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1. Úvod 

Následující text je shrnutím výstupů jednotlivých aktivit, které jsme uspořádali v rámci projednání 

lokality Olšanských hřbitovů v projektu Institutu plánování a rozvoje Praha pro lidi.  

 

Výchozí kontext aktivit 

Hřbitovy jsou místem posledního spočinutí, jsou místem rozjímání a smíření s vlastní konečností. 

Hřbitovy plní celou řadu funkcí, které jsou závislé na dané kultuře, zvycích, ale také konkrétních 

specificích toho kterého místa. Hřbitovy jsou však také bezesporu prostorem veřejným a mohou hrát 

mnoho dalších veřejně prospěšných funkcí.   

Aktivity realizované v rámci projektu Praha pro lidi měly za úkol pomoci zahájit diskuzi o možnostech 

širšího využití Olšanských hřbitovů. Již v dnešní době totiž sehrávají významnou roli coby rozsáhlá 

oblast veřejně dostupné zeleně v rozvíjejícím se centru města. Plánovaný rozsáhlý rozvoj v oblasti 

brownfieldu NNŽ a nová výstavba podél Olšanské ulice tento význam hřbitova pravděpodobně dále 

posílí. 

Cílem realizovaných aktivit bylo zejména: 

 Zmapovat postoj tradičních uživatelů prostoru hřbitovů (pozůstalých) k současnému stavu 

hřbitovů. 

 Aktivizovat veřejnost ve vztahu k otázce možného širšího pojetí využívaní hřbitovů coby 

veřejného prostoru. 

 Seznámit veřejnost s dalšími možnými alternativami využití prostoru Olšan, které 

v současnosti nabízí Správa pražských hřbitovů, a které se nabízejí v souvislosti s příklady v 

zahraničí. 

 Diskutovat otázku toho, zda Olšanské hřbitovy jakožto součást veřejného prostoru hlavního 

města mají být užívány občany nejen k funerálním účelům. 
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2. Podoba a výsledky jednotlivých aktivit 

Abychom dosáhli výše popsaných cílů, realizovali jsme v průběhu října a listopadu 2014 následující 

aktivity: 

 Výzkum vnímání současné podoby Olšanských hřbitovů mezi současnými nájemci hřbitovních 

míst formou tzv. pocitových map. 

 Informační kampaň v oblasti obklopující území Olšanských hřbitovů mezi uživateli a 

specifickými zájmovými skupinami. 

 Veřejná diskuze s panelem přizvaných odborníků či zájmových skupin. 

2.1. Výzkum - pocitové mapování  

Během „dušičkového víkendu“, tedy 1. – 2. listopadu 2014, jsme realizovali na území Olšanských 

hřbitovů mezi jejich návštěvníky anketu, během které mohli respondenti prostřednictvím mapových 

podkladů identifikovat jaké problémy či naopak výhody v území v současnosti vidí, případně jaké by 

pro problematické stránky viděli řešení. 

V tomto období jsou Olšanské hřbitovy velmi navštěvované a, to jak pozůstalými, tak například také 

lidmi, kteří přicházejí uctít památku důležitých osobností české historie, kteří jsou na hřbitovech 

pohřbeni. V tyto dny navštíví hřbitovy desetitisíce návštěvníků. V naší anketě se podařilo oslovit cca 

300 – 400 respondentů1. 

Abychom od respondentů dostali strukturovanou a přesnou odpověď, využili jsme jednoduchou a 

intuitivní techniku tzv. pocitových map. Ta spočívá v tom, že návštěvníci hřbitova měli možnost 

okomentovat současný stav popisem svých pocitů vztažených jak ke konkrétním místům, tak k území 

obecně.  Pomocí samolepek označovali v připraveném mapovém podkladu místa, která mají spojená 

s určitými pocity:  

 „Zde je to nebezpečné.“ – červená (87 záznamů) 

 „Tady se mi něco nelíbí.“ – bílá (100 + 36 (krádeže) + 54 (úklid) = 190 záznamů) 

 „Tady mi něco chybí.“ – modrá (41 záznamů) 

 „Tady se mi něco líbí.“ – žlutá (83 +22 = 105 záznamů) 

 „Tady se cítím dobře“ – zelená (98 záznamů) 

 „Tady to vůbec neznám“ – černá (14 záznamů) 

Při vytváření pocitových map asistovaly respondentům dvojice tazatelů. Ti měli za úkol kolemjdoucí 

oslovovat, instruovat je a asistovat při zaznamenávání jejich odpovědí. Soustředili se při tom na 

konkrétnější identifikaci a vysvětlení těchto pocitů, případně toho, jak je možné dle respondenta 

daný problém/nedostatek vyřešit/odstranit.  

Každý den byly rozmístěny u vchodů do východní i západní části hřbitovů 4 dvojice tazatelů. Jejich 

práci ilustruje obrázek 1. 

                                                           
1
 Vycházíme z počtu záznamů v jednotlivých mapách. Rozptyl je poměrně široký díky tomu, že jeden 

respondent mohl identifikovat více míst/výhod/problémů. 
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Obrázek 1 - ukázka vyplňování pocitové mapy 

Jak tedy naši respondenti Olšanské hřbitovy vnímají? Pokud se podíváme čistě na počty jednotlivých 

záznamů, pak můžeme říci, že negativní pocity o něco málo převažují. Téměř 60 % komentářů se 

zaměřilo na popis míst, která jsou nebezpečná, ošklivá, nebo něco postrádají. 
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Graf 1 - počty lidí, kteří zde cítí ... 
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Pokud se podíváme blíže na to, co je zdrojem těchto negativních pocitů, pak jsou to zejména obecně 

problémy s úklidem a údržbou, vandalismem, opuštěností resp. zpustlostí některých míst a pohybem 

nežádoucích osob (v tomto pořadí).  

Pokud se podíváme na mapu z pohledu rozložení jednotlivých barevných značek (viz obrázek 2 a 3), 

pak je možné konstatovat následující: 

 Oblast staré části hřbitova je vnímána velmi ambivalentně. Na jednu stranu řada lidí vnímá 

tuto opuštěnou část velmi pozitivně (žluté a zelené body), spojují si jí spíše s místem pro 

procházky a převažuje tak pro ně funkce veřejné parkové plochy. Na druhou stranu je tato 

část vnímána negativně (červené, bílé body a modré body) jako opuštěná, nebezpečná, 

zpustlá, zarostlá. 

 Hlavní komunikační osy S-J a V-Z (od hlavního vchodu směrem k centrálnímu kříži a ke 

vchodu z Želivského ul.) jsou označovány jako oblast, kde se lidem líbí, cítí se zde dobře, 

nebojí se zde pohybovat ani ve dnech, kdy jsou hřbitovy opuštěné. 

 Severní část lidé vnímají jako více nebezpečnou než ostatní. 

 Ve východní části hřbitovů lidé vnímají dobře především spojenecký hřbitov, oblast kolem 

pravoslavného kostela a kolem rozsypové loučky v nejvýchodnějším cípu hřbitovů. 

V protikladu k tomu je to, že tento východní cíp je také vnímán jako nejnebezpečnější. To je 

zřejmě dáno vzdáleností od vchodu a tedy i menší navštěvovaností tohoto místa. 

 

Obrázek 2 - pocitová mapa, západní část hřbitovů 
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Obrázek 3 - pocitová mapa Olšan - východní část 

Podívejme se, jaký byl nejčastější popis či zdůvodnění jednotlivých značek. Nejčastěji a také 

nejkonkrétněji uváděli respondenti to, co se jim na současném stavu nelíbí. Kromě již zmíněného 

nedostatečného úklidu a ničení hrobů zloději a vandaly lidem také častěji vadí poničené náhrobky 

opuštěných hrobů a soukromé automobily vjíždějící na hřbitov. Na některých místech jsou problémy 

se stromy nebo mobiliářem (lavičky, ale třeba též nevzhledné kontejnery nebo kohoutky).  

Naopak druhou nejčastější kategorií bylo to, že se respondentům na hřbitovech něco líbí. Zde se 

nejčastěji vyjadřovali pozitivně o celkově dobrém stavu. Dalšími věcmi, které se lidem obecně líbí, 

jsou jednak přírodní charakter hřbitovů, ale také zpřístupnění hřbitova elektromobily či navigační 

systém (mapa s hroby významných osobností). Také stará část hřbitova si vysloužila více označení 

„zde se mi líbí“.  

Třetí kategorií bylo označení, „zde se cítím dobře“, které častěji zůstávalo jako bod v mapě bez 

konkrétnějšího popisu. Někdo se „zde“ cítí dobře, protože je to tu „v dobrém stavu“, protože jsou zde 

stromy, navigační systém, memoriály atp.  

Co se týče pocitu nebezpečí, počet nebezpečných míst je podobný jako ten, kde se lidé cítí dobře. 

Stejně jako v tom případě pouze menší část identifikovaných míst má svůj specifický popis. Většinou 

je zdrojem pocitu nebezpečí opuštěnost místa nebo jeho zanedbanost spíše než vlastní negativní 

zkušenost, kterou lidé navíc často spojují s přítomností narkomanů či bezdomovců. Na druhou stranu 

v několika případech se lidé bojí také toho, že by se některá část hřbitova měla zrušit. Zdrojem pocitu 

nebezpečí jsou také neudržované cesty, případně cesta přes Želivského ulici.  

V kategorii „něco mi zde chybí“ se objevoval často mobiliář (lavičky, osvětlení, kontejnery, značení 

hrobů). Dále lidé uváděli často absenci komentovaných prohlídek pro veřejnost (byť se tyto konají). 

Lidé také postrádají možnost vypůjčit si náčiní na úpravu hrobového místa, stěžují si na dostupnost 

hrobů, průchody – u Flory či naopak na východě za rozsypovou loučkou.  

2.2. Veřejná debata 

Veřejná diskuze proběhla 26. listopadu, v budově Základní školy Chelčického. Diskuze měla podobu 

plenární veřejné diskuze s panelem odborníků či představitelů klíčových institucí a organizací. Do 

panelu byli pozváni: 

 Mgr. Martin Červený - ředitel Správy pražských hřbitovů (dále SPH) 



 Závěrečná zpráva 
Olšanské hřbitovy - prostor veřejný 

8 
 

 Bc. Alexandr Bellu - zástupce starostky MČ Praha 3 pro strategický plán 

 Ing. arch. Jan Sedlák  -  ČVUT, urbanista 

 Ing. arch. Filip Ditrich – Institut plánování a rozvoje Hl. m. Praha, sekce detailu města 

 Blanka Dobešová – o. s. Ke kořenům, funerální inovátorka 

 Milan Jankovský - tiskový mluvčí firmy Central Group a.s. 

Zástupce vedení městské části a ČVUT se poslední chvíli omluvili. Firma Central Group se z jednání 

předem omluvila a zaslala vyjádření k otázkám, které se jich ve spojitosti s řešením veřejného 

prostoru v této oblasti týkají (jejich odpověď uvádíme v příloze 2). V otázkách mířených na směřování 

rozvoje MČ se pak často vyjadřoval přítomný zástupce ÚMČ Praha 3 Zdeněk Fikar, vedoucí odboru 

územního rozvoje. 

Vedle pozvaných hostů se diskuze zúčastnilo dalších 54 občanů (viz přiložená fotodokumentace), a to 

jak z blízkého okolí hřbitovů (Žižkov, Vinohrady, Strašnice), tak dalších zájemců o dané téma z celé 

Prahy. Aktivně se do diskuze zapojila asi třetina z přítomných, kteří vznášeli své dotazy převážně na 

zástupce SPH a IPR.  

2.2.1. Východiska debaty 

Téma debaty předznamenal ve svém úvodním slově ředitel SPH. V něm popsal širší historický kontext 

a vývoj v území Olšanských hřbitovů. Zmínil funkce, které Olšanské hřbitovy plnily v minulosti a ty, 

které plní v současnosti. Vzhledem ke změnám, kterými pohřebnictví a kultura pohřbívání a téma 

smrti prochází. V kontextu debaty se to projevuje zejména značným poklesem zájmu o hrobová místa 

a naopak nárůstem počtu pohřbů žehem. Dle něj „Hřbitovy trpí samotou a stávají se deprivovanou 

lokalitou“. Je proto otázkou zda by měla plocha Olšanských hřbitovů sloužit pouze funerálním 

účelům.  S tím souvisí také to, do jaké míry by se měly Olšanské hřbitovy otvírat veřejnosti, resp. do 

jaké míry je možné rozšiřovat funkcionalitu daného území.  

Již dnes se SPH proto snaží přinášet na hřbitovy určitý doplňkový program, který se toto opouštění 

hřbitovů a jejich důsledky snaží mírnit. Jsou to například projekty adopce hrobů, komentovaných 

procházek či dalších drobných kulturních akcí. Jaké další aktivity by mohly Olšany svým návštěvníkům 

nabízet, představila následně ve své prezentaci Blanka Dobešová. Ta poukázala na to, jak rozvíjet ty 

aspekty hřbitova, které jsou mu už vlastní tak, aby se hřbitov mohl stát přívětivějším veřejným 

prostorem.  Hřbitov je dle ní na zároveň také muzeem a galerií pod otevřeným nebem, ale také třeba 

parkem nebo okrasnou zahradou či arboretem. Častou podmínkou pro zdůraznění těchto funkcí 

hřbitova je pak program, který tyto stránky hřbitovů nějak vyzdvihuje. Ať už jsou to různé kulturně 

společenské aktivity, které své prostředí využívají jako kulisu, nebo na toto prostředí aktivně 

poukazují (naučné stezky, procházky atp.). Jako příklad přemostění mezi „trvalými uživateli hřbitova“ 

a jejich pozůstalými pak nabídla příklad hřbitovní kavárny, která nabízí jak možnost pořádání 

smutečních hostin, tak poskytuje zázemí turistům či dalším návštěvníkům hřbitova 

2.2.2. Shrnutí hlavních bodů debaty 

Hlavnímu leitmotivem debaty bylo vnímání piety a s ní spojený ritualizovaný vztah k zemřelým, 

potažmo k Olšanům jako místu, které uchovává jejich odkaz. Tento odkaz a náš vztah k němu, dle 

vyjádření veřejnosti, musí respektovat jakákoliv aktivita, která bude na hřbitovech realizována. 

Je možné na hřbitovech provozovat jiné aktivity, než k jakým jsou určené? 
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Během diskuze často zaznívala obava z realizace aktivit, které naruší pietu daného místa. V několika 

komentářích občané konstatovali, že Olšany už vlastně slouží jako park, který navštěvují i jiní hosté 

než pozůstalí. Není proto nutné vnášet zájem lidí o území nějakými „umělými nebo násilnými 

aktivitami“.  Domnělou „umělost“ se opakovaně snažili vyvrátit jak zástupci IPR tak SPH.  Současné 

projekty naopak cílí na citlivé zachování kulturně-historického odkazu Olšan. Projekty jako adopce 

hrobů mají pomoci na jednu stranu zachránit uměleckou hodnotu hrobů a hrobových kaplí a na 

druhou stranu do této péče znovu zapojit živé, byť ne přímé potomky zde ležících zesnulých. 

Podobně se snaží o oživení vztahu k předkům a našemu společnému historickému odkazu projekt 

komentovaných procházek, který by naopak dle ohlasu veřejnosti měl být rozšířen2. 

Jak poznamenal Martin Červený:  „Naopak striktní výklad řádu pohřebiště umožňuje vyloučit i ty 

aktivity, které zde uvádíte jako přirozené“. Řád pohřebiště totiž umožňuje „vykonávat pouze ty 

činnosti, k nimž je hřbitov určen“. V tomto ohledu je pak možné říci, že by bylo přísně vzato možné 

vyloučit z užívání hřbitova toho, kdo se na něj jde pouze projít, jde sem na komentovanou procházku 

nebo s kočárkem. Pro to je důležité vést veřejnou debatu a definovat v ní, co jsou přípustné aktivity a 

které nejsou a co má Správa hřbitovů povolit. 

Uzavřít nebo naopak otevřít dané území? 

Před „extrémní“ uzavíráním území pro jedinou, tedy pohřební funkci, varoval také Zdeněk Fikar 

z Úřadu Městské části Prahy 3. Z jeho pohledu by toto uzavírání vedlo k další postupné destrukci 

území a devalvaci jeho kulturně-historických hodnot. To je právě to, na co dle jeho názoru čekají 

„hbití pražští developeři“, kteří takto opuštěné území dokáží využít ve svůj prospěch. Soudí naopak, 

že by území mělo být zpřístupňováno veřejnosti, zejména tedy obyvatelům žijícím v okolí. Rozvojové 

projekty v okolí by pak měly být využity jako příležitost pro zkvalitňování prostředí (např. zapojením 

právě do projektu adopce hřbitovů) a zpřístupňování hřbitovů. Což je také v souladu se strategickými 

záměry radnice MČ Praha 3 vtělenými také do tzv. koncepční rozvahy IPR3. 

Jak dále poznamenal, je třeba rozlišovat území starých částí hřbitova (II, III a I) a dalších částí hřbitova, 

které lze již dnes považovat za svým způsobem veřejně přístupnou galerii. Ta již dnes má své 

uživatele z řad obyvatel Žižkova, kteří bydlí v okolí. V budoucnu přijdou do území další stovky nových 

obyvatel (např. díky projektu Garden Towers firmy Central Group) a ti budou chtít toto území 

využívat.  

Využívání hřbitovů, které se již dnes děje, by mělo podpořit jejich lepší zpřístupnění a propojení 

hřbitovů s dalšími částmi území. Možnost propojení ploch Olšanských hřbitovů s dalšími zelenými 

plochami (židovské hřbitovy, Parukářka) vyžaduje spolupráci různých subjektů, které v území působí 

jako správci, tedy Městské části, SPH, IPR a případně dalších institucí a soukromých subjektů, které 

v okolí vlastní či spravují pozemky. Koordinace jejich činností a prosazování společných zájmů může 

vést ke zlepšení vzhledu a přístupnosti území. 

Během debaty se ukázalo, že jak MČ, tak SPH mají zpracované projekty na zprůchodnění severní části 

území a je možné tyto zájmy propojit. Vchod do území s sebou totiž přináší zvýšení zájmu o danou 

část hřbitova. Nový vchod právě se zvýšenou kapacitou pro služby (kamenictví, květinářství, možnost 

parkování) návštěvníkům by „mohl mírně devastovanou severní část území vzkřísit“. 

                                                           
2
 To koneckonců potvrdilo i pocitové mapování, které velký zájem o komentované procházky, navigační systém 

apod. potvrdilo. 
3
 Koncepční rozvaha je softwarový on-line nástroj, který Institutu plánování a rozvoje usnadňuje komunikaci o 

rozvojových prioritách jednotlivých pražských MČ. 
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Hřbitovy jsou zároveň součástí tzv. celoměstského systému zeleně. Tento systém by dle Filipa 

Ditricha z IPR měl být v optimálním případě propojen tak, aby velké plochy zeleně bylo možné projít 

„zelenou stopou“. Olšanské hřbitovy do tohoto systému rozhodně patří a je to „park s přidanou 

hodnotou“. Aby plnily tuto svou funkci, je třeba, aby toto území bylo dobře průchodné a vytvářelo 

tak návaznosti s dalšími prvky tohoto propojeného systému jednotlivých území. Je proto třeba hledat 

nové vstupy jak pro návštěvníka hrobů, tak pro chodce. 

 

Na co by se měly aktivity na hřbitovech zaměřit a čím by se měly řídit? 

Území Olšanských hřbitovů v sobě skrývá celou řadu hodnot. Aktivity pomyslně otvírající tento 

prostor jiným návštěvníkům, než pozůstalým, by se měly soustředit na uchování a citlivou prezentaci 

historického hmotného i nehmotného dědictví skrytého v této oblasti městské zeleně. Jak v závěru 

upozornil jeden z přítomných, „v době kdy už dávno neplatí, že se v neděli nic neděje, hodnota tohoto 

prostoru spočívá právě v tom, že se tu nic neděje“. Martin Červený vyjmenoval několik opatření, která 

jsou připravována a která by měla přispět k zachování těchto hodnot.  

Zachování odkazu významných osobností by měl zajistit kodifikovaný seznam „nedotknutelných“ 

hrobů významných osobností. O ty by pak měl pečovat Magistrát, případně ten, kdo hrob adoptuje. 

Zachování funerální architektury, sochařské a případně další formy umělecké výzdoby by měl 

zajistit připravovaný Generálního plán péče o Olšanské hřbitovy. „Tento dokument má být jakýmsi 

manuálem pro všechny, kteří ovlivňují, nebo se starají o vizuální podobu Olšan a dalších hřbitovů“.  

Záchranu vzácných náhrobků podporuje také městská část, a to prostřednictvím svého fondu obnovy 

a rozvoje, kterými přispívá na opravu některých významných hrobek.  Vedle toho má sestavenu 

kulturní komisi, ve které působí řada profesionálů, mimo jiné památkářů, kteří dohlížejí na opravu 

hrobů (navíc je území památkově chráněno nově budované hrobky tak procházejí stavebním řízením, 

do kterého vstupují právě památkáři). Nicméně tato komise by se mohla zapojit také do posuzování 

estetické hodnoty „novostaveb“.  

Hřbitovy mají také velkou hodnotu přírodní. Poskytují prostředí pro řadu živočišných i rostlinných 

městských druhů. Stejně jako pro hodnoty kulturněhistorické by hřbitovy mohly sloužit jako muzeum, 

ve kterém je možno tyto hodnoty zajímavě prezentovat. 

Lze tedy uvažovat o takových aktivitách, které na tyto hodnoty upozorňují. Jde tedy především o 

rozvoj těch aktivit, které se již do značné míry v území realizují a které vhodným způsobem území pro 

veřejnost zpřístupňují, ale také ji do péče o ně zapojují. Jsou to výše popsané projekty adopce hrobů, 

komentovaných procházek, vzpomínkových akcí, budování naučných stezek atp. 

2.3. Informační kampaň 

Součástí příprav debaty, byla také propagační kampaň. Kampaň se soustředila jak na místní rezidenty, 

tak na uživatele – nájemce hrobových míst. Abychom zastihli zejména druhou jmenovanou skupinu 

před samotnou debatou, uspořádali jsme pocitové mapování právě v termínu svátku Všech svatých, 

kdy jich na hřbitov přichází celá řada. Přímo osloveno a pozváno na debatu jich bylo cca 800. 

Na rezidenty pak byly zaměřeny následující aktivity: 

 Informativní článek v Radničním zpravodaji (zpravodaj ÚMČ Praha 3 distribuovaný do všech 

cca 40 tis. domácností). 

 Informační leták distribuovaný do 20 tisíc domácností v okolí Olšanských hřbitovů Českou 

poštou (leták viz příloha 1). 



 Závěrečná zpráva 
Olšanské hřbitovy - prostor veřejný 

11 
 

Další specifické zájmové skupiny jsme pak oslovili informační kampaní na Facebooku (jak skupiny 

sledující dění  v architektuře, funerální tematiku nebo se věnující fenoménu umírání a smrti).  

Kontinuální kampaní jsme tak oslovili přes 3000 uživatelů této sociální sítě. 

Další zástupce zájmových skupin jsme oslovili přímo, případně prostřednictvím SPH. Jednalo se 

zejména o: 

 pracovní skupina Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón Prahy 34: 

 Kulturní komise Prahy 35  

 Sdružení k jednotlivým hrobkám významných osobností pochovaných na Olšanech (např. 

Spolek Jana Kolára ad.) 

 Klub za starou Prahu 

 Spolek Svatobor 

 Spolek Gostiwar 

 Sdružení pro ochranu Malostranského hřbitova  

 Další kontakty Správy pražských hřbitovů (účastníci projektu adopce hrobů atd.) 

Informační kampaň pokračovala také po 26. 11., kdy proběhla samotná veřejná debata na toto téma.   

Ve spolupráci s KPP IPR byly vytvořena a prezentována TZ (samotná TZ je uvedena v příloze 3), která 

byla převzata na následujících adresách: 

 http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/do-mist-vecneho-spanku-se-ma-vratit-zivot-praha-

by-rada-ozivila-olsanske-hrbitovy 

 http://imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/aktuality/projekty/ipr-praha-pripravi-prirucku-jak-

ozivit-prazdne-hrbitovy_41814.html 

 http://domaci.ihned.cz/c1-63208800-na-hrbitov-na-kafe-nebo-na-jogu-praha-chysta-

prirucku-jak-prilakat-verejnost 

 http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/joga-na-hrbitove-pohrebni-turistika-

praha-chce-nalakat-lidi-na-olsanske-hrbitovy-1142271  

Další mediální ohlasy (v době přípravy této zprávy) je možné nají t v místním nezávislém zpravodaji: 

 http://www.kauza3.cz/kauza-stavby/olsanske-hrbitovy-prostor-verejny.html 

Výsledky debaty komentoval Martin Červený (ředitel SPH) také ve vysílání Českého rozhlasu Plus: 

 http://www.rozhlas.cz/plus/ranniplus/_zprava/1430364 

Dále se také připravuje článek do únorového vydání Radničního zpravodaje Prahy 3. 

 

 

 

                                                           
4
 Seznam členů viz http://www.praha3.cz/public/13/93/5d/172883_71113_RMC_2013_317.pdf   

5
 Seznam členů a kontakty viz http://www.praha3.cz/samosprava/vybory-a-komise/komise-rmc/kulturni-

komise/index.html  

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/do-mist-vecneho-spanku-se-ma-vratit-zivot-praha-by-rada-ozivila-olsanske-hrbitovy
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/do-mist-vecneho-spanku-se-ma-vratit-zivot-praha-by-rada-ozivila-olsanske-hrbitovy
http://imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/aktuality/projekty/ipr-praha-pripravi-prirucku-jak-ozivit-prazdne-hrbitovy_41814.html
http://imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/aktuality/projekty/ipr-praha-pripravi-prirucku-jak-ozivit-prazdne-hrbitovy_41814.html
http://domaci.ihned.cz/c1-63208800-na-hrbitov-na-kafe-nebo-na-jogu-praha-chysta-prirucku-jak-prilakat-verejnost
http://domaci.ihned.cz/c1-63208800-na-hrbitov-na-kafe-nebo-na-jogu-praha-chysta-prirucku-jak-prilakat-verejnost
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/joga-na-hrbitove-pohrebni-turistika-praha-chce-nalakat-lidi-na-olsanske-hrbitovy-1142271
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/joga-na-hrbitove-pohrebni-turistika-praha-chce-nalakat-lidi-na-olsanske-hrbitovy-1142271
http://www.kauza3.cz/kauza-stavby/olsanske-hrbitovy-prostor-verejny.html
http://www.rozhlas.cz/plus/ranniplus/_zprava/1430364
http://www.praha3.cz/public/13/93/5d/172883_71113_RMC_2013_317.pdf
http://www.praha3.cz/samosprava/vybory-a-komise/komise-rmc/kulturni-komise/index.html
http://www.praha3.cz/samosprava/vybory-a-komise/komise-rmc/kulturni-komise/index.html
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3. Závěrem 

Je možné konstatovat, že realizované aktivity zapojení veřejnosti do debaty na téma Olšanské 

hřbitovy - prostor veřejný dosáhly plně všech stanovených cílů. Tato aktivita v rámci projektu Praha 

pro lidi přinesla další pozitivní výsledky v podobě zlepšení komunikace mezi IPR a dalšími klíčovými 

institucemi v daném území. Tyto mají zásadní vliv na posilování veřejných funkcí a podoby prostoru 

Olšan a jejich spolupráce může vést k zásadnímu zlepšení situace a zároveň podpořit dlouhodobé 

záměry IPR. 

Výše uvedená zjištění detailně popisují hlavní problematické oblasti, které je třeba řešit. Veřejná 

debata zároveň ilustrovala to, jaká by měla být povaha těchto řešení, resp. kde vnímají občané 

hranice využitelnosti území Olšan.  Je možné potvrdit, že trend nastavený SPH je správný. Lze jen 

doporučit intenzivnější zapojení veřejnosti do aktivit SPH a zejména informování o nich.  

Doporučujeme proto následující: 

 Zintenzivnit plánování, spolupráci a koordinaci aktivit mezi jednotlivými institucemi (SPH, IPR, 

ÚMČ Praha 3). 

 Zaměřit se zejména na ty části hřbitova, které vnímají jeho uživatele jako nejproblematičtější 

a zároveň jsou v těchto oblastech již plánovány další aktivity. Jedná se zejména o severní část 

území. 

 Zintenzivnit stávající programové aktivity, v jejich rámci posílit spolupráci s místními 

sociálními partnery (místní školy, NNO, soukromý sektor) a zintenzivnit informační kampaň o 

již připravovaných aktivitách. 
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4. Přílohy 

Příloha 1 – Propagační leták 
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Příloha 2 – Vyjádření Central Group a.s. 

Následující text je vyjádřením tiskového mluvčího a.s. Central Group na otázku: 

Zda a jak hodlá Central Group přispět ke kultivaci prostředí projektu Garden Tower? V této otázce 

se jedná zejména o formu spolupráce při realizaci změn navrhovaných ve Strategickém plánu rozvoje 

MČ Praha 3 – konkrétně o budování „severní brány“, budování pěší a cyklistické promenády podél 

severní zdi hřbitovů případně další opatření vedoucí ke kultivaci prostředí této lokality. 

Stanovisko Central Group: 
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Příloha 3 – Tisková zpráva k debatě 

 
Oživit Olšanský hřbitov? „Opatrně“, říkají pozůstalí 
 

Debata Olšanské hřbitovy – prostor veřejný nastínila možnosti 
rozšíření funkce hřbitova a ukázala, jaké zásahy jsou pro občany 
přijatelné.  
 

Praha, 28. listopadu 2014 – Olšanské hřbitovy patří mezi největší 
plochy zeleně na Praze 3, se svými víc než 50 hektary nejsou pouze 
největším hřbitovem v Česku, ale také místem s potenciálem aktivní 
relaxace a společenských aktivit. Veřejná debata, pořádaná 
Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy a společností 
Agora CE ve středu 26. listopadu v Základní škole Chelčického, 
otevřela diskuzi o budoucnosti hřbitova mezi odborníky a občany.  
„Prostory Olšanského hřbitova jsou do značné míry nevyužívané, mimo 
důležité svátky zůstávají převážně nenavštěvované, náhrobky a 
památky se stávají terčem vandalismu nebo krádeží,“ vysvětluje 
architekt Filip Ditrich z Institutu plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy impulzy, které vedly k úvahám o proměně, která by 
prostor hřbitova zatraktivnila také pro jiné návštěvníky než 
pozůstalé.  
 
Podle Ditricha je myšlenka zpřístupňování hřbitova také součástí 
uceleného systému propojení zelených ploch města, v němž Olšany 
navazují například na Parukářku, a který má sloužit především 
zvýšení kvality života ve městě. 
 
V rámci debaty byly odborníky představeny některé způsoby řešení 
stejné problematiky ze zahraničí: „V berlínském Kreuzbergu vznikla 
na hřbitově příjemná kavárna Café Strauss. Využívaná je nejen 
k pohřebním hostinám a smutečnímu setkávání, ale pro její klidnou atmosféru 
je populární i mezi usedlíky a turisty,“ přiblížila Blanka Dobešová 
z občanského sdružení Ke Kořenům. Podle Dobešové jsou zahraniční 
hřbitovy užívány také jako muzeum, park nebo prostor pro různé 
kulturní a společenské akce: „Lidé si tam zvykli trávit daleko více 
času, na hřbitov běžně vyrazí na koncert nebo třeba na jógu.“  
 
Mínění přítomných občanů bylo k proměně Olšanského hřbitova 
rezervované. Většinový názor vnímal hřbitovy zejména jako místo 
pohřbu a piety. Proměnu jejich funkcí považoval za citlivé téma, ke 
kterému je potřeba přistupovat s velkou opatrností. Shoda 
diskutujících odborníků a laické veřejnosti spočívala především 
v představě zachování kulturních a přírodních hodnot hřbitova.  
 
Historický odkaz Olšanského hřbitova jako motiv k zpřístupňování 
jeho prostoru veřejnosti se stal součástí připravovaného Generálního 
plánu péče o Olšanské hřbitovy. „Tento dokument má být jakýmsi 
manuálem pro všechny, kteří ovlivňují nebo se starají o vizuální 
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podobu Olšan“, informoval ředitel Správy pražských hřbitovů Martin 
Červený.  Společně s aktivitami, jako jsou adopce hrobů nebo 
komentované procházky, mají být podle Červeného Olšany nejen 
pohřebištěm, ale také příjemným a zajímavým prostorem pro 
návštěvníky i obyvatele okolních čtvrtí.  
 
V případě zájmu o další informace kontaktujte prosím: 
 
Mgr. Adam Švejda, IPR Praha, svejda@ipr.praha.eu, tel.: 603 524 310 
 
Twitter:  https://twitter.com/iprpraha 
Facebook:  www.facebook.com/iprpraha 

Web:   www.iprpraha.cz/media 
 
 
Vojtěch Černý, Agora CE, vojtech.cerny@agora-ce.cz, tel.: 608 128 006  
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