Hřbitov domácích zvířat
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. V Evropě obecně je tento styl ukládání pozůstatků zvířat velice rozšířený, včetně
kremace. Oficiálních pohřebišť pro domácí mazlíčky je v České republice však pouze
několik. Můžeme zmínit soukromé hřbitůvky u Chebu, ve Vražkově pod Řípem, u Třebíče a
v neposlední řadě i v novinách často zmiňovaný hřbitov domácích zvířat v Praze-Bohnicích.
Ten je dnes už pro další pohřbívání zablokovaný. Pietní lesopark v Hradci Králové je ve
správě Technických služeb Hradec Králové. Po pěti letech provozu je 0,5ha plocha již zcela
zaplněna a správci uvažují kvůli velkému zájmu o jejím rozšíření.
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. Ale vzhledem k tomu, že v republice je pouze asi 6 těchto hřbitůvků,
z toho ten pražský je už plný, budou zájemci i odjinud. V Českém Brodě je známá zvířecí
klinika a nejbližší funkční hřbitůvek je zmiňované naturální pohřebiště v Hradci Králové.
Z toho vyplývá, že spádová oblast pro Kutnou Horu bude nejméně 50km.
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.
Současný stav pozemku: Ve 40.letech byla v těchto místech vojenská střelnice, částečně
s třešňovým sadem a následně skládka vojenského materiálu. Pozemek byl pak do 80tých let
využíván z části jako hrušňový sad. Z části, v těsné blízkosti hřbitovní zdi, ležel pozemek
ladem a zarůstal náletovými dřevinami. Koncem 80tých let hrušně zničila nákaza spály,
stromy byly vykáceny a spáleny. Následně už v těchto místech k obnově sadu nedošlo a
pozemky zůstaly ležet ladem a pomalu zarůstaly. I dnes jsou místy za zdí vytvořeny hromady
starých věnců, květníků, váz a dalšího odpadu. Pozemek je z větší části zarostlý náletovými
dřevinami, ostružinami. V porostu se zdržují stáda vysoké a černé zvěře (srnčí zvěř a divoká
prasata), která okusem poškozují nově vysazené i starší stromy okolních sadů. Divoká prasata
rozrývají povrch a porušují kořeny mladých stromků.

letecký snímek

pohled od jabloňového sadu

plocha zarostlá stařinou a náletovými dřevinami, včetně obrostu hrušňových pařezů
Vlastníci pozemků
Vlastníky pozemku je Město Kutná Hora (cca 5 800m2) a malou částí i paní Schullerová
(cca 770m2) z Kutné Hory. Město Kutná Hora pozemky dostalo výměnou od Římskokatolické
církve za budovu arciděkanství.. Vitamína – družstvo ovocnářů ani Vinné sklepy Kutná Hora
o tyto pozemky nemá zájem (viz. příloha). Pozemky jsou již 20 let neobhospodařované
z důvodu neúrodnosti. Paní Schullerová předběžně s dlouhodobým pronájmem nebo
výpůjčkou části svého pozemku souhlasila.
Hřbitov Všech svatých je v současnosti ve vlastnictví Města Kutná Hora a správu provádí
Technické služby Kutná Hora. Z těchto důvodů je místo pod „lidským“ hřbitovem
nejvhodnější nejen kvůli vlastnickým vztahům, ale zejména kvůli přístupnosti a
bezproblémové následné péči.

situace vlastnických poměrů dotčeného území

Uzemní plánování
Dotyčná plocha je vedena v územním plánu jako „sad, vinice“ a je zároveň v seznamu
„viničních tratí“. Jedná se o celkovou plochu cca 6 500 m2. Pokud bude odsouhlasena
výpůjčka a celá realizace hřbitova, bude provedeno pouze územní řízení, včetně vyjádření
dotčených orgánů (odbor regionálního rozvoje, odbor životního prostředí, odbor správy
majetku). Kolem stávajícího hřbitova Všech svatých je 50m ochranné pásmo pohřebních
ploch (černá čára). Zástavba ani jiné stavby se v této lokalitě neplánují a z důvodu viničních
tratí ani plánovat nemohou. Přístup na hřbitov domácích zvířat bude brankou ve zdi ze
hřbitova Všech svatých nebo bokem ze sadu. Bývalá cesta podél hřbitovní zdi je
v současnosti také ve vlastnictví Města Kutná Hora. Je však dnes zarostlá náletovými
dřevinami a místy jsou zde i černé skládky. Do budoucna by bylo vhodné z důvodu přístupu i
údržby hřbitovní zdi tuto cestu vyčistit a obnovit.

výřez z územního plánu (kroužky – sad, vinice; zelená plocha – hřbitov)
Okresní hygienická stanice
Okresní hygienická stanice v Kutné Hoře na telefonický dotaz, zda se bude chtít vyjadřovat
k projektu hřbitova pro domácí zvířata, odpověděla, že se vyjadřují pouze k pohřebnictví lidí.
K tomuto případu se bude vyjadřovat především Krajská veterinární správa. Jediné, co by
bylo možné k tomu napsat, je případné souhlasné stanovisko z pohledu tlecích procesů a
hydrogeologického průzkumu, který byl proveden o několik desítek metrů dál na hřbitově
Všech svatých.
Okresní veterinární stanice
MVDr. Svoboda na telefonický dotaz ohledně hřbitova pro domácí zvířata sdělil, že místní
okresní stanice se k tomuto vyjadřovat nebude, že vyjádření vydá Krajská veterinární stanice.
Vyjadřovat se bude až k projektu. Podmínkami je hloubka pohřbívání minimálně 80cm,
hmotnost zvířete do 50kg a případná desinfekce místa, včetně protokolu o bezinfekčnosti
zvířete, tzn. ke každému pohřbu je nutné doložit potvrzení od veterináře, že pes nezemřel na
žádnou infekční nemoc. Na Krajský veterinární ústav se obrátíme s hotovým projektem

Stavební úřad
Pozemek bude oplocen klasickým drátěným pletivem o výšce 1,6m. Ve zdi hřbitova budou
postavena vrata pro vstup na pozemek. Pro uskladnění nářadí a materiálu bude na pozemku
umístěna stavební buňka, ke které bude přistavěn zastřešený přístřešek s posezením. Na
pozemek bude zavedena voda ze hřbitova Všech svatých. Celý pozemek bude urovnán, terén
upraven technikou a oset travou. Stavební úřad na tyto stavební úpravy bude vyžadovat pouze
stavební ohlášení.
Nákres

nákres v měřítku 1:1000
Realizace, dokumentace
Délka plotu: cca 210m
Výška plotu: 1,6m, pletivo drátěné, potažené plastem
Sloupky: po 3m, délka sloupku 2,3m
Vrata: šířka 4m (v kamenné zdi hřbitova a v oplocení směrem do sadu)
Vodovod: „letní“, hloubka uložení do 0,5m, délka 30m
Stavební buňka 3x6m na zpevněném podkladu, přístřešek s lavičkami
Cesty: štěrkové nebo travnaté
Ostatní povrch: travnatý

Odbor životního prostředí
Na ploše je v současné době několik malých černých skládek, které tvoří lidé navštěvující
hřbitov Všech svatých . Tyto skládky budou odstraněny. Na celé ploše rostou ve velkém
počtu náletové dřeviny – javor, jasan, bříza, svída. Je zde i několik posledních stromů a
obrostlých pařezů hrušní, které byly kvůli spále růžovitých před 20lety vykáceny. V podrostu
roste převážně ostružiník. Z náletových dřevin bude vybráno pouze několik perspektivních
dřevin (javor mléč, javor klen, bříza). Ostatní nálet bude vytrhán i s kořeny. Terén bude
následně urovnán těžkou technikou. Tam kde budou velké terénní nerovnosti, bude navezena
ornice. Plocha bude následně oseta travním semenem.

náletové dřeviny, v podrostu stařina, ostružiník, plamének

náletové dřeviny - javor

skupina asi 40letých lip a javorů na terénním břehu u hřbitovní zdi, délka remízku cca 40m

Rozpočet
Občanské sdružení Denemark požádá Město Kutná Hora a paní Schulerovou o dlouhodobou
výpůjčku na dobu 30tých let. Smluvní podmínky budou upraveny ve smlouvě. Po vybudování
hřbitova, které bude spolufinancovat občanské sdružení Denemark ze sponzorských peněz,
finančních příspěvků i za pomoci Města Kutná Hora a dalších subjektů, bude celý areál
předán do správy Technických služeb Kutná Hora. I tento vztah bude smluvně upraven.
Následně budou všechny finanční prostředky, které budou vybírány za služby a pohřby,
zpětně investovány do správy a údržby tohoto areálu tak, aby byl finančně co nejvíce
soběstačný. Zbytek peněz na správu hřbitova bude financován sponzorsky občanský
sdružením Denemark, příspěvky od občanů nebo malou finanční částkou z rozpočtu Města
Kutná Hora.
Na manažeringu zvířecího hřbitova se bude podílet zejména občanské sdružení Denemark,
které bude provozovat webové a informační stránky na internetu. Po vybudování budou
osloveny veterinární kliniky i veterinární ordinace v okruhu cca 60km od Kutné Hory. Ty
budou dávat informace všem potencionálním zájemcům na svých klinikách a budou v jejich
ordinacích vyvěšeny informační letáky. Kvůli zviditelnění, resp. zveřejnění pro lidi, bude
dobré zřízení zvířecího hřbitova medializovat ve sdělovacích prostředcích.
Správa a údržba
Správa pietního místa by spočívala v průběhu roku v sekání trávy, odvozu odpadků. Na
podzim by to pak bylo hrabání listí ( zejména ze sousedních stromů).
Financování provozu hřbitova bude z větší části hrazeno z poplatků za pohřbívání. V nich
budou i započítány služby na správu a provoz hřbitova, tzn. odvoz odpadků, péče o zeleň,
využívání vody atd.
Ceny se stanoví tak, aby byly přijatelné jak pro zákazníky, tak i na to, aby z větší části
pokryly financování hřbitova.
Drobná zvířata (papoušci, hlodavci a jiná do 5kg)
Ostatní zvířata do 15kg
Ostatní zvířata od 15 do 50kg

1000 Kč
1500 Kč
2500 Kč

V ceně by bylo pohřbení zvířete v papírovém pytli + služby na 10let. Po uplynutí této doby je
možné nájem hrobu prodloužit. Vše bude upravenou ve smlouvě a provozním řádu.
Pokud bude mít zákazník zájem vybudovat vyzděný urnový hrob, cena bude domluvena
samostatně. Do těchto hrobů bude možno ukládat urny s popelem psů (krematorium pro psy
je v Brně), kteří nemohou být z důvodu úhynu na infekční nemoci pohřbeni volně. Zároveň
bude možnost pohřbít zvíře v dřevěné rakvi (tu si však zákazník bude hradit samostatně).
Informace budou na webových stránkách nebo přímo na místě.

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. 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.

naturální
pohřebiště
zvířat v Hradci
Králové

jeden z hrobů na naturálním hřbitově v Hradci Králové

i takové mohou být náhrobky…..

záchranářský pes

