
Vize pro 
Ústřední hřbitov

Hřbitov je nutné vnímat jako místo pietní-
ho uložení a  osobního vztahu pozůstalých 
se zesnulými, přičemž postoj společnosti ke 
smrti i pohřbívání prochází neustálou promě-
nou. Ústřední hřbitov by proto různorodost 
názorů na pohřbívání i  jeho formy měl bez 
ztráty piety respektovat a současně umož-
nit realizaci nových trendů odrážejících vý-
voj společnosti.

Klíčová je také historická hodnota hřbitova. Jde 
o místo připomínky historických událostí i vý-
znamných osobností a  skupin obyvatel. Není 
srovnatelná lokalita, kde je kolektivní paměť 
města zachovanější. Hřbitov je neustále psanou 
knihou příběhů nejen o něm samém, ale hlavně 
o Brně a lidech, kteří v něm žili. 

Objekty v areálu jsou zároveň nositeli vysoké 
umělecké a  architektonické kvality. Původní 
koncepce hřbitova včetně rozvržení zeleně je 
v  rámci republiky ojedinělá. Jedinečná a  iko-
nická je také budova krematoria. Tyto hodnoty 
je třeba chránit a rozvíjet, nesmí se vyvíjet na-
hodile a ztrácet tak uměleckou hodnotu.

  Zlepšení dopravní dostupnosti 
a prostupnosti

Základní podmínkou rozvoje Ústřed-
ního hřbitova je jeho bezbariérovost, 
průchodnost a dostupnost všem věko-
vým kategoriím i osobám se sníženou 
schopností pohybu a orientace. K tomu 
dopomůže plánovaná obnova sítě cest, 
zlepšení přístupu od zastávek MHD 
a rekonstrukce osvětlení i rozhlasu. 
S tím souvisí plánované rozšíření mož-
ností parkování a otevření nových vstu-
pů, např. od ulice Lány.

  Koncepce rozvoje a transformace 
hřbitova

V době neustálého vývoje způsobů 
pohřbívání a vztahů člověka k smrti 
jako takové musí na výzvy odpovídat 
také koncepce rozvoje hřbitova. Zvět-
šuje se počet volných hrobů, zmenšu-
je se poptávka po ukládání ostatků do 
země a roste zájem o místa na rozpty-
lových i vsypových loučkách a v ko-
lumbáriích. To vše má obrovský vliv na 
podobu hřbitova. Rozvoj vsypových 
a rozptylových louček by proto měl 
být rozvolněnější, aby byla zachována 
pieta místa. Vymezení oblastí s uzá-
věrou pohřbívání zároveň dopomůže 
sjednocení míst s urnovými a kopaný-
mi hroby a tím i uvolnění prostor pro 
nové způsoby pohřbívání.

  Vize dalšího rozvoje Ústředního 
hřbitova je proto postavena na 
těchto zásadách:

  Ochrana autenticity místa 
a posílení piety i paměti

 Cílem je plošná stabilizace a ochrana 
nejcennějších celků s hodnotnou fune-
rální architekturou a hroby významných 
osobností. Areál hřbitova bude rozdělen 
do zón ochrany autenticity s vlastními 
podmínkami ochrany a rozvoje.

 Zachování a zkvalitnění 
architektury hřbitova

Úprava vstupní části hřbitova z ulice 
Vídeňská na základě urbanisticko-ar-
chitektonické soutěže, nová zázemí pro 
zahradníky, rekonstrukce smuteční síně, 
revitalizace obřadního pavilonu roz-
ptylu a čestných pohřebišť nebo péče 
o zeleň. To jsou jen některé z projektů, 
které v příštích letech přispějí ke zkva-
litnění architektury Ústředního hřbitova.

 Modernizace vybavenosti

Ústřední hřbitov by měl návštěvníkům 
nabízet dostatečné zázemí. Od potřeb-
ného mobiliáře přes místa pro odběr 
vody na zalévání až po veřejné toalety. 
Vše zároveň musí odpovídat charakteru 
místa, současným standardům i památ-
kové ochraně areálu.

„Není srovnatelná 
lokalita, kde je 

kolektivní paměť města 
zachovanější.“ 
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