
∙•● Franz Blaschke, hrob č. 204–205 u pravé zdi, a torzo kříže z roku 1791 u vchodu na 
bývalý vojenský hřbitov



∙•● Vojenské mauzoleum

∙•● Polský kříž obětem 1. světové války 
za mauzoleem

∙•● Julius Aujeský, nadační hrob vpravo od 
mauzolea



∙•● Ing. František Fric, hrob č. 349/XII.

∙•● Jiří Brdečka, hrob č. 1 u pravé zdi∙•● Vladimír Čeněk Bareš, hrob č. 1E/XI.



∙•● Čestný hrob zasloužilých učitelů nábo-
ženství: Cassius Malý, ThDr. Alfons Glos, 
ThDr. Otakar Balcar, č. 58 u pravé zdi

∙•● Jaroslav Bureš, čestný hrob č. 4/IV.
.

∙•● Antonie Ebnerová-Jiříčková, hrob 
č. 137 vlevo u zdi

∙•● František Čajka, hrob č. 31 u levé zdi



∙•● Ludvík Popp, hrob č. 58 u levé zdi



∙•● Richard Heller, hrob č. 195 u levé zdi

∙•● PhMr. Johann Kriegelstein, hrob 
č. 178 u levé zdi

∙•● MUDr. Stanislav Kuthan, CSc., hrob 
č. 119 u zadní zdi



∙•● PhDr. Bohumír Indra, hrob č. 160 u levé zdi

∙•● Ing. Vojtěch Richtár, CSc., hrob č. 42/XI. ∙•● Dr. Ing. Jiří Severa, hrob č. 110–112/XI.



∙•● Ferdinand Helsner, hrob č. 376/X.

∙•● pplk. Augustin Fric, hrob č. 3–5/V. ∙•● Josef Kallinikov, hrob č. 58 u pravé zdi



∙•● pplk. Lumír Písarský, hrob č. 1 v novém urnovém háji

∙•● Jan Klein, hrobka č. 63 u pravé zdi ∙•● Valentin Kopecký, Ing. Jaroslav Ko-
pecký, hrob č. 19 u levé zdi



∙•● Dr. Ing. Hermann Reuss, čestný hrob č. 157 u pravé zdi



∙•● Zdeněk Zela, hrob č. 86/I.

∙•● Em. Schwabenský, č. 100 u levé zdi

∙•● Jan Zerbs, hrob č. 2 u pravé zdi

∙•● MUDr. Zdenko Štekl, hrob č. 206/VII.



∙•● JUDr. František Šromota, Marie Am. Šromotová, čestný a nadační hrob 275–279/I.

∙•● Ladislav Vlodek, hrob č. 148–150/I.



∙•● Sochařská výzdoba náhrobku Antonína Dvořáka, hrob č. 29 u levé zdi

∙•● Marie (1846–1914) a Leopold (1840–
1929) Scheidelovi, dnes rodina Milichova, 
hrob č. 67–68 u pravé zdi

∙•● Rodina Petschnerova, 70. léta 19. sto-
letí, hrob č. 196–198 u pravé zdi



∙•● Prof. Josef Janiška, hrob č. 110 u levé zdi



∙•● Karel Janošek, hrob č. 12–13/V.



∙•● Wilhelm a Aurel von Baillou, hrob č. 191–193 u pravé zdi, stav v letech 1988 a 2006

∙•● Franz Watzlawik, hrob č. 172–175 u pravé zdi, stav v roce 1988 a v roce 2006


