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Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Společnost smrt odmítá, ze smrti se stalo tabu - fakt rezonující západním světem
již nějaký pátek. Odmyslíme-li veškeré sociologické předpoklady vedoucí k tomuto stavu,
zbývá nám stávající fyzické prostředí smutečních síní, či hřbitovů, které celkový obrázek
ovlivňuje.
Je obraz hřbitova schovaného za vysokými zdmi, kterému se člověk cíleně v
městském prostředí vyhýbá tím správným? Věříme, že ne. Naším předobrazem je
otevřená zahrada. Hřbitov, který není bariérou. Naopak , přirozená součást stávající
cesty, přirozená součást života. Hřbitov naruby. Vedeme skrze území zelenou tepnu.
Každodenní cesta je konfrontována s tématem veřejného hřbitova za organicky
tvarovanou zdí s průhledy dovnitř.
Hlavní téma rozšíření hřbitova tvoří cihlová zeď, stromy a vodní prvky. Zeď
definuje prostor na tři základní části. Severní a jižní část hřbitova. Prostřední, diagonální,
je zachovanou veřejnou cestou navazující na stávající pěší propojení území. Zeď je zde
perforovaná a umožňuje průhledy do částí hřbitova s hroby.
Hlavní vstup a vjezd do obou částí hřbitova je situován do jihozápadní části
území, v přímé návaznosti na nově navržená parkovací stání. Obě tyto části jsou
uzamykatelné. Parkovací stání nahrazují původní předimenzované ústí chodníku k málo
využívané zastávce na obchvatu.
Prostřední část je u vstupu rozšířena a tím vzniká neformální, ale důstojný
předprostor se stromem a kovanými branami. Průchod je rozšířen ve střední části ještě
jednou, kde se motiv místa se stromem a vodním prvkem opakuje.
Různé vodní kašny z nerezové oceli přispívají k jedinečnosti všech tří prostorů
definovaných zdí.
V severní části nového celku navazuje na vyprojektované kontejnerové stání další
zázemí a chemické WC. Zároveň vzniká nové spojení mezi starou a novou částí hřbitova.
Pěší cesty jsou materiálově sjednoceny dlažbou z lámané žuly, zdi jsou cihlové
bíle omítané. Brány jsou kované.
Přírodní charakter místa podtrhuje umístění dvanácti kusů javoru babyka a dvou
vzrostlých dubů.
Bezprostřední okolí hřbitova směrem na východ je uvažováno jako plocha
využitelná pro les vzpomínek. Vhodně navazuje na přírodní ráz a zároveň představuje
slibnou alternativní odpověď na současnou krizi pohřbívání. Procházka parkem.
Na hřbitově převažují urnové hroby, ve východní části jižního celku je umístěno
kolumbárium.
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Odhad investičních nákladů

plocha (m2)

objem (m3)

cena

celkem

cihlová zeď

92

184

3000,- (kč/m3)

552 000,-

základy

92

92

360,- (kč/m2)

33 000,-

1400,- (kč/m2)

529 200,-

6000,- (kč/ks)

30 000,-

lámaná žula

378

mobiliář
brány

10x

50 000,- (kč/ks)

500 000,-

kašny

3x

250 000,-

750 000,-

265,- (kč/m3)

106 000,-

3000,- (kč/ks)

6000,-

zemní práce

800

400

chemické wc

javor

13x

12 000,- (kč/ks)

156 000,-

dub

2x

60 000,- (kč/ks)

120 000,-

2 782 200,-

Celkem
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