
INFORMACE  

ke smutečnímu obřadu s vojenskými poctami  

při úmrtí vojáka/vojákyně v záloze a ve výslužbě 

 
(aktualizováno ke dni 1.2.2022) 

 
Vojákovi/vojákyni ve výslužbě nebo v záloze lze vypravit smuteční obřad 
s vojenskými poctami v případě, že mu/jí bylo povoleno nosit vojenský 
stejnokroj. Tato skutečnost bývá uvedena ve vojenské knížce, 
rehabilitačním osvědčení nebo na rozhodnutí o propuštění ze služebního 
poměru.  

 
Pokud měl zemřelý bývalý voják/vojákyně jiné trvalé bydliště než v Brně, 
zabezpečuje vojenské pocty místně příslušné Krajské vojenské 
velitelství. Jejich kontakty viz odkaz na internetu - 
https://veter.army.cz/krajska-vojenska-velitelstvi. 
 
Postup při vyžadování vojenských poct při pohřbu bývalého VZP 
s posledním místem trvalého bydliště v Brně: 
 

a) spojit se s Posádkovým velitelstvím Brno:  
 
por. Bc. Hana Bártová (správce posádky) - tel. 973 442 627,  
mob. tel. 720 077 231, v případě nepřítomnosti správce posádky 
kontaktovat npor. Michaelu Vaněčkovou - tel. 973 442 998. 
 

1. sdělit správci posádky informace o zemřelém a domluvit  
se na požadovaných poctách;  

2. vdova/vdovec (nebo jiná oprávněná osoba zajišťující pohřeb)  
po konzultaci termínu se správcem posádky, sjedná u příslušné 
pohřební služby konání pohřbu s upozorněním, že se jedná  
o pohřeb s vojenskými poctami;  

3. zadat vytištění nezbytného počtu smutečních oznámení (parte), 
kde ke jménu a příjmení zesnulého, uvést i jeho vojenskou 
hodnost a případně tituly: 
např. plukovník v. v. doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc.  

Posádkové velitelství Brno zabezpečuje vojenské pocty při pohřbu 
pouze vojákům v záloze a vojákům ve výslužbě s posledním místem 

trvalého pobytu v Brně-městě. 

https://veter.army.cz/krajska-vojenska-velitelstvi


4. domluvit si osobní jednání se správcem posádky Brno  
k projednání organizace vojenského pohřbu a předání:  

 
- smutečního oznámení (parte s hodností v. z. nebo v. v.);  
- vojenské čepice (brigadýrky) – bude umístěna na rakev a po obřadu 
vrácena;  
- vojenské knížky zesnulého, nebo dalšího dokladu, který prokáže 
povolením nošení vojenského stejnokroje. Nelze-li výše uvedené 
předložit, správce posádky tuto skutečnost ověří u Krajského vojenského 
velitelství Brno nebo ve Vojenském ústředním archivu; 
- vyznamenání a medailí udělených zesnulému – budou vystaveny  
při smutečním obřadu a následně vráceny. 
 
Vojenské pocty zabezpečované posádkou:  
 
- čestná stráž k rakvi/hrobu – 2 x VZP;  
- čestná jednotka k provedení čestné salvy - 5 x VZP; 
- vlajkonoš s čestnou stráží vlajky – 3 x VZP; 
- vojenská hudba – sextet. 
  
Vojenská hudba obvykle hraje tři skladby a to:  
 
1. skladbu při vcházení smutečních hostů do obřadní síně, nebo  

při příchodu smutečních hostů k hrobu; 
2. chorál ke střelbě čestné salvy – předposlední skladba; 
3. hymnu ČR – závěrečná skladba celého smutečního obřadu. 
 
Zařazení dalších skladeb, případně projevů, je již záležitost domluvy 
rodiny s pohřební službou.  
 
Je třeba vzít na vědomí, že pokud je termín pohřbu stanoven 

rodinou před konzultací se správcem posádky, nelze zaručit účast 

vojenské hudby ve stanoveném termínu pohřbu.  

 
Finanční podpora k zajištění smutečního obřadu pro vojenské 
důchodce není ze strany Ministerstva obrany poskytována. 
 


