
Pietní  úprava Ďábl ického hřbitova v Praze

IDEOVÉ ŘEŠENÍ

Místo má mnohovrstevnatou paměť. Její součástí není jen období samotného 
pohřbívání, ale například i vrstva pozdějších uctění či role v celku hřbitova. Takovou 
situaci není možné překrýt dominantním architektonickým a výtvarným vstupem. 
Lze jen prolnout vrstvou další, která pouze jemně vklouzne mezi stávající, propojí 
je do jednoho celku a umožní jim se vyslovit.

Řešení pietního místa umožňuje do budoucna úpravy, reagující na nové objevy 
i ideové přístupy, tj. rozšíření místa hrobů, případné exhumace, doplňování nových 
jmen či informací na kamenné kry, apod. Výtvarné řešení si zde nepodřizuje místo 
nadřazeným konceptem, ale nabízí jazyk, který se může místu přizpůsobovat. 
Zastřešující symbolika přitom zůstává dál platná. Tato neuzavřenost umožňuje 
odstranit konflikty a rozporné přístupy k pohřebišti. Nastolit smíření, klid. I symbolika 
jazyka je taková - elementární, syrový materiál.

Plocha Reliéfu paměti vytváří dnes chybějící místo pro pietní akce 
a rozptýlené kameny zároveň umožňují přistoupit do blízkosti šachtových hrobů. 
Ve východním čele aleje se rovněž zvedají kamenné bloky, které jednak naznačují, 
že další hroby mohou pokračovat i na východ, jednak nesou závěrečný, symbolický, 
pietní text. Jsou místem kladení oficiálních věnců, individuální květiny mohou být 
v místě ker.

Kry – náhrobky, napůl vztyčené, promíchané, překrývající se. Zrcadlová plocha 
některých ker je odpoutáním a směřuje v linii život – smrt – k pokračování 
v transcendenci. Reflexe – sebereflexe. 

Odhalený terén hrobů, maximálně zviditelněná plasticita, nejdůležitější část. Pohled 
na autentický terén, vědomí, že pod ním jsou pozůstatky, skutečná fyzická paměť, 
umožňují nejsilnější prožitek.

Výtvarné ztvárnění pravdivě zobrazuje situaci, kdy chceme zmínit každé konkrétní 
jméno, ale nedokážeme ho spojit s konkrétním hrobem. Jména budou vyryta 
rozptýleně na jednotlivé zvednuté kry, které se všechny vztahují k celku místa. Tam, 
kde je jistota, je možné je umístit do blízkosti daného hrobu. K identifikaci jmen 
a historické role osob lze použít vysvětlující text, či odlišné typy kamenů.

Sdělení místa má dva rozměry. Informační a prožitkový. Informační se dále dělí na 
informace širší (historický kontext) – Expozice E1 a na údaje vztahující se přímo 
k hrobům (umístění, historie) – Expozice E2. Prožitkový rozměr zahrnuje prožitek 
autenticity (ochráněný a zviditelněný autentický terén hrobů) a prožitek významový 
(výtvarná symbolika odkazující k přesahu situace) - Pietní místo E4. 

KRAJINÁŘSKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Sjednocený předprostor před severní branou: Dlážděná plocha vnitřní části přechází 
i do předprostoru k ulici. 
 Sjednocená jednolitá plocha vstupní partie hřbitova: Vstupní partie 
je sjednocena jednotnou dlážděnou plochou, do které vstupují ostrovy zeleně.
 Prostorové a vizuální oddělení technického zázemí: Ve vzdálené budoucnosti 
by bylo ideální přesunout část technického zázemí v rámci jednotného řešení pro 
celý hřbitov. Protože ale předpokládáme, že v rámci nynější úpravy to nemusí být 
realistické, navrhujeme i řešení stavu při zachování technického zázemí v místě. 
 Předprostor obřadní síně: Obřadní síni dnes schází důstojný předprostor. 
Návrh doplňuje drobné architektonické objekty (sedací sokl) vytvářející přechod 
mezi síní a veřejným prostranstvím, umožňující setkání se, čekání, sezení.
 Místo sezení – spočinutí – edukace – shromažďovací plocha 2 ve střední 
části: Volné rozmístění sedacích kamenů umožňuje jak spočinutí – přípravu 
na návštěvu pietního místa anebo její zažití, tak společné debaty, setkání, edukaci. 
Zároveň je zde druhá shromažďovací plocha.
 Stávající pomníky: Symbolika památníku může plnohodnotně nahradit 
informace, které nyní nesou jednotlivé pomníky. Řešení ale zároveň umožňuje 
i případné ponechání např. pamětní desky obětem komunismu, či přesunutí dalších 
pomníků do střední části území do blízkosti expozice E2. Pro finální rozhodnutí ale 
je nutný širší konsensus. 
 Sadovnické úpravy: Cílem kompozice vstupní oblasti je sjednotit prostor, 
vydefinovat veřejnou část, odclonit hospodářské zázemí, dotvořit důstojný 
předprostor obřadní síni a vytvořit odpovídající nástup pro pietní místo. Po bocích 
obřadní síně budou dosazeny dva solitéry, s výraznou kompoziční a významovou 
rolí. Jejich převislost a dlouhověkost symbolizují klid, důstojnost, spočinutí. 
V zadní části bude odclonění tvořeno kalinami. Ve střední části bude nově založený 
zátěžový trávník technologicky navržený jako pochozí. Samotná plocha hrobů 
bude tvořena stinným podrostovým trávníkem se sníženým počtem sečí, případná 
nízká pokryvnost bude vyvážena žádoucí přítomností různých mechů, kdy vše 
dohromady tvoří souvislý obraz. Navázání na současný povrch pouhým dosevem 
evokuje neměnnost, syrovost, kontinuitu místa. 
 Zelenomodrá infrastruktura a udržitelnost: Cílem je podpora vsaku v místě 
dopadu srážek, minimalizace odtoku z nezpevněných ploch a maximální využití vody 
ze zpevněných povrchů v plochách zeleně. Návrh zvyšuje množství nezpevněných 
ploch: odstranění asfaltu cesty ve východní části a zmenšení asfaltových ploch 
ve vstupní části a jejich nahrazení propustnou dlažbou. Tam, kde to bude vhodné, 
bude realizován systémem průlehů a retenčních rýh se strukturálním substrátem, 
přebytky převedeny do akumulačních nádrží. 
 Jsou volena jednoduchá stavební řešení z odolných a v místě přirozených 
materiálů (převážně kámen), s vysokou trvanlivostí a nízkou potřebou údržby.

Anotace
Památníkem je místo pohřebiště jako celek - reliéfní obraz prolnutí symbolického jazyka a autentického terénu. Kamenné fragmenty - stopy 
rozvrácenosti a promíchání událostí, hrdinství i selhání, se znovu skládají v pravdivě interpretovaný celek paměti. Šachtové hroby jsou 
vymezeny zvedajícími se kamennými krami. Kry řeky života narazily na břeh smrti. Nepřekrytý, odhalený terén hrobů se zviditelněnou 
plasticitou přináší autentický prožitek. Neuzavřenost a elementárnost výtvarného jazyka umožňuje do budoucna úpravy reagující na nové 
poznatky.

R E L I É F  P A M Ě T I
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