Hřbitov pro domácí zvířata
Pohřbívání domácích zvířat, zejména psů, má v historii lidstva velice dlouhou tradici. Již staří
Egypťané mumifikovali a pohřbívali desítky druhů uctívaných zvířat. Ve středověku
i v dobách pozdějších si různé šlechtické rody po celé Evropě zřizovaly u zámků pohřebiště
svých oblíbených loveckých psů. Dnes je chovatelství zvířat jakéhokoliv druhů velice
rozšířeným koníčkem, zábavou i módou. Pro mnohé lidi je zvíře jen doplněk jejich image, pro
jiné je domácí mazlíček členem rodiny. V některých případech pes nebo kočka tyto členy i
nahrazuje. Není se čemu divit, když osamělí staří lidé mají v posledních letech života za
svého společníka jen psa nebo kočku nebo když mladí lidé, kteří nemohou mít děti, si pořídí
jako svého miláčka nějaké to zvíře.
Když po mnoha letech soužití zvíře umírá, jeho majitelé by mu chtěli „poděkovat“ nebo mu
prokázat úctu za krásné chvíle tím, že ho důstojně pohřbí. Možností však dnes moc nemají.
Buď si uhynulá zvířata lidé pohřbí na vlastní zahradě nebo ve volné přírodě, což je dle
zákona zakázáno. Ti, kteří ke zvířatům nemají tak vřelý vztah, nechají zvíře odvézt do
kafilérie. Je tu i možnost třetí, a to pietní pohřbívání, které bychom chtěli umožnit i občanům
Kutné Hory. Tento druh ukládání pozůstatků zvířat je v Evropě i ve světě velice rozšířený,
oblíbený a uznávaný.
V Kutné Hoře žije skoro 9tis. obyvatel na dvou velkých sídlištích – v Šipší a na Puškinské.
Mnozí lidé z panelových domů nemají možnost své zvíře pohřbít na zahradě nebo v přírodě,
proto bychom rádi zejména těmto občanům nabídli možnost pohřbít jejich zvíře na
odpovídajícím místě.
Popis území
Jedná se o plochu pod starou částí hřbitova Všech svatých. Celková výměra pozemku
určeného ke zřízení hřbitova pro domácí zvířata je asi 6500m2. Orientovaná je na JV, směrem
na část města zvanou Na provaznici. Plocha je v těsné blízkosti stávajícího hřbitova Všech
svatých a je v ochranném pásmu hřbitova. V územním plánu je vedena jako „sad, vinice“ a
není zde plánována žádná výstavba.
Vzhled
Plocha o výměře cca
6500m2 bude urovnána,
v případě nutnosti bude
navezena ornice. Následně
bude zaseta tráva. Na ploše
zůstane
pouze
několik
perspektivních soliterních
stromů,
které
budou
doplněny výsadbou dalších
stromů
(v
omezeném
množství). U vstupu na
hřbitov, v blízkosti hřbitovní
zdi,
bude
ponechána
skupina cca 40letých javorů
a lip. Tato skupina stromů bude ošetřena, vyřezány pěstebně neperspektivní nebo nemocné
stromy. V těchto místech bude umístěna stavební buňka s přístřeškem. Esteticky nebude za

stromy tento přístřešek rušit pohled na celou plochu hřbitova. Zároveň bude sloužit jako
stinné místo na posezení pro návštěvníky hřbitova. V buňce bude možné uložit nářadí,
případně vylepit na nástěnku informace, návštěvní řád, atd.
Celá plocha bude oplocena drátěným pletivem. Dvě strany hřbitova bude ohrazovat stávající
kamenná zeď hřbitova Všech svatých. Aby byly i opticky odděleny oba hřbitovy, bude
opraven drátěný plot na kamenné zdi a bude osazen popínavými rostlinami
Hrobová místa o velikosti cca 1,5 x 1,5m budou symetricky rozmístěna na ploše, ve dvou
řadách zády k sobě. Mezi jednotlivými poli budou 3m pěšinky. Hroby budou umístěny takto
symetricky z toho důvodu, že plocha musí být využita opravdu do posledního metru – do
budoucna totiž nebude možné plochu hřbitova rozšířit. Zároveň bude i tímto uspořádáním
možné vést detailní evidenci a označená hrobová místa budou přehledná.
Vzhled jednotlivých hrobových míst bude záležet na každém nájemci. Nebudou povoleny
masivní desky, pouze malé kamenné náhrobky nebo dřevěné desky s nízkým plůtkem.
Důvodem je to, aby po uplynutí nájemní doby a při rušení hřbitova bylo možné snadno tyto
desky odstranit. Na hrobech bude zakázáno sázet vzrůstné dřeviny (stromy, velké keře), aby
do budoucna nevznikal neprostupný porost, který by nebylo možné udržovat. Bude povoleno
pěstování pouze nízkých keříků, trvalek nebo letniček.
Pěšinky mezi poli budou buď travnaté (pokud se tráva na neúrodné půdě chytne) nebo sypané
drobným štěrkem. Plochy ostatní budou zatravněny.

