístěn informační panel (náklady na jeho vyhotovení byly hrazeny 
z prostředků městyse Nový Hrádek nad rámec finanční spoluúčasti), který obsahuje údaje o 
historii předmětného místa a pomníku. Na panelu je také informace o době provedení opravy, 
způsobu financování a o finanční účasti poskytovatele dotace.  

Slavnostního odhalení opraveného pomníku 28. 10. 2013 se zúčastnilo přes 300 lidí 
z širokého okolí. U této příležitosti byla uspořádána výstava historických pohlednic a dobové 
výstroje a výzbroje, dále proběhla beseda s pamětníky a byla vydána brožura. Akce byla 
následně prezentována v regionálních médiích. 

 


