HISTORICKÁ CENTRA OSÍDLENÍ
HŘBITOVY
POZICE BÝVALÝCH LIP "NA VRÁŽI" A
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HISTORICKÉ CESTY
POHLEDOVÁ OSA NOVÝ HŘBITOV-NOVÁ
VRÁŽ-CUKRÁK
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Uvažované místo pro hřbitov v Husově ulici
doplňuje troúhelníkové uspořádání tří
samostatných městských center - Náves,
Masopustní náměstí, Centrum Vráž, a tří
hřbitovů, které k nim náleží.

ov
áo
sa

Místo je zároveň jedním z nejvýše
položených, odkud je výhled na vrch
Kopanina s ikonickým vysílačem Cukrák.
Řešené území leží v prodloužení osy
spojující centrum Vráž a Kopaninu.
vrch
Kopanina

Realizací hřbitova v tomto místě dostává i
tato část Černošic svůj vlastní hřbitov.
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CESTA

- historická cesta z Prahy se v Černošicích větví a dál pokračuje několika směry
- strom na rozcestí je symbolem loučení i setkávání
- strom na rozcestí je symbolem odpočinku
- strom na rozcestí je odkazem k historii - pověst o Lípě na Vráži, kde odpočíval Karel IV. na cestách mezi
Prahou a Karlštejnem
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STROM

koruna větví

koruna kořenů

- strom jakožto symbol života
- strom jakožto velký organismus, skládající se z mnoha malých částí
- strom o dvou korunách - koruny z větví a koruny z kořenů
- koruna z kořenů umožňí život koruny větví a listí
- ani jedna z korun nemůže být bez druhé
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RODOKMEN

nové generace

předci

- rodokmen jako abstrahované kořeny a větve
- kořeny individuální (vlastní předci) i společné (slavní obyvatelé Černošic)
- z kořenů vyrůstají další generace se vztahem k místu, kde žijí
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ DLE ZADÁNÍ
ROZŠÍŘENÉ O PŘÍJEZDOVOU CESTU
FUNKČNÍ PLOCHA "OH: plochy občanského
vybavení – hřbitovy a církevní stavby" dle ÚP
Černošice
POZEMKY DOPORUČENÉ PRO ROZŠÍŘENÍ
HŘBITOVA
NAVRHOVANÉ STAVBY
CENTRÁLNÍ PROSTORY
MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ OBŘADNÍ SÍNĚ
CESTY FÁZE I / FÁZE II+III
ZELEŇ FÁZE I - UMÍSTĚNÍ PAMÁTNÉ LÍPY
ZELEŇ FÁZE I - NÁVRH

POLOHA A OKOLÍ
Místo pro hřbitov uvažované je vhodné z
hlediska jeho geografické polohy, nicméně
vystavěné okolí hřbitova je velmi rušivé.
Sportovní hřiště, které je v majetku města a
v těsné blízkosti nového hřbitova, musí být
dostatečně odcloněno pomocí krajinných
úprav a výsadby stromů.
Totéž platí i pro novou zástavbu rodinnými
domy.
Do budoucna je vhodné uvažovat o
přesunutí hřiště na jiný pozemek v rámci
města, a začlenění pozemku k areálu
hřbitova. V rámci této etapy lze uvažovat o
umístění stavby obřadní síně v hlavní
pohledové příjezdové ose.
Hřbitov se následně též může libovolně
rozšiřovat na okolní plochy. Urbanistický
návrh není svázán symetrií či ortogonální
cestní sítí.
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FUNKČNÍ PLOCHA "OH: plochy občanského
vybavení – hřbitovy a církevní stavby" dle ÚP
Černošice

PAMÁTNÁ LÍPA

DVORANA

ZÁZEMÍ HŘBITOVA

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ DLE ZADÁNÍ
ROZŠÍŘENÉ O PŘÍJEZDOVOU CESTU

POZEMKY DOPORUČENÉ PRO ROZŠÍŘENÍ
HŘBITOVA
NAVRHOVANÉ STAVBY
CENTRÁLNÍ PROSTORY
MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ OBŘADNÍ SÍNĚ
CESTY FÁZE I / FÁZE II+III
ZELEŇ FÁZE I - UMÍSTĚNÍ PAMÁTNÉ LÍPY
ZELEŇ FÁZE I - NÁVRH

POLOHA A OKOLÍ

Do budoucna je vhodné uvažovat o
přesunutí hřiště na jiný pozemek v rámci
města, a začlenění pozemku k areálu
hřbitova. V rámci této etapy lze uvažovat o
umístění stavby obřadní síně v hlavní
pohledové příjezdové ose.

PARKOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÁ CESTA

Místo pro hřbitov uvažované je vhodné z
hlediska jeho geografické polohy, nicméně
vystavěné okolí hřbitova je velmi rušivé.
Sportovní hřiště, které je v majetku města a
v těsné blízkosti nového hřbitova, musí být
dostatečně odcloněno pomocí krajinných
úprav a výsadby stromů.
Totéž platí i pro novou zástavbu rodinnými
domy.

Hřbitov se následně též může libovolně
rozšiřovat na okolní plochy. Urbanistický
návrh není svázán symetrií či ortogonální
cestní sítí.
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DALŠÍ ROZVOJ DLE ZÁMĚRU MĚSTA

PAMÁTNÁ LÍPA

DVORANA

ZÁZEMÍ HŘBITOVA

DOPORUČENÝ ROZVOJ HŘBITOVA

MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ OBŘADNÍ SÍNĚ

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ DLE ZADÁNÍ
ROZŠÍŘENÉ O PŘÍJEZDOVOU CESTU
FUNKČNÍ PLOCHA "OH: plochy občanského
vybavení – hřbitovy a církevní stavby" dle ÚP
Černošice
POZEMKY DOPORUČENÉ PRO ROZŠÍŘENÍ
HŘBITOVA
NAVRHOVANÉ STAVBY
CENTRÁLNÍ PROSTORY
MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ OBŘADNÍ SÍNĚ
CESTY FÁZE I / FÁZE II+III
ZELEŇ FÁZE I - UMÍSTĚNÍ PAMÁTNÉ LÍPY
ZELEŇ FÁZE I - NÁVRH

POLOHA A OKOLÍ

Do budoucna je vhodné uvažovat o
přesunutí hřiště na jiný pozemek v rámci
města, a začlenění pozemku k areálu
hřbitova. V rámci této etapy lze uvažovat o
umístění stavby obřadní síně v hlavní
pohledové příjezdové ose.

PARKOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÁ CESTA

Místo pro hřbitov uvažované je vhodné z
hlediska jeho geografické polohy, nicméně
vystavěné okolí hřbitova je velmi rušivé.
Sportovní hřiště, které je v majetku města a
v těsné blízkosti nového hřbitova, musí být
dostatečně odcloněno pomocí krajinných
úprav a výsadby stromů.
Totéž platí i pro novou zástavbu rodinnými
domy.

Hřbitov se následně též může libovolně
rozšiřovat na okolní plochy. Urbanistický
návrh není svázán symetrií či ortogonální
cestní sítí.
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RŮST - ETAPIZACE

1/3

HROBY
URNOVÉ HROBY
EPITAFNÍ DESKY
KOLUMBÁRIA

2/3

17
35
17
100

HROBY
URNOVÉ HROBY
EPITAFNÍ DESKY
KOLUMBÁRIA

3/3

33
70
33
200

HROBY
URNOVÉ HROBY
EPITAFNÍ DESKY
KOLUMBÁRIA

50
105
50
300

Hřbitov se vždy bude zaplňovat postupně, nikoliv najednou.
Návrh umožňuje budovat hřbitov v etapách - podobně jako roste město, či již zmiňovaný "strom".
Díky tomu nezvnikne shluk hrobových míst v jedné sekci, ale bude rozprostřen do celého území.
Stejně jako hrobová místa se budou postupně budovat i kolumbária.
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1

PARKOVIŠTĚ

2

ZÁZEMÍ

3

DVORANA

4

MEDITAČNÍ PROSTOR POD LÍPOU

5

ROZPTYLOVÁ OUČKA

ZDROJ VODY
ODPADY
BEZBARIÉROVÉ WC
ZÁZEMÍ SPRÁVCE
DESKA

KRAJINNÝ HŘBITOV
Hřbitov je navržen jako krajinný prvek malý, ne příšliš výrazný park s květnatou
loukou. Z mírně svažitého terénu vystupují
kamenné stěny, jako pozůstatky nějakého
historického osídlení. Tyto stěny lemují
cestní síť a obsahují kolumbária. Mezi
cestami vzniká prostor pro dílčí hřbitovní
místa.
INTIMITA
Pro pozůstalé je nutná intimita jejich
návštěvy hřbitova a dotyčných zemřelých.
Hrobové sekce a kolumbária jsou proto
navržena v zákrytu, aby na návštěvníky
nebylo vidět z větší dálky. Zvýšení intimity
také napomáhají stromy, které jsou
umisťovány v nepravidelných shlucích.
Žádné místo tedy není exponované, což
napomáhá pocitu soukromí a bezpečí a
zároveň se celá lokalita lépe vypořádá s
možnými poryvy větru.
DVORANA
Hřbitov má 2 centra. Tím prvním je
shromažďovací prostor, který je navržen
ihned za hlavní branou. Jde o místo setkání
pozůstalých před pohřbem. V rámci hlavní
stěny je zde umístěn prostor pro pamětní
desku významným obyvatelům Černošic.
Na kamenné podlaze je rozsypáno 505
cortenových křížků - lístků, jakožto symbol
505 budoucích zesnulých pochovaných na
tomto hřbitově.
PAMÁTNÁ LÍPA
Druhým centrem je místo určené k
rozjímání. V samotném centru je vysazen
památný strom - lípa. Lípa byla zvolena
proto, že se jedná o národní strom a
zároveň je reminiscencí na historický
památný strom, který stál na křižovatce na
Vráži.
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KÁMEN - ZDIVO, KOLUMBÁRIA
Hřbitov je koncipován jako soustava menších a větší
zdí a zídek, umístěných v mírném svahu. Zdi, které
nemají opěrnou funkci, jsou narvženy kompletně jako
kamenné na betonovém základu. Opěrné zdi a
kolumbária jsou navržena se zpevňující armovanou
zdí z betonových tvarovek, která je kompletně
obložena kamenným obkladem.

DŘEVO - LAVIČKY
Masívní dřevo je materiálem laviček, které jsou
řešeny jako volně stojící nebo vykonzolované z
hřbitovních kamenných zdí.

CORTEN - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
Veškeré zámečnické výrobky budou provedeny z
cortenového plechu s protiprašnou úpravou.Jde o
speciální druh oceli, který je schopen odolávat
povětrnostním podmínkám. Jedná se o skupinu
ocelových slitin, které zamezují vzniku atmosférické
koroze. Na Corten tudíž není nutné používat nátěrové
hmoty. Například pokud je Corten plech několik let
vystaven povětrnostním vlivům, získává jeho povrch
stálou, charakteristickou a velmi působivou rezavou
patinu.
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PŘÍJEZDOVÁ CESTA

VÝZNAMNÉ
PLOCHY
Na významné plochy je použita kamenná dlažba z

Příjezdová cesta navozuje dojem spíše parkové
cesty. Je navržena z mlatového povrchu,
zpevněného kamennými obrubami. Mlat je hutněný
zpevněný jemný mix štěrku a písku s příměsí
cementu. Plošně je cesta ještě zpevněna geosítěmi.

větších odseků. Jedná se o mix přirozených kamenů
od 100 do 500mm. Spáry jsou odvozeny od tvaru
daných kamenů, nebudou však nikdy větší než
10mm.

PARKOVACÍ MÍSTA
Parkovací místa jsou navržena jako zpevněný,
hutněný štěrkový trávník, který doplňuje mlatovou
příjezdovou cestu a drží přírodní charakter místa.
Trávník je v místech přechodů mezi mlatem a v
místech s vyšším skolem zpevněn kamennou
dlažbou, případně obrubou do betonu.

ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK
Úzké cesty mezi hroby a přechod mezi chodníkem a
kolubáriem či zdí je navržen jako štěrkový trávník,
tedy povrch zpevněný, pochozí, i pojížditelný,
nicméně přírodního charakteru.

MLATOVÉ CESTY

OBRUBY, SCHODIŠTĚ

Hlavní cestní síť na hřbitově je navržena z mlatového
povrchu - tedy uhutněného zpevněného jemného
štěrku a písku s příměsí cementu.
Tyto cesty jsou osazovány na rovinatější část terénu
a symbolizují hlavní větvení krajinného stromu.

Schodiště jsou stejně jako zdi a kolumbária tvořena
jednoduchým kladením kamenů.
Obruby u mlatových cest jsou navrženy z
kortenového pásku.
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TILIA CORDATA
Památná lípa je reminiscencí na Lípu na Vráži,
mohutný památný strom, který v Černošicích obestírá
řada pověstí. Lípa je strom s pravidelnou hustou
korunou. Kmen má hladkou borku, která později ve
stáří praská a puká. Kvete v červnu vonnými světle
žlutými květy v květenství s listenem. Plodem je
kulovitý oříšek. Tilia cordata roste na humózních a
vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v
dubohabřinách. Lípa je od pradávna vysazována v
kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom
návesní, rodový i památný. Vonný květ se sbírá pro
své léčivé účinky (např. do čajů). Lípa srdčitá je také
důležitým medonosným stromem.

FRAXINUS EXCELSIOR
ALTENA
Tento kultivar společně s Ash je vylepšená forma
jasanu. Má tendenci udržet si své vůdčí postavení po
dobu mnoha let více než jasan, takže mu to dává
větší konstrukční pevnost.
Je to středně velký strom pyramidální, v dospělosti je
obtížné ho odlišit od jiných druhů.
Daří se mu ve většině půd a bude tolerovat
exponovaná místa a znečištěné ovzduší.

LOUKA
Celý hřbitov je navržen jako přirozená kultura tvořená
společenstvím různých druhů trav, jetelovin a bylin. V
tomto případě je navržena druhově bohatá, květnatá
louka s velkým množstvím druhů lučních rostlin
vhodných pro motýly a včely. Do směsi jsou přidána
semena vzácných nebo vyhnulých polních plevílků,
například koukol, hlaváčky, kravinec. Svou tradiční
krásu mají i vlčí máky a modré chrpy. Tyto rostliny
pomohou v prvním roce vývoje barevně zvýraznit
zelený porost louky. Od druhého roku pěstování se
tyto rostlinky vytrácejí a louka kvete typickými lučními
květy. Louka bude pravidelně sečena.

PYRUS CALLERYANA
'CHANTICLEER'
Hrušeň Calleryova je krásným zástupcem okrasných
hrušní, tedy těch, které nepěstují pro plody, ale pro
potěchu oka. Důvodem je velice bohaté kvetení čistě
bílými květy v první polovině jara, sytě zelené a lesklé
listy v létě, které se mění do nápadných odstínů
bronzové, zlaté a sytě šarlatově červené na podzim.

PŘECHOD LOUKA - CHODNÍK
Přechod mezi květnatou loukou a trávníkem je tvořen
"chodníkovým osivem". Porost si zachovává
druhovou pestrost louky a zároveň je odolný k
přecházení a různým způsobům údržby. Přechod
připomíná spíše trávník, je nutné častější sekání. Zde
platí dodržení výšky seče 3 – 5 cm nad zemí. Nižší
seč by poškodila luční květiny. Má-li být přechod
spíše loukou, postačí přestat sekat a do měsíce
vykvetou luční květiny.

ACER CAMPESTRE ELSRIJK
Acer campestre 'Elsrijk' je kultivar původního druhu
Acer campestre, vyšlechtěný v roce 1953 v
Holandsku. Tento kultivar má užší (5-6 m) kompaktní
kuželovitou korunu. Borka na větvích nema
korkovitou struktůru. Strom vyrůstá do výšky 9-12 m.
Použítí a nároky jako původní druh.
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SOCHAŘSKÁ ABSTRAKCE

BRÁNA

Vstupní dvorana slouží ke shromažďování osob
během pohřbu. Do dlažby je umístněno na 505
cortenových křížků. Počet vychází z počtu zesnulých,
které navštěvujeme na tomto hřbitově. Křížky jsou
záměrně rozsypané do dlažby ve shlucích a
symbolizují spadané lístky - symbol odcházení,
ukládání se ke spánku, ale i jako příležitost pro nové
generace, které se narodí místo nich.

Vstupní brána je navržena jako minimalistická
ocelová konstrukce z cortenového plechu. Brána je z
obou stran uchycena na zdivu a otevírá se směrem
ven. Do brány jsou pomocí laseru vyřezány
abstrahované křížky. Křížek sám o sobě je reakcí na
křesťanské základy naší společnosti, ale je záměrně
abstrahován do formy kříže lékařského, či symbolu
sčítání.

ZDROJ VODY

OSVĚTLENÍ

V rámci hřbitovních zdí se počítá i s instalací zdrojů
vody pro zalévání záhonů u hrobových míst.
Kostrukce je jednoduchá, sestává se z kohoutku a
trysky. Do spodní části je umístěn jednoduchý
perforovaný rošt a odtoková nádoba.

Předpokládáme, že celý hřbitov bude osvětlen
především svíčkami. Hlavní cesty, centra hřbitova a
prostory u kolumbárií budou osvětlena několika
tlumenými zapuštěnými světly.

KOLUMBÁRIUM
Kolumbária fungují jako hřbitovní zeď. Jejich
rozmístění vychází z abstrahované koruny stromů.
Kolumbária jsou navržena jako jednostranná,
případně i oboustranná, konstrukce obložená
kamenem. Čelní desky jsou zhotoveny z jednotného
světle šedého mramoru či žuly. Pozůstalím bude
umožněno realizovat jakýkoliv nápis na čelní desku.
Před desku je umístěna plocha pro svíčky a květiny.

LAVIČKY
Lavičky jsou navrženy jako masívní dřevěné bloky
volně stojící v krajině hřbitova, či vykonzolované
masívní dřevěné konstrukce z kamenných zdí.
Jedinou výjimkou je lavička u hlavní lípy v centru
hřbitova. Tato lavička má minimalistický, městský
charakter, konstrukci z bílé slitiny a bíle mořeného
dřeva.
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PROSTOR PRO
URNU
500x500MM

OBKLADOVÝ KÁMEN

KAMENNÁ ČELNÍ DESKA
0,100

PREFABRIKOVANÝ
DÍLEC 3x "T"

1,750

0,500 0,150

OBKLADOVÝ KÁMEN

2,000

OBKLADOVÝ KÁMEN

0,500

PREFABRIKOVANÝ DÍLEC
PRO KOLUMBÁRIA

0,450

0,500

0,500

0,150

0,350

0,150

PROSTOR PRO ODKLÁDÁNÍ
SVÍČEK, KVĚTIN

0,300

STĚNA Z BETONOVÝCH
TVÁRNIC
UMOŽNÍ STAVBU ZDI
NA OBĚ STRANY

BETONOVÝ ZÁKLAD

KOLUMBÁRIUM
Konstrukčně je kolumbárium navrženo jako sendvičová konstrukce z hlavní nosné/opěrné betonové stěny. K této stěně jsou
přisazeny prefbrikované betonové dílce, které tvoří stěny a podlahu jednotlivých míst. Struktura betonu bude hladká,
broušená, podobná hladkému kameni. Všechny díly pak budou "sesazeny" k betonové zdi. Dvířka kolumbária jsou
navržena z cortenového rámečku, do kterého je vložena kamenná náhrobní deska z hladké šedé žuly.
Před náhrobní deskou je dostatečný prostor pro uložení svíček, květin či jiných upomínkových předmětů. Celé kolumbárium
je obloženo kamenem, které posiluje dojem hřbitovní zdi.
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POZNÁMKA
Jedná se o rámcový odhad dle referenčních staveb provedených atelierem VAS.
Jedná se o cenu za celý hřbitov včetně parkoviště.
Zpracovatel si vyhrazuje právo na odchylku reálné ceny od propočtu ve výši 20%.
Od roku 2017 došlo ke skokovému nárůstu cen ve stavebnictví o 21%. Na tento skok není soustava URS schopna
adekvátně zareagovat.
REFERENČNÍ REALIZACE:
1/ hřbitov - kolumbária Holýšov - cena: 7.000.000Kč bez DPH
- realizace nových kolumbárií, obezděných, rekonstrukce zpevněných ploch, realizace uměleckého díla.
2/ opěrné zdivo - sportovní areál Sladovka, Benešov u Prahy, kamenné obklady - rekonstrukce BD č.p. 77
- realizace opěrných zdí
3/ terénní úpravy - sportovní areál Sladovka, Benešov u Prahy
- realizace velkých terénních úprav, polderů
4/ povrchové úpravy - Rekonstrukce Tyršovy ulice, Benešov u Prahy
- realizace kamenných dlažeb pojízdných a pochozích
Hřbitov Dolní Břežany - cena: 10.000.000Kč, bez dalšího popisu, podobná rozloha. Cena z roku 2016.
Pokud by se měl dělat orientační propočet dle URS, musel by se udělat celkový výkaz výměr, včetně veškerých detailů.
Takový propočet by měl charakter výkazu výměr z prováděcí dokumentace. S ohledem na to, že se jedná o nedokončenou
studii hřbitova je propočet zcela adekvátní.
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POZNÁMKA
Jedná se o rámcovou nabídku, vzešlou z návrhu a požadavku investora na ocenění fází DUR, DSP, DPS.
Nabídka neobsahuje autorské dozory. Nabídka je podávána bez konzultace s investorem, bez dostatečných
podkladů o stavu sítí technické infrastruktury. Je podávána na objekt s vysokými nároky na zpracování
architektonických detailů a kvalitu záměčnických výrobků.
Stavba je zařazena do kategorie IV.
Krajinářské stavby - areály obytných souborů a vnitrobloky s nadprůměrnými vybavením a požadavky, botanické
a zoologické zahrady, hřbitovy, ulice a náměstí, pěší zóny a parky celoměstského významu, lázeňské areály,
vegetace na konstrukcích, střešní zahrady.
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HŘBITOV V HUSOVĚ ULICI

ČERNOŠICE

DĚKUJEME ZA POZORNOST

