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Nový památník na Ďáblickém hřbitově
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Úvod
Ďáblický hřbitov, a především jeho severní část, kde se nachází masové
pohřebiště, je velmi komplikovaným historickým prostorem. Má mnoho vrstev
historické paměti a také mnoho vrstev, které byly zapomenuty. Dějiny 20.
století ve střední Evropě jsou zde přítomny jako metafora, stejně jako ve formě
tělesných pozůstatků historických aktérů. Činnost některých z těchto lidí měla
přímý a důležitý vliv na běh dějin 20. století. Životy a smrti všech pohřbených
však pomáhaly utvářet propletené dějiny 20. století, především 40. a 50. let.
Ačkoliv hrdinství některých zde pohřbených je neoddiskutovatelné a hodné
oslavy a připomínky, věříme, že všichni zde pohřbení si zaslouží, aby byl jejich
život, smrt a nakládání s jejich těly připomínány.

Hromadné pohřebiště vnímáme jako důležité místo historické paměti a
nejrůznější pietní úpravy na něm provedené jako vrstvy této paměti. Z  toho
důvodu zanecháme co největší množství prvků pohřebiště v nynějším stavu a
přidáváme novou, sjednocující vrstvu. Tato vrstva, složená jak z nové expozice,
tak z nově instalovaných objektů, předestírá historii místa a všech lidí na něm
pohřbených, aniž by se snažila o přinesení definitivních závěrů o něčem tak

mnohoznačném, jako jsou dějiny 20. století.

Návrh
Nová pietní úprava Ďáblického hřbitova je definována sérií jemných intervencí,

které upozorňují na přítomnost masových hrobů, mění pavilony u vstupu do
areálu na výstavní prostory a redefinují technické zázemí. Nová konfigurace

památníku zahrnuje sérii prvků, které jsou rozmístěné v  prostoru: pylon,
památník bezejmenných, podlouhlou lavici, pítko s pitnou vodou, a prostor pro
ceremonie na východním konci cesty. Některé objekty jsou pokryty texty, např.
dobovými novinovými články, archivními materiály, autobiografickými texty,

citacemi či texty o jednotlivých osobách. Tyto texty budou vybrány po
odborné diskuzi.  Řešené území nevyčleňujeme z celku hřbitova, naopak se jej
snažíme novou cestou propojit s ostatními částmi hřbitova.

Prostor masových hrobů (7)
Hlavním prvkem nové soustavy intervencí je prostor s 200 lampami. Při
předpokládaném množství až 20 000 těl reprezentuje jedna lampa 100
pohřbených.  Lampy jsou umístěny na kovových 1 m vysokých tyčích. Na jejich
konci se nachází samotné skleněné baňky. Pole lamp vymezuje prostor
masových hrobů a s  respektem jej označuje jakožto důležité místo českých
dějin.
Toto pole umožňuje rozjímání nad pluralitou možných přístupů a výkladů dějin a
zároveň zabraňuje jeho tendenčnímu výkladu. Projekt pouze odhaluje
zneklidňující doklady o přítomnosti masových hrobů, přičemž interpretaci jejich
trýznivé minulosti nechává na každém návštěvníkovi. Jako takový je náš projekt
záměrně tichou, pietní a meditativní architecture non parlante, která vytváří
prostor pro přemýšlení o dějinách 20. století a nenavrhuje jejich předem
připravené interpretace.

Anotace
Ďáblický hřbitov je důležitým místem paměti. Navržená úprava
hřbitova je definována sérií jemných intervencí, které upozorňují

na přítomnost masových hrobů, mění pavilony u vstupu na
výstavní prostory a redefinují technické zázemí. Do prostoru

památníku umisťujeme nové prvky: pylon, památník
bezejmenných, podlouhlou lavici, pítko a prostor pro ceremonie.
Řešené území nevyčleňujeme z celku hřbitova, naopak se jej
snažíme propojit s ostatními částmi hřbitova.

1.

Lampy jsou rozmístěny v rastru o proměnlivé velikosti (cca 3 × 6 m). Rastr
mřížky je odvozen od velikosti a rozmístění masových hrobů, včetně
deformací, které původní uspořádání obsahuje. Tyče zasahují do půdy jen
minimálně, a to v povolené hloubce 400 mm. Na základě doporučení
soutěžního zadání nejsou zachovány stávající živé ploty a desky se jmény.
Všech 294 existujících desek však není prostě odstraněno. Jsou přesunuty a je
z nich vytvořen další z objektů (3) lemujících přístupovou cestu k pohřebišti.
Věříme, že ačkoliv jsou tyto desky částečně historicky zavádějící, jsou také
historickým dokumentem a tvoří další důležitou vrstvu paměti místa. Jako
takové by neměly být jednoduše odstraněny v rámci honby za pochybnou
historickou přesností.

Technické zázemí (9)
Nové technické zázemí je umístěno v nové budově, lemující hřbitovní zeď mezi
vstupem a obřadní síní. Tento nový prvek zahrnuje veřejné toalety, garáže,
skladovací prostory a prostory pro shromažďování odpadu. Tvar stavby je
definován jednoduchou kovovou zdí, která je členěna ve stejném taktu, jako

stávající kubistická zeď. Toalety a technické zázemí, včetně garáží, jsou
zastřešeny, zbylé výseče slouží jako vstupní předprostory nebo dvorky.
Historická kubistická zeď zůstává nedotčena a je k ní umožněn po celé délce
přístup. Toto řešení přináší možnost zachování existujících stromů. Nová zeď
technického zázemí definuje přibližný trojúhelníkový prostor na sever od hlavní

přístupové cesty. V  tomto prostoru bude využit MZK čímž bude formálně
oddělen od hřbitovních cest.

Obřadní síň a Hrobnický domek
Objem stávajících budov zůstává nezměněn. V objektech bude upravena pouze
vnitřní dispozice tak, aby vyhovovala požadavkům investora. Přičemž veřejné
toalety budou součástí nové budovy technického zázemí a budou přístupné
z  exteriéru. V  Obřadní síni může být případně doplněna jedna toaleta pro
potřeby pozůstalých. Do Obřadní síně jsou dále doplněny rampy ke vstupům.

Krajinářské úpravy
Drobnými úpravami v území vytváříme klidný stinný prostor s  jasně čitelnými
místy masových hrobů v  terénu.  Novou cestou propojujeme řešené území
s ostatními částmi hřbitova.

Do stávající vegetace zasahujeme minimálně. Odstraňujeme pouze stromy
nutné k pokácení, uschlé zimostrázové plůtky a několik větších keřových skupin.
Výjimkou je okolí smuteční síně, kde je vzhledem k celkové remodelaci prostoru
nutný větší zásah a kácíme veškeré zeravy, na jejichž místě vysazujeme nový
lipový háj.
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1. koncept expozice ve vstupních pavilonech

pylon s informacemi pomník bezejmenným

lavice

pítko fontána – místo pro ceremonie detail lucerenexpozice v severní rotundě –
chronologické vyprávění

expozice v jižní rotundě –
tématické vyprávění

Umístění tematické expozice, představující různá témata spojená
s místem, a to jak témata spojená s nacistickou a komunistickou
diktaturou, ale také retribuční soudnictví, kulturní dějiny smrti a
nakládání s lidskými ostatky či dějiny sebevražd, lékařské vědy či
bezdomovectví.

Dva osmistěnné pavilonu u vstupu budou opraveny a přeměněny
na výstavní prostory. Skrze tyto dva pavilony bude líčena historie
Ďáblického hřbitova jeho místa v širších historických
souvislostech.

Severní pavilon bude ukazovat dějiny pohřebiště skrze
chronologické vyprávění. To bude demonstrováno ve vrstvách
umístěných v centrálně umístěném objektu.

Pylon ve vstupním prostoru hřbitova je úvodem do památníku.
Svojí polohou jasně naznačuje, jakým směrem jsou situovány
masové hroby a pietní místo. Zároveň jsou po jeho obvodu
umístěny další informace o památníku, je úvodem do celé
expozice.
Pylon také poukazuje na výstavní prostory v  pavilonech a
vysvětluje jednotlivá zastavení na  cestě k  prostoru ceremonií.
Pylon je zhotoven z  umělého kamene a je vysoký 3,3 m a má
půdorysný průměr 1,2 m.

Hlavním prvkem nové soustavy intervencí je prostor s 200
lampami. Při předpokládaném množství až 20 000 těl
reprezentuje jedna lampa 100 pohřbených.  Lampy jsou umístěny
na kovových 1 m vysokých tyčích. Na jejich konci se nachází
samotné skleněné baňky. Rastr mřížky je odvozen od velikosti a
rozmístění masových hrobů, včetně deformací, které původní
uspořádání obsahuje.

Je připomínkou těch pohřbených, jejichž jména a životní osudy
jsou nám neznámé. Často se jednalo o lidi na okraji tehdejší
společnosti. Pomník je z umělého kamene a je pokryt texty.

Pítko je umístěno na rozcestí a může být také opatřeno
texty.

Prostor pro ceremonie tvoří kamennými deskami vydlážděný
obdélník o rozměru 9 × 15 m, na jehož konci stojí 4 m vysoká zeď.
Samotná zeď je artikulována třemi schody a je pokryta textem.
Nejnižší schod je plný a další dva schody jsou vanami, do kterých
v  letních měsících poteče voda. Prostor se zdí je využíván při
výročích a připomínkových akcích; při zvláštních příležitostech
vytváří schody místo pro pokládání věnců či svící. Kašna může
být vyrobena z vápence nebo umělého kamene. Vedle kašny je
umístěn stožár na vlajku

prostor hrobu


