Zápis z jednání Komise pro rozvoj kbelského hřbitova
konané dne 7.10.2019 od 10.00 hod.
Přítomni:
Předseda: Nykles Josef
Členové: pí. Krupičková Eva, p. Illa. Zdeněk, pí. Pokorná Blanka, pí. Peterková Ivana, pí. Pirná Ivana, p.
Bílek Vladimír, pí. Růžková Hana, p. Buršík Tomáš, p. Čermák Radek

Komise jedná na základě:
Usnesení č. 44/18/OT/OŽPD – Výstavba další části kolumbária na kbelském hřbitově
včetně konceptu rozvoje celého hřbitova
Tajemník informuje:
1. pro rekapitulaci - toto původní usnesení ze dne 30.11.2018 vzniklo na základě potřeby
výstavby další části kolumbária na kbelském hřbitově, neboť začínají docházet volná
okénka k pronájmu. Vzhledem k trendu pohřbívání, kdy téměř každý volí kremaci, je o
kolumbárium velký zájem. A to i z důvodu, že např. Vinoř má sice velký hřbitov, ale
kolumbárijní okénka nemají žádná. Dále je potřeba zřízení nového chodníčku k urnovým
hrobům, o které také narostl v posledních letech zájem. Postupně bylo rozhodnuto, že by
bylo vhodné nechat zpracovat architektonický koncept celého hřbitova,
2. projektant Ing. Jan Pustějovský ze společnosti 23 STUDIO nám předložil architektonický
koncept rozvoje celého hřbitova, kde zapracoval naše připomínky z porady dne 24. 4.
2019,
3. hřbitov dle tohoto návrhu by měl svojí funkcí i výrazem splňovat základní podmínku –
důstojné uložení lidských ostatků a také rozčlenění celého hřbitova při zvážení alternativy
současného trendu pohřbívání,
4. vzhledem k tomu, že tento rozsáhlý návrh vychází nejen z potřeby navýšení počtu okének
v kolumbáriu, ale zahrnuje systémový rozvoj celého hřbitova na řadu dalších let, je
zapotřebí učinit zásadní rozhodnutí v této věci,
5. v návaznosti tajemník navrhuje Radě jmenovat členy dočasné Pracovní komise pro rozvoj
kbelského hřbitova,
6. svolat schůzku členů dočasné Pracovní komise pro rozvoj kbelského hřbitova, která určí
priority jednotlivých etap,
7. připravit žádost o přidělení dotačních prostředků pro tento účel
Splněno:
Usnesení č. 276/19/OE – Požadavek na investiční dotace HMP na rok 2020 z 22.7.2019
Požadavek
Název akce
Odbor
Celková cena Spoluúčast 2020
Rek. Kbelského hřbitova
Splněno:

OŽPD

8 000 000

2 000 000

6 000 000

Žádost p. starosty na paní radní Mgr. Milena Johnová, Magistrát hl. m. Prahy, ze dne
3.9.2019
„Žádost o dotaci – rekonstrukce kbelského hřbitova, obracím se na Vás s informací, že
v rámci investic, resp. žádostí na Hl. m. Praha, jsme požádali o 6 mil. Kč na rekonstrukci a
změnu vybavení a tváře našeho kbelského hřbitova.
Největší součástí rekonstrukce je vybudování nového kolumbária nejen pro naši
městskou část, ale i pro okolní městské části, jenž hřbitov či kolumbárium nemají. Zasílám
Vám zpracovanou studii a dovoluji si požádat o výše
uvedenou dotaci. Celkové náklady předpokládáme na 8 mil. Kč. „
pí. Eva Krupičková informuje:
počty nájemců hrobových míst, kbelských i mimokbelských:
Celkem máme 1.247 nájemců hrobových míst (kolumbárií, urnových hrobů, hrobů).
·
Z tohoto počtu jich je 718 ze Kbel.
·
529 je tedy ostatních, a to:
·
27 ze Satalic,
·
52 z Letňan – tyto 2 MČ nemají svůj hřbitov,
·
7 z Vinoře,
·
55 z Čakovic.
Zbývajících 388 je z různých částí Prahy a i z celé republiky.
·
Ale i Ti mimokbelští zde někteří mají pochované rodiče, kteří žili ve Kbelích.
pí. Peterková informuje:
· dokumentaci jsem si prostudovala a hřbitov i podrobně prošla a souhlasím
s výstavbou nových kolumbárií = etapa 1.
· určitě bych nepřesouvala stávající kolumbária = jsou pěkná, zachovalá a plní svou
funkci. Na místě, kam se přesouvají = etapa 2, by bylo možné vybudovat nová
kolumbária – i by se vešla mezi stávající zeleň.
· připravila bych cesty pro rozšíření urnových hrobů, aby nedocházelo k živelnému
rozšíření
Přikládám vlastní nápad uspořádání včetně umístění „místa pro rozloučení“, které si myslím,
že na hřbitově velmi chybí. Navrhuji otevřený vzdušný přístřešek nad cestou, pouze lavice a
stůl.
p. Čermák informuje:
po návratu z dovolené a prohlídce několika menších hřbitovů se mi ten kbelský stále líbí
nejvíce. I studie mi přijde dobrá.
Mám několik drobných nápadů:
·

Místo rozloučení by mohlo suplovat dnešní pohřby bez obřadu. Mohl by to být
polootevřený prostor s možností projevu, místem pro urnu či rakev, ochranou před
deštěm, případně uměleckým dílem symbolizujícím smutek a vodním prvkem
symbolizujícím slzy.

·

Kdybychom stavěli opravdovou uzavřenou místnost, obávám se, že lidé budou mít
časem stejné nároky jako na jiné síně na Olšanech a jinde (vybavení, zázemí, služby).
Na druhou stranu by to mohl být dobrý zdroj příjmů pro náš hřbitov.

Co mě ještě napadá: Představuji si, že by místo rozloučení mělo mít symbol vertikály
mezi nebem (kam doufáme, že zemřelý odchází; lze řešit například doplňující plastikou proti
kříži na opačné straně místa rozloučení)
a zemí (kam ho pohřbíváme, lze řešit například ohraničením keři nebo zvýšeným záhonem).
Ale líbí se mi i otevřená plocha pro obřady u kříže, která je navržena v zadní klidnější části
hřbitova. Nebo jejich kombinace.
Kolumbária by mohla mít další výklenky na ozdoby od pozůstalých, které dávají vedle,
například na zem. Líbí se mi, jak to má řešeno hřbitov v Litvínově:
http://www.tslitvinov.cz/zvetsena_fotka.php?pgftg=mestsky_hrbitov&img=3
Myslím, že kolumbárium bude do budoucna hlavní způsob pohřbívání, a nové kolumbárium
by tedy mělo tvořit celek s možností posezení a zamyšlení nad zesnulým a naším životem.
Tady ještě pro zajímavost architektonická soutěž na hřbitov v Litvínově:
https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/nova-smutecni-sin-v-litvinove-vcetne-resenisirsich-vztahu
https://www.idnes.cz/usti/zpravy/litvinov-pohrebni-sin-navrh-soutezhrbitov.A171010_357030_usti-zpravy_mi

Komise na svém zasedání projednávala:
1)
2)
3)
4)

Místo posledního rozloučení
Stávající nové kolumbárium
Vybudování nového kolumbária - umístění
Vybudování cesty mezi urnovými hroby

Komise po projednání:
souhlasí s otevřeným volným místem k poslední rozlučce,
souhlasí s tím, aby „Místo posledního rozloučení“ bylo umístěno nad cestou, v blízkosti
budovy pro správce hřbitova a prostoru určenému pro budoucí výstavbu kolumbárií. Pietní
místo by mělo mít podobu přístřešku, kdy uprostřed bude umístěn kulatý stůl a po jeho
obvodu lavice. Přístřešek bude vybudován z takových materiálů, aby korespondoval se
správcovskou budovou hřbitova a zároveň měl odlehčený charakter,
nesouhlasí s přemístěním nových stávajících kolumbárií,
souhlasí s vybudováním nových kolumbárií, a to v blízkosti technické budovy hřbitova a
zamýšleného „Místa posledního rozloučení“,
ukládá Bc. Pokorné, pí Krupičkové a p. Bílkovi zajistit při jižní zdi hřbitova v oddělení
urnových hrobů vytyčení urnových hrobů, a to v závislosti na trase nové cesty a vybudování
části provizorní cesty v rozsahu cca do 20 m s termínem do konce roku 2019.

Dále komise projednávala povrch cest na hřbitově, kdy vzhledem k údržbě se jeví jako
nejvýhodnější materiál – mechanicky zpevněné kamení, které je dodáváno v různých
barevných odstínech.
Příští jednání komise se bude konat na kbelském hřbitově. Poté se uskuteční jednání s Ing.
Pustějovským, projektantem ze společnosti 23 STUDIO, kterému budou předloženy
konkrétní požadavky k rekonstrukci kbelského hřbitova.

Zapsala: H. Růžková

