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NÁVRH ZADÁNÍ / STAVEBNÍ PROGRAM / POZNÁMKY  
ŘEPSKÝ HŘBITOV 
 

 

 

1. Záměrem objednatele je získat podklad pro koncepční přístup k areálu hřbitova, který má 

objednatel ve své správě. 

 

2. Primárním impulsem je výrazný nárůst počtu nově obsazovaných hrobových míst v posledních 

letech. Dosavadní hrobové okrsky jsou kvůli tomu v současnosti již zcela naplněny a pro založení 

dalších neexistuje žádný podklad. Prostorová organizace pohřbívání v rámci nových okrsků je 

tedy hlavním úkolem, který bude koncepční architektonická studie řešit. 

 

3. Při této příležitosti ovšem studie zanalyzuje i celkovou prostorovou kompozici hřbitova, který se 

skládá z celkem čtyř svébytných částí – původní starý hřbitov, novější urnový háj s kolumbárii a 

rozptylovou loučkou, vězeňský hřbitov a řádový hřbitov (není součástí řešeného území), a na 

základě toho stanoví koncepci úprav celého areálu (vymezení prostoru pro různé druhy 

pohřbívání v rámci nových okrsků, úpravy cest, zastavení, mobiliář, úpravu vegetace atd.). 

 

4. Řešené území bude vedle areálu hřbitova zahrnovat také prostranství před hřbitovem a pietní 

území kolem pomníků situovaných v těsné blízkosti hřbitova. 

 

5. Navržené úpravy by měly být v souladu se současným venkovským charakterem hřbitova a měly 

by také ctít výjimečnou atmosféru hřbitova Kongregace Milosrdných sester svatého Karla 

Boromejského, který obecní hřbitov obepíná. 

 

6. Studie musí zohlednit současné standardy a trendy v pohřebnictví a bude také v souladu s 

platnou legislativou. 

 

7. Stávající objekty (márnice, sklad a WC) v nejstarší části hřbitova budou zachovány, lze navrhnout 

jejich úpravu či doplnění. 

 

8. Nejstarší část hřbitova společně s dolní částí urnového háje je stabilizovaná a vyžaduje pouze 

drobné korekce (zajištění bezbariérovosti, údržba vegetace, výměna / oprava mobiliáře atd.). 

 



 

                                                                                                                                                                           

 

 

9. Horní, nejnovější část hřbitova vyžaduje naopak celkovou revizi. Současný průmyslový vzhled 

(daný především vojenským prefabrikovaným oplocením a betonové cestě – obojí z 80. let 

minulého století) není nejen v souladu s ostatními částmi hřbitova, ale především je v přímém 

rozporu se samotným posláním hřbitova). Cílem je tedy odstranit současnou bezbřehost této 

části hřbitova a vtisknout jí důstojnost. 

 

10. Kolumbária umístěná v rámci oplocení hřbitova se postupně dostala až do míst, kde je svah tak 

strmý, že zde chodník nebude možné smysluplně realizovat, přičemž ani současné umístění 

kolumbárií a jejich celkové provedení není zcela důstojné např. s ohledem na stavebně technický 

stav některých jeho částí. 

 

11. Nedávno realizovaná rozptylová loučka musí být zachována v souladu s požadavky pohřebního 

zákona, nicméně výhledově je možné uvažovat o její úpravě či přemístění apod. 

 
12. Vězeňský hřbitov nevyžaduje zásadní úpravy, současná zašlost je součástí jeho přirozeného 

kouzla. Otázkou je údržba rozpadajících se opukových zídek a úprava vstupu, neboť současné 

řešení s překračováním širokého odvodňovacího rigolu není příliš vhodné. Dále je možné 

uvažovat nad zdůrazněním čitelnosti tohoto místa, neboť řada návštěvníků nemá povědomí, že 

se jedná o bývalý vězeňský hřbitov. 

 
13. Specifickou atmosféru hřbitova spoluvytváří vzrostlá vegetace. Část stávající vegetace byla 

vysazena svévolně nájemci jednotlivých hrobových míst a následně nebyla udržována. Studie 

stanoví, jakým způsobem by měla být stávající vegetace doplněna / upravena / udržována / 

dosázena / nahrazena nebo v případě nevhodného umístění případně i zrušena. Objednatel také 

předpokládá, že součástí nově navržených okrsků bude i výsadba nové vegetace. 

 
14. V součinnosti s objednatelem budou v průběhu prací vybrána místa v areálu hřbitova, která 

budou v rámci studie detailněji zpracována. Je na zhotoviteli, jakou formu prostorového 

zobrazení zvolí. 

 
15. Studie prověří možnost umístit v budoucnu v rámci areálu hřbitova ekumenickou kapli. Takováto 

stavba musí být ovšem navržena s ohledem na charakter a genius loci řepského hřbitova, 

především by neměla narušovat výraz a konkurovat stávající hřbitovní kapli řádového hřbitova. 

 
16. Povrch cest by měl být sjednocen a upraven do souladu s prostředím hřbitova z 19. století (v 

případě starého hřbitova) či soudobým způsobem (urnový háj s kolumbárii). Zároveň by měl 

napomáhat hospodaření s dešťovými vodami. Zdá se, že betonová dlažba není vhodným 

materiálem, neboť směřuje zemní vlhkost k náhrobkům, které poté snáz degradují. Nad 

problematikou hospodaření s dešťovými vodami je také potřeba hlouběji uvažovat s ohledem na 

stávající terén, kdy je celý areál hřbitova umístěn ve svahu. 

 
17. V rámci hřbitova by mělo být principiálně sjednoceno rozmístění zastavení s lavičkami. V rámci 

nových okrsků by měla vzniknout nová zastavení. Za tímto účelem je potřeba také uvažovat nad 

možnostmi zastínění. 



 

                                                                                                                                                                           

 

 

 
18. Stávající mobiliář (lavičky, odpadkové koše atd.) by měl být sjednocen. Před hřbitovem by měl 

být doplněn stojan na kola. V rámci návrhu mobiliáře lze uvažovat s umístěním vodního prvku či 

výtvarného díla apod. 

 
19. Oplocení by mělo být opraveno a pro jednotlivé části hřbitova případně sjednoceno. 

 
20. Studie prověří možnosti osazení informačního systému pro lepší orientaci na hřbitově. 

 
21. Studie prověří možnost osvětlení hřbitova, nástupních prostor i pomníků. V případě veřejného 

osvětlení je nutné vzít v potaz, že hřbitov má stanovenou otvírací dobu a po část dne (noci) je 

veřejnosti nepřístupný. 

 
22. Prostor kolem pomníku by měl být upraven do důstojnější podoby – upravit vegetaci, zpevněné 

plochy, případně i jemně korigovat pozice pomníků. 

 
23. Před hřbitovem je přerušen chodník v Žalanského ulici, není zřejmé vymezení jednotlivých ploch. 

Předprostor hřbitova slouží jako příležitostné parkoviště jeho návštěvníků, což v principu není 

špatně, ovšem asfaltová plocha je poněkud bezbřehá a v prostředí hřbitova cizorodá. 

 
24. Parkování vozidel návštěvníků hřbitova není třeba řešit v rámci řešeného území, využívána jsou 

stání před nedalekým úřadem MČ nebo předprostor hřbitova a tento stav zůstane neměnný. 

 
25. Upravit je třeba odpadové hospodářství, kdy po rozmístění hrobových okrsků i v severní části 

hřbitova, bude znovu používána v současnosti nevyužívaná vjezdová brána v trase bývalé cesty 

na Bílou Horu. Kvůli tomu se kontejner ocitne v nevhodné exponované pozici. Navržené řešení 

musí zohlednit nutnost příjezdu nákladního vozidla, které kontejner vyváží. Zároveň objednatel 

upozorňuje na skutečnost, že v případě umístění velkoobjemových nádob na odpad v 

předprostoru hřbitova při Žalanského ulici byly nádoby využívány k odkládání odpadu kolem 

projíždějícími řidiči, čímž bylo do značné míry omezeno jejich využívání návštěvníky hřbitova. 

 
26. Co se týče inženýrských sítí, hřbitov je napojen na vodovod a elektřinu. V blízkosti hřbitova se 

pak nachází studna a v řešeném území se nachází také dvě domovní ČOV (WC). Studie bude 

tento stav respektovat a případně se na tyto rozvody napojovat. 

 
27. Odvodnění hřbitova je řešeno jak vpustěmi, tak odvodňovacím rigolem, který ovšem ústí přímo 

na asfaltovou plochu bez dalšího odvedení. Toto řešení by mělo být upraveno. 

 
28. Výchozím podkladem pro studii je geodetické zaměření pořízené objednatelem. 

 
29. Objednatel poskytne zhotoviteli svou součinnost i další podklady, např. plán hřbitova z roku 

1973, ceníky služeb hřbitova, demografické křivky MČ, počty pohřbených za uplynulé roky min. 

od roku 2000, ideálně však od roku 1985 (do této doby spadá vznik sídliště a zřejmě poslední 

výrazné úpravy hřbitova), statistiku uvádějící poměr využívání jednotlivých způsobů pohřbívání 

na území MČ, případně hlavního města aj. 



 

                                                                                                                                                                           

 

 

 
30. Studie navrhne etapizaci a vzájemné návaznosti jednotlivých navržených zásahů. 

 
31. Studie bude pořízena jako dokument, který může být v následujících letech v případě potřeby 

aktualizován. Návrh by měl počítat s možností postupné realizace a případným dalším rozvojem 

hřbitova v budoucnu (přičemž by měl veřejný prostor fungovat ve všech fázích svého rozvoje). S 

ohledem na možné měnící se trendy v pohřbívání a přizpůsobení se potřebám městské části se 

také předpokládá určitá variabilita řešení. 

 
32. Studie bude v průběhu práce konzultována s objednatelem a v rámci participace představena v 

rozpracované podobě občanům na veřejném jednání Komise pro životní prostředí, veřejný 

prostor a Smart City, přičemž zhotovitel zohlední relevantní připomínky. 


