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Idea a urbanistické řešení 

Hlavní idea je kontakt návštěvníků nauční stezky se světem mrtvých. Tento kontakt však nebude nijako 
nucen a návštěvník ani nemusí poznat, že se jedná o hřbitov, pokud ze stezky nesejde. Bude si však 
uvědomovat jistou asketičnost prostoru.  Ostatky pohřbených budou umístněná ve zdi.  

Návrh se snaží pracovat s tématem jestvující zdi - zdi která ohraničuje starý cintorín pokračuje v 
nezměněné materialitě a struktuře - avšak ve svém detaile a střešním zalomení prozrazuje období svého 
vzniku. Zeď vytvoří uvnitř jiný mystický svět - který bude zároveň chráněný před vizuálním a hlukovým 
smogem autostrády. Zeď drží výšku a uliční čáru staré zdi takže vlivem svahu narůstá na svém nejvyšším 
místě do výšky cca 5500 mm.  

Vedle hřbitova navrhujeme vytvořit lesopark pro obyvatele. Stromy tu budou vytvářet pravidelní grid a 
budou sloužit jako les vzpomínek. Při každém stromě může být zase v případě potřeby rozšíření hřbitova 
umožněno pohřbívaní.  

Nástupní prostor 

Nástupní prostor bude mít betonovou podlahu na které bude vysypán prach (písek nebo podobný 
materiál). Prach je symbolem pominutelnosti, v tomto prostoru bude z prachu vyrůstat strom - jako 
symbol naděje. Z nástupního prostoru se chodbou návštěvník dostane k automatu na svíčky a taky k 
toaletám, případně ke stání s kontejnery. Nástupní prostor bude také plnit funkci společného památníku.  

Stezka 

Jestvující stezka bude zachována. Bude mírně vnořená do terénu, tak aby zbytek hřbitova byl vyvýšený. 
Toto vnoření bude symbolizovat rozdílnost světů - svět stezky a svět uren. Když návštěvník odbočí ze 
stesky - musí překonat výšku a tak si uvědomí jíní charakter prostoru. 

Urny 

Urny budou mat formu válcové tuby délky cca 35 cm a průměru 12 cm. Tuby  budou vyhotovené z ocele 
a vložené do skleného pouzdra. Pouzdro bude přecházet z jednej strany zdi na druhou. Přes sklo v kterém 
bude vložená urna zároveň prosvíta světlo ze svíčky před urnou na druhou stranu. Zeď bude osvětlená 
s „exteriéru“ – mimo areálu. Urny budou osazeny ve výšce  400 - 1200 mm nad úrovní terénu. Pokud bude 
chtít návštěvník číst nápis na urně - bude nucen se zohnout a tak vzdát úctu mrtvému.  

Zeď 

Zeď bude vystavená s masivního materiálu - cihel a kamene. Tento stavební materiál bude nahrubo 
omítnutý pískovou omítkou. V místě zalomení bude zeď vyztužená ocelí a betonem. Zeď svým zalomením 
vytváří při urnách intimní prostor.  Na zdi budou vyhotovené čísla značící roky. 

Zeleň 

Jestvující zeleň bude ve vyšší podstatě ponechána. Vnitřní plocha hřbitova bude porostlá vysokou trávou. 
Tato tráva bude zakrývat pohled na urny, které budou umístěny nízko, takže návštěvník, který bude ní 
procházet, nebude mít vizuální kontakt s kolumbáriem. 

Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy budou řešené jako mlátové drobivé přírodní povrchy, kromě plochy nástupního prostoru.  


