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Potřeba MZV

Vypracovat návrh komplexního přístupu k rozhodování o sanaci či rekonstrukci 

hrobových míst (při zohlednění relevantních kulturně-historických a 

zahraničněpolitických souvislostí)

3

tím získat podklad pro stanovení 

parametrů nového dotačního titulu pro 

obce či spolky

tím získat kvalifikovaný podklad pro naplňování

bilaterální smlouvy s Německem  

v oblasti péče o německé hroby na území ČR



Očekávané výsledky

Vsouhrn:

Návrh komplexního přístupu k otázce německých hrobů na území ČR     
(3Q-8Q)

Nmap:

Kulturně-historická mapa německých hrobů na území ČR                               
(1Q-8Q)



Vsouhrn

Navrhovaný postup řešení

•analýza řešení problematiky ve středoevropských zemích

•porovnání výsledků analýzy s výsledky analýzy stávajícího soupisu jednotlivých pohřebišť 
v ČR s německými hroby a kulturně historické analýzy pohřebišť v ČR s německými 
hroby (k dispozici u Nmap ve 3Q)

•analýza existujících finančních zdrojů, jaké programy a kde již běží (konzultace s rezorty MK, 
MMR, MZ)

•syntéza výsledných zjištění, návrh doporučení, tvorba zprávy

•zapracování připomínek, finální výsledek



Nmap

Navrhovaný postup řešení

•analýza soupisu jednotlivých pohřebišť v ČR s německými hroby a kulturně historická 

analýza pohřebišť v ČR s německými hroby včetně památkově-technického popisu

současného stavu hrobů

•analýza mapových podkladů týkajících se jednotlivých lokalit a relevantních dokumentů 

obcí a mapových portálů, porovnání výsledků analýz

•stanovení výzkumných otázek na základě analytických zjištění a konzultací se zástupci krajů, 

Svazem měst a obcí ČR, Asociací krajů ČR, německou a dalšími komunitami, historiky, 

resortem (jaké doplňující informace je třeba dodat)

•identifikace kritérií pro tvorbu mapy, stanovení metodiky terénního výzkumu za účelem 

získání doplňujících informací pro Nmap

•terénní výzkum, vyhodnocení výzkumu, podklady pro Nmap

•tvorba mapy, pilotní verze, zapracování připomínek, finální výsledek



Podmínky

•dodavatel sestaví výzkumný tým k řešení projektu

•tým bude hodnocen dle hodnoticích kritérií

•každý člen projektového týmu doloží doklad o vzdělání a životopis



Požadavky na kvalifikaci týmu a diskuze k 
očekávaným nákladům

• člen VT č.1:  minimálně magisterské VŠ vzdělání v oboru kartografie, prokazatelná praxe v 

oboru v minimálním rozsahu 3 roky (analýza mapových podkladů, tvorba mapy)

• člen VT č. 2: minimálně magisterské VŠ vzdělání v oblasti politických věd, historických věd 

nebo ekonomických oborech, praxe v oblasti financí se zaměřením na dotační tituly v 

minimálním rozsahu 3 roky (analýza existujících finančních zdrojů, výzkumná zpráva)

• člen VT č. 3: minimálně magisterské VŠ vzdělání v oblasti politické vědy nebo historické 

vědy, praxe ve společenskovědním výzkumu v minimálním rozsahu 3 roky (analýzy stavu 

pohřebišť mimo ČR a v ČR, komparativní analýzy, empirický výzkum)

• celkové náklady na Vsouhrn: Návrh komplexního přístupu k otázce německých hrobů na 

území ČR                                                                           460 hodin

• celkové náklady na Nmap: Kulturně-historická mapa německých hrobů na území ČR

1220 hodin

8



www.tacr.cz

Děkujeme za pozornost


