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systém a sadové úpravy

STU/ A – textová část

TEXTOVÁ ČÁST

A.1. Identifikační údaje
A.1.1. Údaje o stavbě
a)

název stavby,
Revitalizace městského hřbitova Český Krumlov – cestní systém a sadové úpravy

b)

c)

místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
adresa

ulice U Hřbitova

čísla popisná

-

katastrální území

Český Krumlov

parcelní čísla pozemků (vlastník / právo
hospodařit)
parcelní čísla pozemků dotčených
dočasnými zábory (vlastník / právo
hospodařit)

viz výkresová část
-

předmět dokumentace.
Návrh úprav cestní sítě a sadových úprav hřbitova v Českém Krumlově

A.1.2. Údaje o investorovi
a)

Město Český Krumlov
Sídlo: Náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01
Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a)

jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa
sídla (právnická osoba),
PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o; IČ: 27118436
Malátova 395/13, 150 00, Praha 5 – Smíchov
zastoupení: Ing. Ondřej Hofmeister, Doc. Mgr. Akad. Arch. Roman Brychta
spojení: tel. 222 365 003; e-mail:, ondrej.hofmeister@projektil.cz

b)

jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem,
popřípadě specializací jeho autorizace,
Viz níže
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c)

Revitalizace městského hřbitova v Českém Krumlově – cestní
systém a sadové úpravy

STU/ A – textová část

jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
Architektonicko-urbanistická část
Mgr. Akad. Arch. Roman Brychta; Projektil architekti s.r.o.; autorizovaný architekt ČKA
Ing. Ondřej Hofmeister, Projektil architekti s.r.o.; autorizovaný inženýr ČKAIT
MgA. Renata Horová,
Krajinářská část:
Ing. Aleš Steiner; Steiner a Malíková krajinářští architekti; autorizovaný architekt ČKA
Ing. Pavlína Malíková; Steiner a Malíková krajinářští architekti; autorizovaný architekt ČKA
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A.2.

A.2.1.

Revitalizace městského hřbitova v Českém Krumlově – cestní
systém a sadové úpravy

STU/ A – textová část

Průvodní zpráva

Zadání
Tato studie vychází z předchozí dokumentace s názvem Revitalizace městského hřbitova v Českém
Krumlově (datum: 12.9.2018, autor: Projektil architekti s.r.o, dále se na tuto dokumentaci odkazujeme
pod názvem: Studie revitalizace hřbitova, 2018), ve které byla obsažena a rozpracována následující
témata:
a. Budoucí plošný rozvoj hřbitova
b. Dopravní řešení v okolí hřbitova (zejména doprava v klidu)
c. Koncept řešení zeleně v areálu starého hřbitova
d. Umístění nové obřadní síně a její hmotové řešení
Obsahem této studie je dopracování návrhu úprav cestního systému v prostorách stávajícího hřbitova
(dále označován jako Starý hřbitov) s důrazem na opravu geometrie cest a návrhu jejich nových
povrchů a způsobu odvodnění. Dále se věnuje doplnění prvků drobné architektury (lavičky,
odpočinková místa) a rozmístění technické infrastruktury (voda, elektroinstalace NN, odpadové
hospodářství). Klíčovou součástí návrhu je nový koncept sadových úprav pro všechny plochy
stávajícího hřbitova. Návrhy jsou zpracovány v souladu s vizemi rozšíření hřbitova, obsaženými ve
Studii revitalizace hřbitova, 2018.
Údaje o pozemcích a majetkoprávních vztazích
Veškeré zásahy navržené v dokumentaci se týkají pouze pozemků v majetku města Český Krumlov.
Viz též předchozí Studie revitalizace hřbitova.

A.2.2.

Výchozí údaje a podklady, územní plán
•
•
•
•
•
•
•

A.2.3.

Katastrální mapa
Územní plán města Český Krumlov
Zaměření – ing. Postlová 08-09/2018
Zaměření – Aktualizace stromů od CePT s.r.o.
Fotodokumentace: Projektil architekti, Steiner a Malíková krajinářští architekti
Výstupy z jednání s investorem
Studie revitalizace městského hřbitova v Českém Krumlově, 09.2018, Projektil architekti

Místo – historie a současný stav
Areál městského hřbitova leží v severovýchodní část města na ostrohu nad meandrem Vltavy a nabízí
kromě dalších přírodních, rekreačních a kulturních kvalit i daleké výhledy na panorama svahů
Blanského lesa.
Území leží na okraji zástavby rodinných a bytových domů a na jihovýchodě je ohraničeno zalesněným
svahem břehu Vltavy. Na břehu pod svahem je umístěna čistírna odpadních vod. Severní hrana
sousedí se zahrádkářskou kolonií a jakýmsi zarostlým brownfieldem se zbytky staveb. Břeh je součástí
ochranného pásma přírodní památky Vltava u Blanského lesa. Jižní cíp mezi ulicí Hřbitovní a hranou
svahu je parčík s památníkem německého rodáka.
Hřbitov byl založen po roce 1890 na ortogonálním rastru a sestával se ze tří obdélných sekcí. (jižní
sekce s křížem a kaplí, severní sekce a Židovský hřbitov). Jedinou „nedokonalostí“ na schématu
původního založení bylo jakoby odříznuté jihovýchodní nároží hřbitova, kde obdélník přesahoval přes
hranu svahu.
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Židovský hřbitov již není příliš využíván. Pravidelné pohřby se zde konaly do roku 1938. Dnes je zde
pohřbeno 141 osob. Poslední pohřeb proběhl v roce 1993.
Později byla k severovýchodní hraně hřbitova připojena část urnového háje, která porušila původní
jasnou geometrickou logiku. Tvar této nové části byl definován křivkou staré cesty vedoucí k břehu
Vltavy na straně severní a ostrou hranou svahu na straně jihovýchodní.
Morfologie
Terén, na kterém je hřbitov rozložen je převážně rovinný. V části urnového háje je mírně svažitý. Na
jihovýchodní hraně v místě hřbitovní zdi se svah začíná prudce padat směrem k Vltavě
Historické letecké snímky
Jako prakticky jediný historický podklad, který jsme byli schopni dohledat (podklady od klienta žádné
historické dokumenty bohužel neobsahovalii) byly letecké snímky stažené z webu historických map
https://lms.cuzk.cz/ které zde předkládáme. Cílem bylo jednak zmapovat historický vývoj geometrie
cestní sítě, tak i dohledat původní koncepci sadových úprav.
Na časově postupně seřazených snímcích (viz níže) je patrné, že geometrie cestního systému se po
leta prakticky neměnila. Výjimku z pravidla tvoří pouze urnový háj, jehož jednoduchá cestní síť sledující
původní ortogonální logiku starších částí hřbitova byla postupně zahušťována až do současného stavu.
Naopak sadové úpravy došly dramatické změny mezi lety 1946-1947, kdy ze hřbitova zmizela většina
stromů. Důvody si můžeme pouze domýšlet. Nicméně v roce 1963 je již patrná snaha o návrat zeleně
alespoň ve střední části. Zřejmě se jednalo o přirozeně rostoucí stromy. V roce 2001 jsou nové stromy
patrné i v severní části hřbitova. Jejich forma byla již začala být upravována tak je dnes patrné. Mezi
lety 2001 a 2019 nastal zřejmě trend opačný, kdy některé solitérně rostoucí stromy začaly pomalu
dožívat a mizet.
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Snímek z roku 1946

snímek z roku 1947
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snímek z roku 1949

snímek z roku 1963
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snímek z roku 2003

snímek z roku 2019
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Současný stav
Cestní systém
Povrchy cest jsou dnes převážně zpevněné asfaltem, případně kamennou, či betonovou dlažbou, které
jsou s výjimkou žulové dlažby v okolí kaple na konci své životnosti. Odvodnění povrchové dešťové
vody je částečně řešeno vsakem a částečně kanalizačním systémem (ve střední části hřbitova a
v urnovém háji) s vyústěním do svahu pod hřbitovem. Současným správcem hřbitova je negativně
vnímána především geometrie cest (šířka a poloměry cest) a samozřejmě stav jejich povrchů.
V urnovém háji jsou povrchy sice poškozené, ale prošly jistou rekonstrukcí, takže jejich oprava není
tak urgentní jako ostatních částech hřbitova. S cestním systémem souvisí i otázka ploch mezi hroby,
které jsou dnes nekoncepčně upravované jednotlivými nájemci hrobových míst.
Vegetace
Původní kompozici zčásti představují dnes již přestárlé tvarované zeravy, které se dochovaly podél
hlavních cest. Vzhledem k jejich věku však není možné na mnoha místech udržet jejich pěstební tvar
v požadované velikosti a dochází k nevzhlednému odhalování vnitřních kmenů. Tyto navíc ztěžují
průjezd zahradnické techniky – dochází k postupnému zužování průjezdných profilů cest.
Pravděpodobně z mladší doby a bez tvarování se dochovaly zeravy na jedné ze stran centrální kaple.
Z dalších stromů ve staré části hřbitova jsou to pouze 2 jedinci – stará převislá bříza a vzrostlý cypřišek,
oba z levé strany kaple. V části urnového háje pokračuje princip tvarovaných zeravů z mladší doby,
v zadní části vyrůstá skupina hodnotných vzrostlých borovic. Rozptylová loučka je lemována pásem
nižších keřů. Travnaté plochy na hřbitově nepředstavují nijak hodnotné ani nijak komponované porosty
(vyjma rozptylové loučky). Hřbitov působí velmi pustým dojmem.
Infrastruktura
V současnosti je některých míst vyveden vodovod (zahradní výtokové ventily, betonové nádrže)
umístěny sloupky elektroinstalace NN a umístěny kontejnery na odpad. Vše je v nevyhovujícím
technickém stavu. Dešťová kanalizace je funkční, ale zastaralá.
A.2.4.

Urbanismus
Koncept – nové hranice
Cílem předchozí Studie revitalizace hřbitova bylo najít novou hranici mezi městem, přírodou a
hřbitovem. Stanovit limity pro budoucí smysluplné rozrůstání kapacit hřbitova. Nabízeným řešením je
lapidární geometrie trojúhelníku, který v sobě obsahuje jak původní hřbitov, tak i parčík na jihu a část
území na severu jako rozšíření urnového háje. Odvěsny (kratší strany) trojúhelníku tvoří pevnou hranici
mezi městem a hřbitovem, zatímco přepona (delší strana) běží podél hrany svahu břehu Vltavy. Tato
měkká hranice je polootevřená a přizpůsobuje se přírodnímu charakteru místa.
Geometrie trojúhelníku s jednou stranou reagující na přírodní charakter místa je vědomým odkazem
na způsob založení krumlovského zámku a jeho zahrady. Napětí mezi přesnou geometrií (trojúhelníku
či obdélníku) a měkkou dramatickou morfologií místa tvoří základ konceptu rozšíření hřbitova.
Nová geometrie do sebe zahrnuje současný parčík, částečně i cestu podél hrany svahu a část území
za urnovým hájem. Vzniká tak poměrně velkorysá plocha pro budoucí rozvoj hřbitova. Parčík – nově
nazván „Pietní park“ získává oddělením od ulice novou intimitu, urnový háj pak zase potenciál
prostorového rozrůstání a více vzrostlé zeleně.
Vstupy, vnitřní vazby
Nové urbanistické schéma přináší kromě obnoveného hlavního vstupního předprostoru (piazzety)
z ulice Hřbitovní i vstupní předprostor nový umístěný v zálivu severní hraniční zdi. Z hlavní západní
piazzety budete mít možnost vstoupit jak do obou sekcí starého hřbitova, tak do nově vznikajícího
pietního parku. Ze severní piazzety vstoupí návštěvník přímo do židovského hřbitova, do severní sekce
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starého hřbitova, nebo do urnového háje. Další dva samostatné vstupy vznikají na ostrých koncích
trojúhelníku. Jižní cíp ústí do pietního parku. Cíp východní pak do urnového háje.
Vnější vstupy jsou pak doplněny novými vnitřními vazbami mezi starým hřbitovem a vznikajícím pietním
parkem. Nová propojení vzniknou hned u západní zdi, v místě nové obřadní síně a druhé se nabízí
v místě prodloužení vedlejší osy starého hřbitova (osa vedoucí kolem Krista na kříži).. Tato osa je
tvořena cestou, která propojuje střední a severní sekci hřbitova a je tedy logické, aby propojila i sekci
jižní (Pietní park).
Starý hřbitov s kaplí
Historické hranice starého hřbitova s kaplí zůstávají zachovány v původní stopě. Změna je navržena
v prostoru stávající obřadní síně se zázemím, kde má v budoucnu vzniknout nový hlavní vstup. Po
vybudování síně nové, bude stávající odstraněna a uvolněný prostor bude rozdělen zdí, která vytvoří
novou západní hranici této části hřbitova a vydefinuje nově hlavní vstupní předprostor navázaný na
ulici Hřbitovní. Severní sekce starého hřbitova je rovněž zachována v původních hranicích. Je
navrženo doplnění nového vstupu od severního vstupního předprostoru (před židovským hřbitovem).
Urnový háj a jeho rozšíření
V rámci nově definovaného urbanistického schématu byl vytipován prostor pro budoucí rozšíření
urnového háje. Stávající plotní zeď směrem na sever je tedy vnímána jako hranice, která bude
v budoucnu odstraněna a urnový háj se rozšíří až k hranici nově definované. Kolumbária, která jsou
dnes ke stávající zdi přisazena v zalomených formacích budou postupně přesunuta. V konceptu se
uvažuje s využitím nové severní hraniční zdi pro umístění přemístěných kolumbárií a vzniká zde
dostatečná kapacita pro umístěný kolumbárií nových. Posunutím severní hraniční zdi vznikne i nový
vstup do urnového háje ze severního vstupního předprostoru (před židovským hřbitovem). Další vstup
vzniká od severovýchodu (vrchol trojúhelníka), který je navázaný na pěší cestu vedoucí po hraně svahu
padajícího k břehu Vltavy a pojízdnou komunikaci podél severní strany hřbitova.
Pietní park
Nově vznikající pietní park byl v základním konceptu určen jako jediné vhodné místo pro umístění nové
budovy síně a jejího zázemí v požadované kapacitě. Nyní veřejně přístupný park se tak stane součástí
hřbitova. V návrhu je počítáno s tím, že dojde k propojení parku jak se starým hřbitovem (vnitřní vazby)
tak se západním vstupním předprostorem a ulicí Hřbitovní novým vstupem na jižním cípu trojúhelníka.
Úpravy pietního parku však nejsou předmětem této studie, která se soustředí výhradně na úpravy
prostor hřbitova starého. Vazby na pietní park jsou zde uvedeny pouze jako vnější okolnost, která
vysvětluje proč jsou navrhovány nové vstupy.
Uzemní plán
Všechny úpravy navržené v této studii jsou v souladu s funkčními regulativy využití stanovené
platným územním plánem.
Majetkoprávní vztahy
Všechny v této studii dotčené pozemky jsou v majetku města Český Krumlov. To se ovšem netýká
koncepčního návrhu rozšíření urnového háje, které je částečně umístěné na soukromých pozemcích.
A.2.5.

Cesty, zpevněné plochy
Koncept
Základní geometrie cest střední a severní sekce starého hřbitova přirozeně respektuje a zachovává
původní stav. Úpravy jsou navrženy v místě stávající obřadní síně a hlavního vstupu (západní
piazzetty). V dokumentaci je zobrazen cílový stav včetně nových vstupů na západě i severu. Soutisk
návrhu se stávajícím stavem je přiložen na konci výkresové části
V urnovém háji je geometrie cest rovněž vesměs zachována s tím, že je lokálně upravena tak, aby
v případě realizace rozšíření Urnového háje, byla připravena na propojení s novou částí. Cesty
v rozšířené časti reagují na morfologii terénu, která je zde směrem k východu svažitá. Hlavní cesty
403_STU_200617_A_textova_cast

10/14

PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o

Revitalizace městského hřbitova v Českém Krumlově – cestní
systém a sadové úpravy

STU/ A – textová část

jsou svažité a jsou navrženy po obvodě rozšířené části a cesty vedlejší jsou pak založeny přibližně po
vrstevnicích.
Materiály
Hierarchie cest je podpořena odlišnou šířkou a zároveň i různým materiálem povrchu. Hlavní osa je
dlážděná formální dlažbou (ortogonálně řezanou či štípanou). Podružné cesty jsou dlážděné
odsekovou dlažbou. Ve střední a boční části hřbitova bude odseková dlažba se vzorem. V urnovém
háji pak bude mít skladba dlažby přírodní charakter.
Starý hřbitov střední část s kaplí
Starý hřbitov je na ulici Hřbitovní napojen přes malou piazzettu, která tvoří vstupní předprostor. Od
vstupu vede široká cesta přes křižovatku s Kristem na kříži, dále ke kapli a do urnového háje. Hlavní
osa tak spojuje obě architektonické dominanty této sekce. Na hlavní cestu jsou navázány cesty
podružné v kolmém směru. Z nich je nejvýznamnější ta, která protíná hlavní cestu u Kříže a která
propojuje střední sekci se sekcí boční – severní a nově i s pietním parkem na jihu. Ostatní podružné
cesty jsou pak navzájem propojené cestami vedoucími podél hraničních zdí. Hlavní cesta je široká
3,0m, ostatní mají jednotnou šířku 1,7m. Šířkové řešení vychází z omezení stávajícího stavu. Je
přirozeně omezeno hranicemi hrobů a také nutným prostorem pro novou výsadbu stromů, který je
nastaven na rozměr cca 0,8-1,0m podle šířky cesta volného prostoru mezi hroby. Nepočítá se se
zásahy do hrobových míst.
Starý hřbitov severní část
Cesty v této sekci rovněž respektují původní stav. Šířkové uspořádání všech cest je jednotné (1,7m).
Hierarchie cest bude docílena rozdílnou skladbou dlažby. Kříž hlavních cest navazující na příčnou osu
propojující tuto sekci se střední sekcí a dále s pietním parkem bude mít skladbu jednotnou. Cesta
vedoucí po obvodu sekce pak může mít skladbu odlišnou.
Tato sekce je z venku přístupná z hlavní západní piazzetty (nový vstup), dále od severního piazzetty
(nový vstup) a dále bočním vstupem od cesty podél severní zdi (stávající vstup s rampou).
Urnový háj
Cesty jsou převážně zachovány v původní geometrii. Změny jsou navrženy pouze v místech, kde se
počítá s napojením na novou rozšířenou část této sekce. Šířkové uspořádání vychází z logiky stávající.
Hlavní přístupová cesta vedoucí od severního vstupu je široká (3,0 m). Navazující páteřní a obvodové
cesty jsou široké 1,7m stejně tak jako cesty vedlejší. Ve stejné logice je navržena i rozšířená část.
Hierarchie cest je opět podpořena volbou typu povrchu a skladbou dlažby. Hlavní cesty jsou dlážděné
odsekovou dlažbou (divoká skladba). Podružné cesty jsou ze štěrkového trávníku.
Tato sekce je zvenku přístupná ze severní piazzetty (upravený starý vstup), a nově bude přístupná
z východního a jižního cípu trojúhelníku urnového háje.
A.2.6.

Vegetační úpravy
Starý hřbitov střední část s kaplí
Základní princip vychází z částečně dochovaného stavu a historických snímků, kde jsou lemovány
hlavní čtvercové sektory před kaplí vzrostlými stromy. Vytváří se tak přehledná křížová dispozice
s hlavní osou ke kapli. Tu zvýrazňujeme odlišným druhem Tilia cordata ´Roelvo´(lípa srdčitá - menší a
štíhlejší kultivar oproti základnímu druhu) z hlediska důležitosti osy i jejím prostorovým možnostem.
Boční cesty lemujeme méně vzrůstným javorem babykou (Acer campestre), který v příčné ose probíhá
do severní části hřbitova. Za kaplí – z pohledu od vstupu doplňujeme symetricky dva solitéry Fagus
sylvatica (buk lesní). V dalších částech starého hřbitova doplňujeme důležité solitérní stromy, logicky
v nárožích jednotlivých celků, druhově sjednocujeme lípu, avšak základní vzrůstný druh (Tilia cordata).
V uličním předprostoru starého hřbitova navrhujeme shodně lípy v základním druhu nebo javory mléče
(Acer platanoides). Navrhované solitérní stromy budou vysazeny a dále zapěstovávány jako alejové,
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tzn. s vysoko nasazenou korunou tak, aby prostor hřbitova působil z pohledu návštěvníka přehledně a
současně přiměřeně intimně.
Starý hřbitov severní část
Navazuje svým principem na střední část s kaplí. Z prostorových důvodů odstupů mezi stávajícími
hroby je možné realizovat jen jednu souvislou osu – severojižní, která je však přirozenou spojnicí se
střední částí. V místech uprostřed cest a na vybraných nárožích využíváme volné pozice a dosazujeme
lípy shodné s centrální osou ke kapli (Tilia cordata ´Roelvo´).
Urnový háj
Háj, který představuje smíšený porost vzrostlých stromů s dostatečně vyvětvenými korunami
navazující na okolní lesní porosty za hřbitovní zdí. Maximálně využíváme volná místa po původních
stromech (dochované pařezy) a odstraněných zeravových stěnách. Stávající borovice jsou zapojeny
do nových výsadeb. Místo pro rozptyl je zjednodušeno, lemováno vysokými stromy a pohledově
nenápadně zpřístupněno průhledy mezi keři. Rozptylová louka je oseta pečlivě zvolenou travobylinnou
směsí obsahující nízké kvetoucí druhy bylin. Ve všech částech hřbitova pracujeme se selekcí osevních
směsí padnoucích na míru danému stanovišti – trávnaté mezipásy hrobů ve stínu či na slunci, okraje
kamenných pěšin, vlastní štěrkový trávník i luční směsi pro celistvější neobsazené plochy hřbitova.
Výběr z druhů pro urnový háj:
Acer platanoides (javor mléč)
Acer pseudoplatanus (javor klen)
Carpinus betulus (habr obecný)
Fagus sylvatica (buk lesní)
Quercus robur (dub letní)
Quercus petraea (dub zimní)

A.2.7.

Drobná architektura
Koncept:
Součástí celkového konceptu úprav je i touha doplnit prostory hřbitova o nová místa, která by sloužila
k odpočinku a rozjímání. To vychází z myšlenky, že hřbitov není pouze místem posledního rozloučení,
ale i prostorem, kde člověk může hledat klid pro zpomalení a reflexi.
Tato místa jsou v návrhu umístěna po celém hřbitově tam, kde to prostorové uspořádání dovoluje.
Vždy jsou situována ve vazbě na cestní systém a nově navrženou, nebo stávající zeleň. Předpokládá
se, že místa budou vybavena solitérními, či skupinovými lavičkami.

A.2.8.

Dopravní řešení
Území:
Území je přístupné z ulice Hřbitovní, která je navázána směrem na jih na ulicí Nad nemocnicí na ulici
Nemocniční a Kaplická, která je součástí dopravního skeletu města. Severní směr je veden ulicí Pod
Skalkou, který má nepříznivé sklony a je méně využívaný. Návrh počítá se zklidněním ulice Hřbitovní
zónou 30 km/hod, v celém rozsahu hřbitova. Nová komunikace je navržena podél severní hranice
hřbitova. Zpevněná (asfaltová) by měla být minimálně do úrovně severní vstupní piazzetty.
Pokračování směrem k východnímu cípu může být provedeno v měkčím materiálu (minerální beton,
mlat).
Přístupy a zásobování:
Prostory hřbitova jsou pro pěší přístupné 3 stávajícími a 5 nově navrženými vstupy. Vjezdy jsou ve
stávajícím stavu v zásadě dva. Jeden z hlavní piazzetty na západě z ulice Hřbitovní a ze severní
piazzetty z nově navržené komunikace podél severní hraniční zdi hřbitova. Ty budou doplněny o
zásobovací přístup v místě jižního cípu pietního parku, kde se předpokládá vjezd do technického
dvora, který je součástí nové obřadní síně.
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Doprava v klidu
Není předmětem této studie a byla řešena v koncepční studii viz úvodní kapitola (Zadání)
Komunikace v rámci hřbitova
Šířkové uspořádání je popsáno výše. Poloměry obrub jsou pro všechna křížení navrženy shodně 1m.
Příčné sklony jsou přizpůsobeny zvolenému typu odvodnění, které se převážně předpokládá na obě
strany cest, případně podle lokálních poměrů jednostranné. Obruby bude jednotně zpevněné a budou
lemovány na straně hrobek a hrobů podél zdí jednotnou štěrkovou úpravou a na straně trávníků pak
pásem vsakovacího štěrkového trávníku, ve kterém budou osázeny stromy.

A.2.9.

Inženýrské sítě a ochranná pásma
Inženýrské sítě
Koncept
V rámci konceptu byla do každé sekce doplněna jedno až dvě místa, která budou sloužit jako zdroj
vody a elektřiny pro údržbu a umístění nádob pro likvidaci odpadu. Všechna místa jsou přístupná pro
techniku údržby (přístupové cesty v minimální šířce 1,7m). Pro starý hřbitov je navrženo 5 míst. Po
rozšíření urnového háje bude takový míst 6.
Stávající rozvody NN
Rozvody NN budou kompletně odstraněny a nahrazeny rozvody novými. Připojení se předpokládá
areálové ze stávající obřadní síně, které bude následně přepojeno z nové síně. Ukončení je uvažováno
ve všech místech
Vodovod,
Stávající rozvody budou odstraněny a nahrazeny rozvody novými do všech míst k tomu vytipovaných.
Provozovatel preferuje zrušení stávajících nádrží a nahrazení výtokovými ventily s časovačem. Bude
navrženo zimní vypouštění systému.
Dešťová kanalizace
V současné době je odvodněna střední část hřbitova s kaplí a spodní část urnového háje. Návrh
nepočítá s rozšířením odvodnění. Cílem bude využívat dešťovou vodu pro přirozenou závlahu zeleně
v okolí cest. Dešťová kanalizace bude využita spíše jako pojistka při přívalových deštích. Otázkou je
jestli takovou pojistku nezrealizovat i v severní části starého hřbitova, kde je dnes vše řešeno vsakem.
Veškerá stávající případně i nově navržená kanalizace bude zaústěna do svahu pod hřbitovem, kde
se předpokládá přirozený vsak. Budou po dohodě s klientem navržena protierozní opatření.
Ochranná pásma
Přírodní památka, Natura 2000 EVL
Hřbitov se nachází na hranici ochranného pásma Přírodní památky Vltava u Blanského lesa. Některé
jeho nově navržené části zasahují do tohoto ochranného pásma. To si vyžádá vydání souhlasu se
stavbou v ochranném pásmu přírodní památky. Podmínky pro navržené stavby-cesty v ochranném
pásmu byly předběžně konzultovány s panem Milanem Vláškem z Oddělení ekologie krajiny a Natury
2 000 odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje. Při
dalším rozpracování této dokumentace bude nutné získat souhlas tohoto odboru.
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Plošné bilance
Sekce A – starý hřbitov střední část s kaplí
Nezpevněné plochy (tráva+hroby)
Zpevněné plochy
z toho:
Formální dlažba
Odseková dlažba
*Hroby a povrchy u zdí
Sekce B – starý hřbitov severní část
Nezpevněné plochy (tráva+hroby)
Zpevněné plochy
z toho:
Odseková dlažba
*Hroby a povrchy u zdí
Seckce C – urnový háj (stávající část)
Nezpevněné plochy (tráva+hroby)
Zpevněné plochy
z toho:
Odseková dlažba
Štěrkový trávník

A.2.11.

STU/ A – textová část

6446 m2 (*7241 m2)
1790 (bez předprostoru) m2
636 (+875 předprostor) m2
1154 m2
795 m2

3939 m2 (*4891 m2)
704 m2
704 m2
952 m2

3454 m2
1620 m2
687 m2
933 m2

Odhad stavebních nákladů
Bude doplněno v další fázi projektu

A.2.12

Doporučení do dalších fází projektu
Dotazy a témata k diskuzi:
1. Dešťová kanalizace – rozsah a způsob likvidace vody, otázka retence dešťové vody z cest
uvnitř areálu a její další využívání (likvidace vod z nové komunikace)
2. Rozmístění venkovních zásuvek NN a jejich typ (1F,3F)
3. Rozšíření urnového háje – demolice stávající stěny, přesun kolumbárií, majetkové otázky atd…
4. Nádoby na odpad a jejich dimenze. Zřízení nádob na bioodpad.
5. Povrch mezi hroby a hrobkami u hřbitovních zdí.

V Praze, 07.04.2020
Vypracoval tým autorů, sestavil Ing. Ondřej Hofmeister
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Hřbitov Český Krumlov - Propočet nákladů

červen 2020

Starý hřbitov - rekonstrukce cesta a vegetační úpravy

studie

pol.

popis

m.j.

počet

jed.cena

Stavební objekty
1

Stavební úpravy místa pro odpadové nádoby, vodovod a EL (odhad)

750 000 Kč
kpl

5

150 000

Bourání
2

Demolice vstupního objektu v urnovém háji

Opravy stávajících stěn hřbitova - lokální

4

750 000 Kč
27 600 Kč

m3

40

690

Oplocení
3

celkem

27 600 Kč
250 000 Kč

kpl

1

250 000

Bourání a zemní práce - komunikace - stávající cestní systém hřbitova

m2

4 115

465

1 913 475 Kč

5

Komunikace - starý hřbitov - hlavní cesta - dlažba formální

m2

640

2 130

1 363 200 Kč

6

Komunikace - starý hřbitov, vedlejší cesty, odseková dlažba

m2

1 860

1 833

3 408 450 Kč

7

Komunikace - starý urnový háj - odseková dlažba

m2

690

1 833

1 264 425 Kč

8

Komunikace - šěrkový trávník - drenážní pásy podél cest

m2

1 500

650

975 000 Kč

9

Komunikace - mlatové plochy mezi hroby - odhad (15% z plochy hrobů)

m2

260

920

239 200 Kč

m2

940

650

611 000 Kč

Plochy zpevněné

10 Komunikace - starý urnový háj - štěrkový trávník

250 000 Kč
9 774 750 Kč

Ostatní

5 594 630 Kč

11 Elektroinstalace - rozvody NN v rámci hřbitova včetně nového připojení

kpl

1

877 600

877 600 Kč

12 Kanalizace dešťová - rekonstrukce nebo náhrada a doplnění systému

kpl

1

3 081 430

3 081 430 Kč

13 Vododov - rozvody užitkové vody v rámci hřbitova včetně nového připojení

kpl

1

795 600

795 600 Kč

14 Drobná architektura - lavičky (odhad)

ks

56

15 000

840 000 Kč

15 Výsadba stromů

ks

170

15 000

16 Nové plochy hřbitova; na místě pietního parku (bez založení hrobů)

m2

1 500

150

Vegetační úpravy

2 775 000 Kč

Součet
Vedlejší náklady
Rezerva zohledňující fázi projektu
Součet
DPH 21%
Celkové předpokládané dodavatelské náklady

2 550 000 Kč
225 000 Kč
19 171 980 Kč

5,50%

1 054 459 Kč

10%

1 917 198 Kč
22 143 637 Kč
4 650 164 Kč
26 793 801 Kč
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část dokumentace
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Výkresová dokumentace
paré

formát

měřítko

A3
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kód profese

datum
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Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.
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část dokumentace

Revitalizace městského
hřbitova Český Krumlov
– Cestní systém a sadové
úpravy
jméno přílohy
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paré

formát

měřítko
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kód profese

datum

06/2020

Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.
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vedlejší cesty dlážděné
cesta štěrkový trávník
hroby a hrobky u zdí
travnatá hrobová pole
travnaté plochy
stávající povrchy
okolí - další fáze projektu
strom navrhovaný
s t r o m stávající
navrhované keře
v o d a , o d p a d , elektro

El H2O
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zvážit změnu polohy hrobu

El
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H2O
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Revitalizace městského
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formát
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datum
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Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.
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Revitalizace městského
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– Cestní systém a sadové
úpravy
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část . číslo výkresu
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datum
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Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.
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paré

formát

měřítko
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kód profese

datum
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Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.
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hlavní cesta dlážděná

B

vedlejší cesty dlážděné
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A

cesta štěrkový trávník
hroby a hrobky u zdí
travnatá hrobová pole
travnaté plochy
stávající povrchy
okolí - další fáze projektu
strom navrhovaný
s t r o m stávající
navrhované keře

*

H2O

v o d a , o d p a d , elektro

El

zvážit změnu polohy hrobu

El

El
H2O
H2O

A

stávající kolumbária budou při
rozšíření urnového háje
rozebrána a nahrezena novými *

B

komunikaci zachovat ve
stávajícím povrchu
stávající - bourané objekty
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Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.
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Cestní síť 2,5 - 3,5 m
Cestní síť 1,7 m
místo pro vodu, elektro a odpad
stávající povrchy
A stávající kolumbária budou při
rozšíření urnového háje
rozebrána a nahrezena novými *
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Zpevněné plochy

A

*

projekt

Hřbitov Český Krumlov
Hřbitovní
Český Krumlov
investor

Město Český Krumlov
Náměstí Svornosti 1
381 01, Český Krumlov
projektant

Projektil architekti s.r.o.
Malátova 13
150 00 Praha 5

cz

Doc. Mgr. Akad. Arch. Roman Brychta
Ing. Ondřej Hofmeister
MgA. Renata Horová.

část dokumentace

Revitalizace městského
hřbitova Český Krumlov
– Cestní systém a sadové
úpravy
jméno přílohy

Návrh rozměrů cestní
sítě
paré

formát

měřítko

A3

1:800

stupeň

kód profese

STU
část . číslo výkresu

B.2.2.

datum

06/2020
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architekti

O d s e k o v á d l. - dořešit v detailu
O d s e k o v á d l. - prorůstaná
O d s e k o v á d l. - geometrický vzor
O d s e k o v á d l. - slavnostní vzor
Formální dlažba/o d s e k g e o m e t r i e
Odseková dlažba
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A

Štěrkový trávník
stávající povrchy
A

stávající kolumbária budou při
rozšíření urnového háje
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varianta 1

*
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Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.
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jméno přílohy

část . číslo výkresu

Revitalizace městského hřbitova Český Krumlov – Cestní systém a sadové úpravy

Reference - Formální dlažba

B.2.4.

datum

06/2020

Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.

část dokumentace
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datum

06/2020

Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.

část dokumentace
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jméno přílohy

část . číslo výkresu

Revitalizace městského hřbitova Český Krumlov – Cestní systém a sadové úpravy

Reference - Odseková dlažba barvy

B.2.6.

datum

06/2020

Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.

část dokumentace
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403_STU_200330_Hřbitov

geometrický vzor

slavnostní vzor
část dokumentace

jméno přílohy

část . číslo výkresu

Revitalizace městského hřbitova Český Krumlov – Cestní systém a sadové úpravy

Reference - Odseková dlažba vzory

B.2.7.

datum

06/2020
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Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.

slavnostní vzor
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část . číslo výkresu

Revitalizace městského hřbitova Český Krumlov – Cestní systém a sadové úpravy

Reference - Dlažba prorůstaná
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datum

06/2020

Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.

část dokumentace
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datum
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Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.

část dokumentace
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datum
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Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.
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Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.

architekti

Tilia cordata / Acer platanoides
Acer campestre ´Elegant´
Tilia cordata ´Roelvo´
Tilia cordata
Fagus sylvatica
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strom stávající

A

Stromy v urnovém háji
(výběr z druhů: Acer
platanoides, Acer
pseudoplatanus,
Carpinus betulus,
Fagus sylvatica,
Quercus robur,
Quercus petraea)

A stávající kolumbária budou při
rozšíření urnového háje
rozebrána a nahrezena novými *
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navrhované keře
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jméno přílohy

část . číslo výkresu

Revitalizace městského hřbitova Český Krumlov – Cestní systém a sadové úpravy

Reference - druhová skladba (Acer campestre)
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datum
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část dokumentace
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Revitalizace městského
hřbitova Český Krumlov
– Cestní systém a sadové
úpravy
jméno přílohy

Cestní profil
část . číslo výkresu
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datum
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Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Projektil architekti s.r.o. a jeho použití podléhá souhlasu autorů.

část dokumentace
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