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Úvod
Hřbitov v Třebichovicích se nachází na severním okraji obce. Veřejné pohřebiště
společné pro obyvatele obcí Třebichovice a Hrdlív zde vzniklo na rozhraní katastrů
a v polovině cesty v roce 1923.
Hřbitov má obdélníkový tvar s přístupem od silnice III/118,
od které je oddělen cihelnou zdí s vjezdovou bránou a
brankou. Z ostatních třech stran není hřbitov oplocen,
plocha má po obvodu neprostupný vegetační lem z hustých keřů a náletových dřevin.
Středem hřbitova prochází hlavní osa, která spojuje hlavní bránu s památníkem v zadní části. Památník na počest
padlých vojínů v prvé světové válce se dvěma stříbrný-

mi smrky pohledově zakončuje středovou osu. Památník
původně stál u hlavního vchodu, odkud byl po několika
letech přemístěn pro nedostatek místa do zadní části
hřbitova.
U vstupu se nachází nefunkční objekty bývalé márnice a
suchého záchodu, dále studna s ruční pumpou a kontejnery na odpad.

ZÁMĚR

Cílem studie je zachovat pietní místo s vysokým podílem
zeleně, které má být rozšířeno o další prostory k ukládání
ostatků zesnulých v zadní části hřbitova.
Současně je předmětem nové využití objektu bývalé márnice a řešení organizace manipulačního prostoru provozu
hřbitova.
Hřbitov vzhledem k umístění v odlehlé části obce zároveň
může sloužit ke krátkodobému odpočinku místních obyvatel, zejména starších občanů, pro které cesta na hřbitov
bývá často procházkou.
Ideová studie obnovy a rozšíření hřbitova vychází z podnětů vedení obce a je zhotovena ve spolupráci se spolkem
pro obnovu hřbitovů Omni Cimiterium.

POZEMKY HŘBITOVA

parc. č. 1179, výměra 6722 m2
st. č. 213, výměra 25 m2
parc. č. 1181, výměra 7 m2
vlastník pozemků obec Třebichovice, č.p. 89

PODKLADY
katastrální mapa území (http://nahlizenidokn.cuzk.cz)
letecká mapa území (https://geoportal.cuzk.cz)
vlastní terénní šetření a fotodokumentace (5/2021)
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Širší vztahy
památník na počest padlých vojínů v první světové válce

hlavní vstup a vjezdová brána na hřbitov
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ZADNÍ ČÁST
zadní vstup pro pěší

STŘEDNÍ ČÁST

VSTUPNÍ ČÁST
objekt bývalé márnice

zastávka autobusů

brána pro obsluhu kontejnerů
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Stávající stav

 pohled na středovou osu hřbitova směrem od brány

 objekt bývalé márnice a hlavní vstupní brána

 hrobová místa v zadní části hřbitova

 stávající cesta směrem k bráně

 pohled na středovou osu od památníku v zadní části

 manipulační plocha s kontejnery u zdi ve vstupní části hřbitova

 zadní část hřbitova se stromy

 osová pěšina ve střední části hřbitova
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Celkový popis návrhu
Principem návrhu obnovy a rozšíření hřbitova v Třebichovicích je umístění nových objektů pro uložení ostatků
zesnulých a definování zásad rekonstrukce objektů. Dále posilujeme funkci hlavní osy hřbitova a řešíme
uspořádání vstupního prostoru, hledáme materiálové řešení zpevněných ploch.

ZADNÍ ČÁST

• nové využití prostoru

STŘEDNÍ ČÁST

VSTUPNÍ ČÁST

• zatravněná cesta se štěrkovým podkladem

• rekonstrukce objektu bývalé márnice a obvodové zdi

• propojení se stávajícím hřbitovem zatravněnou cestou

• demolice původního záchodu a kůlny

• důstojné okolí památníku, lavičky

• přesun kontejnerů a organizace manipulačních ploch

• plocha pro další hrobová místa

• nový vodní prvek s využitím stávající studny

• nové kolumbárium

• přípojka elektro a rozvody do objektu a ke studni

• vymezení rozptylové loučky

• zpevněné plochy ve vstupní části a na středové ose

• výsadba stromů

• výsadba živých plůtků a okrasného záhonu
• dřevěná lavice
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Návrhovaná demolice

Přístavek suchého záchodu a kůlny bude zbourán. Při demolici je potřeba dbát na zachování obvodové zdi. Finální
podoba obvodové zdi bude shodná se zbytkem zdi na druhé straně márnice.

4750

* Všechny úpravy stávajících povrchů budou provedeny s ohledem
na nosnou konstrukci objektu/zdi. V případě, že by mělo dojít k
poškození objektu budou stávající povrchy odborně zafixovány.
být provedeny kvalifikovanou
osobou.
750* Práce musí 2000
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• Stávající střešní krytina (cementové tašky) bude kompletně
nahrazena režnými betonovými nebo keramickými1450taškami s drážkou. Po odstranění stávající střešní krytiny je nutné
zkontrolovat stav dřevěného krovu. Původní komínové těleso bude odstraněno. Poslední linie tašek ve štítu bude mít
maximální přesah 5 cm nad štítovou stěnu. Kvůli zamezení
stékání vody na štítovou stěnu bude poslední linie tašek
podmáznuta a skloněna zpět do roviny střechy.Štuková
římsa bude obnovena klasickým štukatérským způsobem.
• Sokl zdi je tvořen cementovými cihlami přetřenými barevným nátěrem. Cihly budou očištěny a případně opatřeny stabilizačním bezbarvým nátěrem. Sokl bude mít
původní světle šedou barevnost.
• Stávající omítky budou nahrazeny novými vápennými
omítkami s příměsí bílého cementu, barevnost nátěru bílá.
• V interiéru navrhujeme opravit betonové podlahy a
provést nové omítky. Vše v barevnosti šedá nebo bílá.
Autentickým prvkem márnice je prkenný strop. Prkenný
záklop bude očistěn a případně opraven.
• Dřevěné dveře a okna budou repasovány. Dřevo bude
ošetřeno ochranným nátěrem a novou barvou.
• Mříže na oknech budou odstraněny.

• Stávající betonové parapety budou ponechány, mechanicky očištěny a trhliny a odlomené části opraveny.
• Návštěvnický řád bude umístěn z vnějšku zdi vpravo od
vstupní branky, nástěnka bude přesunuta na sloup mezi
brankou a bránou z vnitřní strany.

3000

Návrh počítá se zachováním obvodové zdi v celém rozsahu
a pracuje pouze s její povrchovou úpravou, repasí vstupní
branky a brány.
• Prověření statiky objektu (nutné odborné posouzení stavu nosné konstrukce).
• Mechanické očištění betonových krycích desek na sloupech i na zdech přímo na místě. Případné trhliny v betonových deskách budou vyspraveny betonem.
• Sokl zdi je tvořen cementovými cihlami přetřenými barevným nátěrem. Cihly budou očištěny a případně opatřeny stabilizačním bezbarvým nátěrem. Sokl bude mít
původní světle šedou barevnost.
• Stávající omítky budou nahrazeny novými vápennými
omítkami s příměsí bílého cementu, barevnost nátěru
bílá.
• Vstupní branku a bránu navrhujeme ponechat, pouze je
bude potřeba odrezit, poté opatřit antikorozním nátěrem a finálním nátěrem ve světle šedé barvě.

Objekt bude využíván nadále jako sklad nářadí a technického vybavení pro údržbu hřbitova. Z hlediska statiky
objektu je nutné odborné posouzení kvalifikovanou osobou. Na fasádě objektu jsou viditelné trhliny. Před další
projektovou fází bude nutné posouzení charakteru trhlin
(aktivní, neaktivní) a narhnout adekvátní opatřeni pro dalšímu narušení stěny.

4750

Obvodová zeď

Objekt bývalé márnice

3000

POPIS ZÁSAD
PŘI REKONSTRUKCI

4750

1750

Objekt bývalé márnice a obvodová zeď

1450
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2000

750

1450

6400
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Vstupní část

demolice suchého záchodu a kůlny
 mobiliář

objekt bývalé márnice

dřevěná lavice na sezení
okrasný záhon u vstupu
 dlažba

provozní řád na zdi zvenku
u vstupu na hřbitov
návštěvnická nástěnka na sloupku
navigační cedule
zpevněná plocha

 navigační cedule
v dlažbě

stávající hroby

živý plůtek
zdroj vody, ruční pumpa
popínavky
 zdroj
vody

živý plůtek
kontejner na odpad
tříděný odpad
stávající studna
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Vstupní část

 současný stav

 kamenná dlažba - žulové odseky

 záhon vedle vstupu u zdi

 popínavka na zdi
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Vstupní část

manipulační plocha

 současný stav

 živé plůtky k oddělení prostoru pro kontejnery

 náhled na pohledovou clonu

 náhled prostorového uspořádání manipulačního prostoru
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Zadní část

dvě lípy
pohledové zakončení
hlavní osy
(budoucí náhrada
stříbrných smrků)
kolumbárium

památník
lavička

rozptylová loučka
segmenty I. II. III.

nový strom
javor babyka
sokl pro pokládání
svíček a květin

 pohled na rozptylovou loučku

dřevěná stolička

průchod mezi hroby
se schody po demolici
opuštěného hrobového
místa

hrobová místa
(rezerva)

osa hlavní cesty
zatravněný povrch se
štěrkovým podkladem

hrobová místa
(rezerva)

 nový průchod mezi hroby
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Kolumbárium
5,7

prefabrikované urny s kovovými dvířky
betonový sokl

0,80

vyzdívka z cihel

0,2

0,45

0,15

0,2

0,45

0,15

prefabrikované urny s kovovými dvířky
betonový sokl

1,00

1,00

0,30

0,30
0,45

1,50

Materiál:
bílé cihly
a světle šedý beton

0,80

0,15
0,450,15

Příčný
řez
1,50

Přední
pohled

0,15
0,45 0,45
0,15

0 ,6

0,5
5

0 ,6

vyzdívka z cihel

0,5
5

0,1

5

Půdorys

5,7

0,1

5

VARIANTA 1

KOLUMBÁRIUM - VARIANTA 1

KOLUMBÁRIUM - VARIANTA 2

 Konstrukce je tvořena betonovými deskami v půlkruhu, ve kterých je vyzdívka z cihel.

 Konstrukce je tvořena betonovým rámem, do kterého je vyzděna

Mezi cihelné pilíře jsou umístěny prefabrikované schránky na urny.

cihlová stěna s vloženými schránkami na urny.
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Rozptylová loučka
SOKL PRO POKLÁDÁNÍ
SVÍČEK A KVĚTIN POHLED

0,3
5

výsadba stromů
2 ks javor babyka

0,3

5

3,10

Půdorys

vyzdívka 2 řady cihel do oblouku
betonový sokl a betonová svrhní deska
3,10

0,35

 javor babyka - podzimní zbarvení

0,30

vyzdívka z cihel
betonový sokl

0,30 0,14

0,06

Řez
0,24 0,26

Přední pohled

 štěrkový trávník pro zelené pochozí plochy

0,24 0,26

MATERIÁLY

 dřevěné schody

 světle šedý beton

0,30

0,30 0,14

0,06

0,35

 bílé cihly
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