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ÚVOD
Katalog pražských hřbitovů je analytickou částí
projektu, podkladovým pracovním materiálem pro
zainteresované pražské zastupitele a vedení Správy
pražských hřbitovů.
Elaborát je zpracováván na základě usnesení Rady
hl. m. Prahy č. 1156 ze dne 10. 6. 2019, v souladu s jeho
důvodovou zprávou. Předkládaný materiál navazuje
na pracovní verzi Manuálu tvorby hřbitovů hl. m. Prahy,
který vznikal na Institutu plánování a rozvoje hlavního
města Prahy v letech 2015–2016, v té době jako plug-in
Manuálu tvorby veřejných prostranství.
Vznikající materiál je průběžně konzultován a odborně
oponován širokou škálou odborníků, zejména
zaměstnanců Správy pražských hřbitovů, specialistů
z jednotlivých odborných kanceláří IPR Praha
a příslušných odborů Magistrátu hlavního města Prahy.
V neposlední řadě je elaborát diskutován s odborníky
Ministerstva pro místní rozvoj a se zástupci odborů
památkové péče.
Domníváme se, že je podstatné a zásadní oslovit
či „aktivovat“ co možná nejširší obec příslušných
odborníků z nejrůznějších oborů již ve fázi analýzy
(jíž je předmětný katalog nedílnou součástí). Jen tak je
možné popsat a zohlednit veškeré aspekty a východiska
pro následnou fázi, která by měla poskytnout závazná
doporučení pro další rozhodování a práci s fenoménem
hřbitova v kontextu městské struktury.
Veškeré zaznamenané a zobrazené informace
jsou podloženy terénním průzkumem. V případě
neověřených či neověřitelných informací na ně
bude patřičně poukázáno. V první fázi analýzy
katalog zahrnuje 33 hřbitovů, které spravuje městská
příspěvková organizace Správa pražských hřbitovů.
Katalogové listy prezentují jednotlivé hřbitovy. Vzorová
stránka a popis struktury katalogu, vysvětlení pojmů

a legenda plánků jsou zařazeny na začátek publikace.
Následuje tabulka hřbitovů ve správě SPH a přehledová
mapa. Samotný katalog uvádí komplex hřbitovů na
pomezí Žižkova, Vinohrad a Strašnic, dále je výčet
hřbitovů řazen abecedně. V závěru publikace jsou
tabulky pražských hřbitovů ve správě městských částí,
ve správě církví, uzavřených hřbitovů v majetku města/
státu a v majetku církví.
Přiložené katalogové listy pohřebišť zahrnují
textovou a grafickou část, které jsou v principu
nedělitelné, vzájemně na sebe odkazující. Standardně
je prezentována sada fotografií, odkazující
na charakteristiku konkrétního místa, zjednodušené
půdorysné zobrazení areálu pohřebiště v kontextu
navazující urbanistické struktury města a ortofoto
ve shodném měřítku a orientaci. Textová část se
zaměřuje zejména na kontext a vybavení hřbitova,
historické souvislosti a především na způsoby
a možnosti uložení ostatků na daném místě, včetně
rozvržení jednotlivých hřbitovních oddělení.
Klademe důraz také na průzkum krajinné složky v celé
její komplexnosti, včetně kvality vzrostlých stromů,
keřového patra i vegetačních ploch. Hřbitovy, vnímané
jako nedílná součást zelené infrastruktury města, je
nutné hodnotit z krajinářského úhlu pohledu velmi
detailně a zodpovědně.
Podrobná pasportizace je nezbytná pro exaktní definici
hodnot, potenciálů a případných problémů jednotlivých
hřbitovů. Tato zjištění budou následně promítnuta
do koncepce, kde budou v rámci kontextu zobecněna.
Grafické zalomení jednotlivých stran umožňuje dále
pracovat jak s tištěnou verzí, tak i s elektronickou
modifikací dokumentu. Předpokladem je založení
otevřených webových stránek s možností jejich editace
pověřenými osobami, aby bylo možné charakteristiky
hřbitovů průběžně aktaualizovat.
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NÁZEV HŘBITOVA

Alternativní název hřbitova

Adresa
ulice č. p. / č. o.

Správa
hřbitovní správa

Rozloha
ha

Kategorie
I.–IV. / –

Datace
založení, rozšíření, zrušení hřbitova
Katastrální území a čísla parcel
výpis pozemků

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP / MČ
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý

Použité zkratky
SPH = Správa pražských hřbitovů
HS = hřbitovní správa
HMP = hlavní město Praha
MČ = městská část
ZP = funkční plocha parky, historické zahrady a hřbitovy
v územním plánu
KP = kulturní památka
NKP = národní kulturní památka
OP = ochranné pásmo
PPR = Pražská památková rezervace
PR = přírodní rezervace
PP = přírodní památka
ÚSKP = Ústřední seznam kulturních památek České republiky
ÚSES = územní systém ekologické stability
NRBK = nadregionální biokoridory
VVN = velmi vysoké napětí

Text o hřbitově.

Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí

Název hřbitova | Pro hřbitovy ve správě SPH používáme názvy
hřbitovů ustálené v praxi a konzultované s Ústavem pro jazyk
český Akademie věd České republiky (vjádření z 27. 4. 2016
adresované SPH). Ty také oficiálně používá SPH. Název je
většinou odvozen od katastrálního území, kde se hřbitov
nachází, neplatí to však vždy. Název odvozený od katastru
používáme i pro hřbitovy, které nejsou ve správě SPH, u mrtvých
hřbitovů (původních obecních, často kolem kostelů) používáme
přívlastek „Starý“, v adrese případně uvádíme název kostela,
kolem kterého byl hřbitov zřízen. Některé hřbitovy mají i další
zaužívané či historické názvy, které pro přehlednost uvádíme
také, jako alternativní.
Adresa | Mnoho hřbitovů nemá přiděleno číslo popisné ani
číslo orientační, proto je uveden pouze název ulice, ze které je
hlavní vstup na hřbitov. U některých hřbitovů je za lomítkem
pro upřesnění uvedena i další ulice přiléhající k hřbitovu.
Rozloha | Rozloha je součtem ploch parcel, na kterých se
nachází hřbitov. Do celkové rozlohy jsou započítány i zastavěné
plochy (včetně kostelů), technická zázemí či plochy zatím
nevyužité pro pohřbívání (např. rezervy pro masové hroby
apod.). U hřbitovů ve správě SPH je rozloha sečtena na základě
výpisu svěřených pozemků ve zřizovací listině SPH (platná od
1. 1. 2020). V případě Jinonického, Šáreckého a Vyšehradského
hřbitova jsou části hřbitova (např. kostel) v majetku církve.
Správa | Hřbitovy zahrnuté v katalogu jsou pod Správou
pražských hřbitovů, výjimkou je pouze Nový židovský hřbitov
na Olšanech přiléhající k Olšanským hřbitovům, který je
majetkem a správě Židovské obce. Do roku 2019 spravovaly
pražské hřbitovy dvě městské organizace – Správa pražských
hřbitovů a Pohřební ústav hlavního města Prahy, které byly
1. 1. 2020 sloučeny. Hřbitovy původně spravované Pohřebním
ústavem (Strašnický evangelický, Strašnický urnový a Motolský)
byly převedeny pod SPH. Hřbitovy SPH spadají pod šest
lokálních hřbitovních správ.
Kategorie | SPH dělí hřbitovy do čtyř kategorií dle jejich
vybavenosti a nabízených služeb, od toho se pak odvíjí cena
pronájmu hrobového místa na jednotlivých hřbitovech. Dělení
do kategorií bylo aktualizováno s vydáním nového ceníku v roce
2018. Specifikace vybavenosti jednotlivých kategorií hřbitovů:
I. = stálá obsluha, služba vrátného, klientská kancelář hřbitovní
správy, zajištění noční ostrahy, WC nebo hřbitovy v Pražské
památkové rezervaci (UNESCO)
II. = stálá obsluha, WC
III. = stálá obsluha
IV. = bez stálé obsluhy
Katastrální území a čísla parcel | Ve výčtu jsou uvedeny
parcely, na kterých se nachází hřbitov, včetně zastavěných
ploch, technického zázemí či ploch dosud nevyužitých pro
pohřbívání. U hřbitovů svěřených do správy SPH jde o výčet
parcel vypsaných ve zřizovací listině SPH (platná od 1. 1. 2020).
Text o hřbitově | Texty o hřbitovech jsou sepsány na základě
rešerší literatury (viz Zdroje na konci publikace) a osobních
prohlídek hřbitovů.
Předprostor | Prostor před vstupem na hřbitov je důležitou
součástí hřbitova, ve většině případů na něj však správce hřbitova

nemá vliv (pozemky vně hřbitovní zdi většinou nejsou svěřeny
do správy SPH). Některé hřbitovy předprostor prakticky nemají,
vstup je přímo z ulice. Kvalita předprostoru (typy povrchů,
zastínění, zeleň, vybavení mobiliářem apod.) ovlivňuje vnímání
a využívání samotného hřbitova. Předprostorům je třeba věnovat
zvláštní péči, což je především úkolem místní samosprávy.
V katalogu se uvádí, kdo je správcem daného prostoru (město
nebo městská část). Zabýváme se také parkováním (dostupnost
MHD je zobrazena na plánku na následující straně). Rozlišujeme
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova, která jsou vymezena
přímo v rámci předprostoru hřbitovů – např. vizuálně, přímo
před vstupem na hřbitov, či vyznačena pomocí dopravních
značek. Nerozlišujeme, zda jde o placené parkoviště či ne
(ve většině případů parkoviště nejsou placená). U některých
hřbitovů jsou vyhrazená parkovací stání pro osoby s omezenou
schopností pohybu. Některé hřbitovy u vstupu nedisponují
prostorem pro pakování, lze však parkovat v přilehlých ulicích.
Nespecifikujeme, zda v daném území platí modrá či jiná zóna
– i nerezidentům je vždy povoleno krátkodobé parkování (za
poplatek), situace se zónami se navíc může měnit.
Rozhraní | Forma ohraničení hřbitova ovlivňuje míru
komunikace hřbitova s okolím – a to jak při pohledu zvenčí
na hřbitov, tak i naopak ze hřbitova ven. Většina hřbitovů je
vymezena vysokou zdí (většinou nad úroveň očí), výjimečně je
hřbitov oplocen transparentním plotem. V některých případech
ke zdi přiléhají budovy.
Terén | Terén ovlivňuje vizuální působení hřbitova, pohledové
osy, utváření zeleně, osazení náhrobků apod. V případě
svažitých hřbitovů mohou být některé komunikace řešeny
stupňovitě a hřbitov tak není bezbariérový. Někdy mohou mít
velké výškové rozdíly negativní vliv na formu náhrobních desek.
Informační systém | V souladu s novým návrhem řádů
pohřebišť ve správě SPH se u vstupů nacházejí typizované
prosklené vývěsní skříně s informacemi pro návštěvníky hřbitova
(resp. především pro majitele hrobů) a s plánkem hřbitova
(většina formátu A4). Na větších hřbitovech jsou jednotlivá
hřbitovní oddělení vyznačena cedulemi s čísly, někdy nechybí ani
směrové ukazatele na významná místa (např. smuteční obřadní
síň, hrob Franze Kafky apod.). Na významných hřbitovech mohou
být cedule s informacemi o historii hřbitova, jeho revitalizaci
či architektonických nebo sochařských hodnotách. SPH také
umisťuje cedulky u adoptovaných hrobů (patronství opuštěných
hrobů významných osobností), s medailonkem pohřbené
osobnosti a/nebo autora náhrobku. Takové označení je však
poměrně nahodilé, v závislosti na adopci, a značně proměnlivé,
proto tento typ označení v katalogu nezahrnujeme. Přehled
adoptovaných hrobů je dostupný na samostatném webu, kde jsou
informace průběžně aktualizovány.
Objekty & Funkce | Položky objektů jsou výčtem (fyzické)
typologie objektů, bez specifického určení náplně budov. Jejich
využití (funkce) je proto specifikováno v následujícím seznamu,
především márnice či hřbitovní budovy mohou sloužit např.
jako sklad nebo také jako sociální zázemí pro zaměstnance.
Skladování těl podléhá zvláštním předpisům a žádná z márnic
již neplní svůj účel. Až na výjimky ani kaple neslouží původní
funkce, většinou se využívají jako smuteční obřadní síň.
V případě bydlení jde o objekt bydlení pro hrobníka.
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Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

řada

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob
řádové pohřebiště
čestné pohřebiště
záložní pohřebiště
Počet hrobových míst | celkový počet
Obsazenost hrobových míst | %
Možnost rozšíření hřbitova | ano/ne

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
další formy ochrany

Vegetační složka
komponovaná
stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí
keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba s obrubníkem
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý
Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost

Voda | Voda na hřbitovech je dostupná pouze v letním období
(nefunguje v období po zámrzu) a z hygienických důvodů je
vedena jako užitková voda. Pitná voda je zajištěna pouze pro
personál ve vnitřních prostorech hřbitovních správ. Například
Záběhlický hřbitov není napojený na vodovodní řad, voda se
čerpá ze studně.
Odpad | Na hřbitovech jsou většinou jen náhodně rozmístěné
malé či velké kontejnery na smíšený odpad, často nevhodně
na hlavních cestách – uprostřed pohledových os. Za vhodnější
považujeme vytvoření komponovaných hnízd – architektonicky
řešených zákoutí, kam lze nádoby na odpad umístit, ideálně
sdružit i se zdroji vody (jako např. na Strašnickém evangelickém
hřbitově). Na některých hřbitovech jsou i popelnice na tříděný
odpad (plast, papír, bioodpad), ale návštěvníci jsou ve třídění
často nedisciplinovaní. Pokud je to možné, hřbitovní správa
odkládá bioodpad z úklidu hřbitova na kompost.
Počet hrobových míst | Počet hrobových míst je součtem
kapacit ve všech typech pohřbívání (jsou k dispozici i konkrétní
počty dle způsobu pohřbívání), čísla poskytli správci
jednotlivých hřbitovních správ SPH v říjnu 2019.
Obsazenost hrobových míst | Obsazenost hrobových míst
vyjadřuje procentuální podíl obsazenosti aktuálně dostupných
hrobových míst (data z října 2019 poskytnuta SPH a Pohřebním
ústavem hlavního města Prahy). Vzhledem k tomu, že se
přesné počty neobsazených hrobů mohou měnit každým dnem,
procentuální podíl je zaokrouhlen s přesností pěti procent.

Volné hroby jsou takové, kterých se původní nájemníci vzdali
či nezaplatili nájem a nereagovali na další písemné doporučené
upozornění (déle než čtyři roky). Kapacita většiny hřbitovů není
zcela naplněna, ale často jde o místa pro rakvové hroby, o která
není takový zájem jako o urnové hroby či kolumbární schránky.
Ani nezaplněné hřbitovy tak nemusí uspokojovat poptávku po
místech pro urny.
Možnost rozšíření hřbitova | Vyjadřuje hypotetickou
možnost plošného rozšíření hřbitova za současné hranice – jako
možné hodnotíme, pokud přiléhá ke hřbitovu volná plocha
v majetku města a v územním plánu je definována jako funkční
plocha hřbitova (ZP).
Památková ochrana areálu hřbitova & Památkově
chráněné objekty na hřbitově | Byl-li hřbitov prohlášen
za (národní) kulturní památku, uvádíme i rejstříkové číslo
ÚSKP, pod kterým lze objekt vyhledat v katalogu Národního
památkového ústavu. Někdy je památkou kostel – a hřbitov jako
jeho součást (specifikováno v katalogu), ale předmětem ochrany
může být jen např. kostel či jiný objekt, nikoli hřbitov jako celek.
Plošná památková ochrana | Hřbitovy mohou být součástí
památkových zón či rezervací, mnoho z nich spadá především
do ochranného pásma PPR. V případě památkových zón je
specifikováno, o jakou konkrétní zónu jde.
Další ochrana | Většinou se jedná o nějakou formu ochrany
přírody a krajiny, ochranná pásma lesa či důležité infrastruktury.

Legenda plánků
stanice metra

plocha hřbitova, zástavba

vjezd na hřbitov

tramvajová zastávka

budova hřbitova

vstup na hřbitov

autobusová zastávka

sakrální stavba

zeď/plot hřbitova

parkování

rozptylová loučka

kolumbárium

silnice

vsypová loučka*

kříž

pěšina

technický dvůr

železnice

rezerva hřbitova

zeď/plot okolní zástavby

vodní plocha

*na Ďáblickém hřbitově
Les vzpomínek
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obsazenost h. míst

možnost rozšíření

–

ne

3100

85 %

ne

◼

11 137

65 %

ne

◼

1458

75 %

ano*

◼

985

55 %

ne

◼

3437

70 %

ne

905

85 %

ne

◼

◼

◼

6

Břevnov

1739

–

1,87

III.

◼

◼

◼

◼

◼

Wolkerova

6

Bubeneč

1801

1888

0,16

–

◻

Bubenečský hřbitov

Antonína Čermáka 84/2

6

Bubeneč

1888

–

1,68

II.

◼

◼

◼

◼

Ďáblický hřbitov

Ďáblická 564/2a

8

Střížkov

1912–1914

–

14,45

I.

◼

◼

◼

◼

Hloubětínský hřbitov

Zálužská 116/10

14

Hloubětín

1904

–

1,23

III.

◼

◼

◼

◼

Hlubočepský hřbitov

Ke Hřbitovu

5

Hlubočepy

1897

–

0,51

IV.

◼

◼

◼

Holešovický hřbitov

Strojnická 307/2

7

Holešovice

1873

–

0,89

III.

◼

◼

Hostivařský hřbitov

K Jezeru

15

Hostivař

1879

–

0,79

III.

◼

Hrdlořezský hřbitov

Českobrodská

9

Hloubětín

1904

–

0,36

IV.

Jinonický hřbitov

Vavřinecká

5

Jinonice

11. stol.

–

0,64

Kobyliský hřbitov

Horňátecká 111/21

8

Kobylisy

1896

–

Košířský hřbitov

Pod Kotlářkou 98/7

5

Košíře

1876

Libeňský hřbitov

Na Korábě 322/1

8

Libeň

Malostranský hřbitov

Plzeňská

5

Malvazinecký hřbitov

U Smíchovského hřbitova 444/1

Motolský hřbitov

adresa

Břevnovský hřbitov

U Vojtěšky

hřbitov Na Skalce

◼

◼

◼
◼

◼

*

◼
◼
◼

◼

◼
◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

670

70 %

ano

III.

◼

◼

◼

◼

1003

70 %

ne

0,65

III.

◼

◼

◼

◼

986

85 %

ne

–

2,72

III.

◼

◼

◼

◼

3485

60 %

ne

1881

–

1,69

II.

◼

◼

◼

◼

2944

55 %

ano

Smíchov

1680 | 2016

1884 | –

2,21

–

◻

◻

◻

763

–

ne

◼

5

Smíchov

1876

–

7,56

I.

◼

◼

◼

◼

13 378

60 %

ne

◼

Plzeňská 30/233

5

Motol

1951–1954

–

15,27

–

◼

◼

4989

80 %

ne

Nuselský hřbitov

Krčská 108/81

4

Krč

pol. 19. stol.

–

3,02

II.

◼

◼

7139

60 %

ne

Olšanské hřbitovy

Vinohradská 1835/153

3

Žižkov

1680*

–*

46,43

I.

◼

90 000

85 %

ne

Podolský hřbitov

Doudova 122/1

4

Podolí

1885

–

0,75

◼

1346

80 %

ne

Prosecký hřbitov

Čakovická 280/65

9

Prosek

1896

–

◼

2895

80 %

ne

Radlický hřbitov

Výmolova

5

Radlice

1896

Ruzyňský hřbitov

Karlovarská

6

Ruzyně

Strašnický evangelický hřbitov

Vinohradská 1505/161

10

Strašnický urnový hřbitov

Vinohradská 2509/214

Střešovický hřbitov

◼
◼

◼

společný hrob

◼

vsypová loučka

◼

kolumbária

III.

urnové hroby

0,76

kaplové hrobky

–

4

kamerový systém

1888

Vrbova 1795/8

osvětlení

Braník

Branický hřbitov

toalety

◼

městská část

◼

hřbitov

◼

památková ochrana *

počet h. míst
–

III.

Bohnice

záložní pohřebiště

ne

0,42

8

dětské pohřebiště

80 %

–

U Skalky

čestné pohřebiště

4312

konec 19. stol.

Bohnický hřbitov

řádové pohřebiště

rozptylová loučka

ne

podzemní hrobky

85 %

rakvové hroby

1542

kategorie SPH

ne

rozloha (ha)

80 %

zrušen

797

založen

katastrální území

HŘBITOVY VE SPRÁVĚ SPH

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼
◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

IV.

◼

◼

◼

◼

◼

1,54

III.

◼

◼

◼

◼

–

0,37

IV.

◼

◼

◼

◼

391

40 %

ne

konec 19. stol.

–

0,43

IV.

◼

◼

◼

◼

588

65 %

ne

Strašnice

1785 | 2015

1950 | –

1,30

–

◼

◼

◼

173

25 %

ne

10

Vinohrady

1932

–

3,19

–

13 800

85 %

ne

Cukrovarnická 131

6

Střešovice

1900

–

0,58

III.

Šárecký hřbitov

U Matěje 213/7

6

Dejvice

15. stol.

–

1,30

II.

◼

Vinohradský hřbitov

Vinohradská 294/212

10

Vinohrady

1885

–

9,66

I.

◼

Vokovický hřbitov

Evropská 244/202

6

Liboc, Vokovice

1902

–

2,25

III.

Vršovický hřbitov

Moskevská

10

Vršovice

1907

–

5,12

II.

Vyšehradský hřbitov

Štulcova 157/3a

2

Vyšehrad

13. stol.

–

0,81

I.

Záběhlický hřbitov

Břečťanová

10

Záběhlice

19. stol. | 2001

1970 | –

0,23

IV.

10

◼
◼

◼

◼
◼

◼
◼

◼
◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼
◼

◼

◼
◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

930

80 %

ne

◼

◼

◼

◼

◼

2223

95 %

ne

◼

◼

◼

◼

◼

18 007

65 %

ne

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

6279

85 %

ne

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

8153

65 %

ano*

◼

◼

◼

1351

–

ne

◼

◼

◼

470

45 %

ne

*viz přesné údaje na kartě konkrétního hřbitova

◼

◼

◼

◼

◼

◼
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HŘBITOVY VE SPRÁVĚ SPH

Bohnický
Ďáblický

Kobyliský

Šárecký
Bubenečský
Vokovický

Ruzyňský

Na Skalce

Hloubětínský

Holešovický

Střešovický

Břevnovský
Hrdlořezský
Olšanské

Košířský
Motolský

Prosecký

Libeňský

Malostranský

Vinohradský
Vyšehradský

Malvazinecký
Jinonický

Strašnický evangelický
Strašnický urnový

Vršovický

Radlický

Podolský

Hlubočepský

Záběhlický

Nuselský
Hostivařský

Branický

12

13

Olšanské hřbitovy

Olšanské hřbitovy
Nový židovský hřbitov

Strašnický
evangelický
hřbitov

Vinohradský hřbitov

Strašnický urnový hřbitov

14
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OLŠANSKÉ HŘBITOVY

Adresa
Vinohradská 1835/153

Správa
SPH, HS Olšany

Rozloha
46,43 ha

Kategorie
I.

Datace
I. hřbitov založen 1680, zrušen 1860
II. hřbitov založen 1786, zrušen 1886
III. hřbitov založen 1835
IV. hřbitov založen 1841
V. hřbitov založen 1861, oddělení 1–4 zrušena 1860
VI. a VII. hřbitov založen 1886
VIII. a IX. hřbitov založen 1889
1. obecní hřbitov založen 1896
X. hřbitov založen 1910
2. obecní hřbitov založen 1917
Katastrální území a čísla parcel
Žižkov: 4274/1, 4274/2, 4275, 4276/1, 4277/3,
4280/6, 4280/23, 4280/24, 4282/3, 4289, 4300/1,
4300/2, 4300/3, 4300/4, 4300/5, 4300/6, 4300/7,
4301/1, 4301/3, 4301/4, 4302/1, 4302/2, 4302/3,
4302/5, 4302/6, 4302/7, 4303, 4304, 4305, 4306,
4307, 4308/1, 4308/3, 4309, 4310/1, 4310/2,
4310/3, 4315/1, 4315/2, 4316, 4317, 4321, 4322/1,
4322/2, 4322/5, 4323, 4381/4

Olšanské hřbitovy jsou největším pražským pohřebištěm.
Odhaduje se, že za dobu jejich existence zde byly
pohřbeny přibližně dva miliony mrtvých, což z nich
činí i největší pohřebiště v České republice. Komplex
hřbitova se nachází v městské části Praha 3 na Žižkově
a je rozdělen ulicí Jana Želivského na dvě části s celkem
jedenácti hřbitovy.
Dohromady se na hřbitovech nachází zhruba 65 000 hrobů,
25 000 podzemních hrobek, 200 kaplových hrobek,
20 000 urnových hrobů, 6 kolumbárních zdí a dvě
louky rozptylu. Vznik Olšanských hřbitovů nebyl
zcela ideální, ale jeho funkce se začala postupem času
rozvíjet a pro mnohé zajímavosti se stal hřbitov jedním
z nejvyhledávanějších míst k procházkám. Pro bohatý
soubor náhrobků i pro svůj duchovní význam jsou
Olšanské hřbitovy památkově chráněné.
Východně od ulice Želivského sousedí Olšanské hřbitovy
na jihu s Novým židovským hřbitovem.
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Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Pro
ova
kop

Nákladové nádraží Žižkov
Ol šanská

Olšanské
náměstí

Olšanská

I.
U Nákladového nádraží

Od roku 1835 do roku 1910 byly připojovány parcely,
na kterých se zřizovaly další zádušní hřbitovy číslované
římskými čísly III.–X. Na zásah vyšehradského kanovníka,
který si nepřál společné pohřby katolíků a evangelíků, byl
v roce 1900 zřízen nekonfesijní 1. obecní hřbitov a roku
1917 byla zakoupena parcela pro 2. obecní hřbitov, který
se spolu s X. hřbitovem nachází až za ulicí Želivského.
V areálu východně od ulice Želivského byla zřízena řada
čestných vojenských pohřebišť.
Olšanské hřbitovy jsou přístupné třemi vchody
z Vinohradské třídy: spodní vchod u IV. hřbitova vznikl
v 19. století, hlavní vchod z roku 1928 je asi uprostřed
a vlevo za ním je Ústřední obřadní síň, postavená
roku 1894 a přestavěná v roce 1928. Horní vchod
z Vinohradské třídy je poblíž ulice Želivského a vede
k Nové obřadní síni. Mírně svažitou plochu stíní bohatá
vzrostlá zeleň (roku 1889 bylo vysazeno 2 326 stromů).
Pohřebiště je členěno na oddělení jednotlivých hřbitovů
a polí s různě pojednanými zděnými zídkami a geometricky
vedenými cestičkami s různou povrchovou úpravou. Kromě
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III.

IV.

Přemyslovská

IX.

VI.

1. ob.

ého
Jana Želivsk

Lucemburská

Flora

0

200 m

Slezská

Izraelská

Vinohradská

Kouřimská

Zásmucká

Olšanské
hřbitovy

P ís e ck á

N

Hradecká

Na 2. obecním hřbitově je část vyhrazená pro
pravoslavné, jejíž součástí je také nevelký chrám
Zesnutí přesvaté Bohorodice postavený v ruském stylu
ve 20. letech 20. století. Konají se zde pohřební obřady
a vzpomínky za zesnulé (panychidy), ale i běžné nedělní
a ostatní bohoslužby, kterých se účastní převážně rusky
hovořící věřící. Kromě ruských emigrantů, kteří prchali
po revoluci v roce 1917, je v kryptě kostela pohřben
i rusofil a český politik Karel Kramář s manželkou – oba
stavbu kostela podporovali a přispěli na ni finančním
darem. V ostatních částech 2. obecního hřbitova jsou
urnové hroby a na východním konci při severovýchodní
zdi kolumbária dvě loučky rozptylu.

Mezi Hřbitovy

VIII.

Nám. Jiřího z Lobkovic

II. hřbitov byl vysvěcen 1786, přestalo se na něm
pohřbívat roku 1886. Za dlouhá desetiletí byl hřbitov
postupně značně devastován, mnohé cenné náhrobky
byly zachráněny dobrovolnou prací členů Klubu za
starou Prahu od 70. let 20. století. II. hřbitov je přístupný
spodním vchodem z Olšanského náměstí.

V letech 1921–1932 bylo na Olšanských hřbitovech
v provozu první pražské krematorium (roku 1919 byly
zákonem povoleny kremace zemřelých). Původně
novorenesanční interkonfesijní svatyně, postavená roku
1898 podle plánů Františka Velicha, byla upravena
na krematorium podle návrhu Františka Xavera
Nevoleho. Roku 1932 bylo dokončeno nové krematorium
ve Strašnicích, kremace na Olšanech byly ukončeny
a budova byla upravena opět na smuteční obřadní síň
(dnes Nová obřadní síň). V jejím okolí jsou zdejší nejstarší
urnové hroby a celá východní zeď patří kolumbáriím.

VII.

V.

C h r u dim s k á

Hlavním pohřebištěm pro Staré Město a Nové Město
se Olšanské hřbitovy rozšířené o II. hřbitov staly
v roce 1787 poté, kdy bylo za josefínských reforem
zakázáno pohřbívání uprostřed měst. Na I. hřbitově se
přestalo pohřbívat roku 1860, prostor tohoto hřbitova
byl přeměněn na park, byla zbořena i obvodová zeď,
ale zůstalo zachováno několik kvalitních náhrobků
ve východní zdi, oddělující hřbitov od sousedního
zahradnictví, a v jižní zdi, jíž hřbitov sousedí
s II. hřbitovem. Park kolem kostela se nachází za zdí
Olšanských hřbitovů a není ve správě SPH.

běžných náhrobků a drobných hrobek tu najdeme i několik
velkorysých rodových hrobek, pohřebních kaplí a dalších
drobných staveb zajišťujících zázemí pro provoz hřbitova.

Sudoměřsk

Nejstarší I. hřbitov byl zřízen po morové epidemii
v roce 1679, roku 1682 zde byla vybudována kaple,
zasvěcená patronům na ochranu proti moru sv. Rochu,
sv. Šebestiánu a sv. Rozálii. Po zrušení olšanského farního
kostela sv. Kříže roku 1842 se kaple sv. Rocha stala farním
kostelem, a byla proto nazývána také kostelem Povýšení
sv. Kříže.

Jičínská

á

II.

Želivského

Vojenské hroby z první světové války se nacházejí v jižní
části 2. obecního hřbitova, uprostřed stojí kříž, který od
roku 1999 díky Československé obci legionářů připomíná
i oběti druhé světové války. Součástí pohřebiště jsou
šachtové hroby, čestné hroby, ossarium i hrob v dáli.
Vojenské hroby z druhé světové války jsou umístěny
podél severní části X. hřbitova a 2. obecního hřbitova, je
zde několik oddělení (od západu k východu): pohřebiště
vojáků zemí Commonwealthu (jeho údržba se řídí
speciálními předpisy předepsanými a kontrolovanými
Komisí Britského společenství národů pro válečné hroby),
čestné pohřebiště vojáků Rudé armády, pohřebiště
padlých barikádníků a vojáků bulharské armády. Zde se
nachází i pomník příslušníků policie a četnictva, kteří
položili své životy v letech 1938–1945, pomník padlým
československým západním letcům a pomník neznámým
bojovníkům Bílé armády, kteří opustili Rusko na počátku
20. století a zesnuli v Česku na následky nemocí nebo
zranění utrpěných za občanské války v Rusku.
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Olšanská

Nákladové nádraží Žižkov

Třebešín

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně
urnový hrob
samostatně

řada
řada

systém
systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob
čestné pohřebiště

Počet hrobových míst | cca 90 000
Obsazenost hrobových míst | 85 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka | 11741/1-1331
kulturní památka | 11741/1-2026 čestné pohřebiště
Rudoarmějců na Olšanech
národní kulturní památka | 138 čestné pohřebiště
spojeneckých armád a bojovníků za svobodu
Památkově chráněné objekty na hřbitově
národní kulturní památka | 470 hrob Jana Palacha
kulturní památka | 106393 náhrobek Jana Palacha
kulturní památka | 40232/1-1320 kostel sv. Rocha
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna | Vinohrady, Žižkov, Vršovice
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kamerový systém
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zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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VINOHRADSKÝ HŘBITOV

Adresa
Vinohradská 294/212

Správa
SPH, HS Vinohrady

Rozloha
9,66 ha

Kategorie
I.

Datace
založen 1885, rozšířen 1897, 1912 a 1922
Katastrální území a čísla parcel
Vinohrady: 4007, 4008, 4009/1, 4010, 4011 + 4015/5

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý

Vinohradský hřbitov byl založen v roce 1885 a byl
postupně ve třech fázích rozšiřován, poprvé roku 1897,
kdy byla také ve středu hřbitova postavena novogotická
jednolodní kaple sv. Václava podle návrhu Antonína
Turka. K druhému rozšíření došlo v roce 1912 a poté roku
1922, kdy byl v jeho jihovýchodní části zřízen urnový háj
a také urnová alej vedoucí od ústřední cesty východním
i západním směrem. V té době sloužil zejména k ukládání
ostatků rodin bohatých pražských měšťanů. Nejvíce
hrobů a hrobek je z přelomu 19. a 20. století a z období
první republiky. Plocha hřbitova je pravidelně rozdělena
cestami se stromořadími. Je zde řada náhrobků vysoké
umělecké a uměleckořemeslné hodnoty. Dnes je hřbitov
plně obsazen a pohřbívá se pouze na uvolněná místa,
případně do urnových hrobů a kolumbárií.
Hřbitovní ploše dominuje kaple, či spíše kostel
sv. Václava s bočními otevřenými arkádovými ochozy,
v nichž jsou umístěny hrobky (na levé straně je pohřbený
Václav Havel s rodinou). Kostel je postaven v ušlechtilém
novogotickém slohu, zdivo je kamenné, neomítané,
interiér je zaklenut křížovými žebrovými klenbami. Po
dlouhém období, kdy kostel nesloužil k církevním účelům
a chátral, je dnes včetně interiéru citlivě obnoven, není
však bohužel běžně přístupný. U brány na hřbitov je
budova správy hřbitova postavená kolem roku 1900
a dále na východ smuteční obřadní síň – původně
novogotická stavba, dnes s moderním příčným křídlem
a s plochou střechou přetaženou do oblouku nad hlavní
vstup. Smuteční obřadní síň pojme přibližně dvacet
sedících a přibližně třicet stojících smutečních hostů. Síň
není vytápěna.
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Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Další ochrana
ochranné pásmo metra
ochranné pásmo nadzemních vedení VVN
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Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý
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Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna

bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy

ide

Památkově chráněné objekty na hřbitově
–

keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře

R ap

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka | 44552/1-1671
národní kulturní památka

Šrobárova

Po d

Počet hrobových míst | 18 007
Obsazenost hrobových míst | 65 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne
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Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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STRAŠNICKÝ URNOVÝ
HŘBITOV
Adresa
Vinohradská 2509/214

Správa
SPH, HS Pohřební ústav

Rozloha
3,19 ha

Kategorie
–

Datace
založen 1932
Katastrální území a čísla parcel
Vinohrady: 4013/1, 4017/1, 4018/1, 4018/3,
4019, 4020

Urnový háj strašnického krematoria byl založen roku
1932 podle návrhu architekta Aloise Mezery současně
s otevřením nového pražského krematoria. Ze západní
strany sousedí s Vinohradským hřbitovem, odkud sem lze
také projít. Do sloučení obou městských organizací v roce
2019 byl hřbitov ve správě Pohřebního ústavu hlavního
města Prahy.
První provizorní krematorium v Praze vzniklo úpravou
obecní kaple na Olšanských hřbitovech (dnešní
Nová obřadní síň). V roce 1926 byla vypsána veřejná
architektonická soutěž na nové kremační zařízení na
Vinohradech. Ze 40 návrhů zvítězil konstruktivistický
návrh architekta Aloise Mezery a výstavba dle tohoto
projektu, včetně řešení přilehlého urnového háje,
probíhala v letech 1929–1932. Monumentální kvadratická
stavba krematoria s představenou pilířovou arkádou
s kolumbáriem svým tvaroslovím odkazuje k prototypu
antického chrámu. Arkáda zalomenými bočními křídly
svírá nástupní podestu přístupnou po několika stupních,
v jejímž středu je umístěna mělká kruhová kašna. Kvádr
hlavní lodi lemují nízké lodi boční. Hlavní budova
disponuje velkou a malou smuteční obřadní síní. Vstupní
bránu krematoria na Vinohradské ulici lemují dvě nízké
konstruktivistické budovy hřbitovní správy. Stavba
krematoria je od roku 1964 kulturní památkou.
Na hřbitově je čestné pohřebiště, na němž je uložen
popel obětí nacismu, které byly v krematoriu zpopelněny
v letech 1941–1945. V době nacistické a komunistické
totality byly v krematoriu spalovány tisíce obětí
vykonstruovaných procesů, tajných poprav a policejních
mučení. Čestný hrob tu mají také členové Sokola, kteří
zahynuli během druhé světové války.
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Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna

Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý
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ide

Památkově chráněné objekty na hřbitově
–

bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy

R ap

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka | 40765/1-1670
národní kulturní památka

Krá
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Počet hrobových míst | 13 800
Obsazenost hrobových míst | 85 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne
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lavičky
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pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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STRAŠNICKÝ EVANGELICKÝ
HŘBITOV
Adresa
Vinohradská 1505/161

Správa
SPH, HS Pohřební ústav

Rozloha
1,30 ha

Kategorie
–

Datace
založen 1785, rozšířen 1895, zrušen 1950,
znovuotevřen 2015
Katastrální území a čísla parcel
Strašnice: 1296, 1297/1, 1299/1, 1299/2 + 1298/3

Strašnický (Německý) evangelický hřbitov byl založen
církví roku 1785, v roce 1893 byl přestavěn podle návrhu
stavitele Josefa Blechy. Poslední kompoziční úpravy
zde byly provedeny v roce 1912 dle návrhu pražského
architekta Adolfa Foehra, který je rovněž autorem
hřbitovní kaple ve stylu art deco. V roce 1945 byl hřbitov
zkonfiskován a oficiálně uzavřen v roce 1950 (poslední
pohřeb se konal v roce 1946). Hřbitovní kaple byla
předána Církvi československé husitské, která v ní zřídila
kromě jiného kolumbárium pro své zemřelé. Na hřbitově
bylo zakázáno další pohřbívání. Po uplynutí 20 let od
posledního pohřbu měl být hřbitov zrušen a pozemek měl
být využit pro rekreaci a sport. Záměr se však nakonec
nerealizoval, urny byly na hřbitov neoficiálně ukládány
až do roku 1993. Hřbitov postupně chátral.
V roce 2002 byl hřbitov a 15 hrobů a hrobek prohlášeny
za kulturní památku a byla odsouhlasena rekonstrukce
hřbitova, která probíhala v letech 2007 až 2015. Po
dokončení byl hřbitov opět zpřístupněn veřejnosti.
Charakter hřbitova byl v co největší míře zachován, žádné
ostatky nebyly exhumovány, vybrané stavby, náhrobky
a hrobky byly restaurovány. Na volných místech byly
vybudovány pietní loučky pro vsyp a rozptyl popele.
Vybrané vnitřní části jednotlivých oddělení byly upraveny
pro umístění nových urnových hrobů. Hlavní cesty byly
vydlážděny žulovou dlažbou a vedlejší cesty byly upraveny
s mlatovým povrchem, bylo zde nainstalováno osvětlení
a byly umístěny lavičky. Význam pietního prostoru
umocňuje parkové rozvržení s akcentací kříže v půdorysu
hřbitova. V kapli probíhají každou neděli bohoslužby
Církve československé husitské. Hřbitov se dnes používá
pro uložení zpopelněných ostatků jako urnový háj.
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Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Názovská

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob

Počet hrobových míst | 173
Obsazenost hrobových míst | 25 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka | 52164/1-2323
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
15 náhrobků
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
–
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Pohřbívání
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tvarované živé ploty
volně rostlé keře
bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý
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zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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BOHNICKÝ HŘBITOV

Adresa
U Skalky | Dolákova

Správa
SPH, HS Ďáblice

Rozloha
0,42 ha

Kategorie
III.

Datace
založen koncem 19. století
Katastrální území a čísla parcel
Bohnice: 700, 701

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň

Bohnický hřbitov bylo založen poté, co starý hřbitov
kolem kostela sv. Petra a Pavla již nedostačoval potřebám
obce. Hřbitov se nachází na severozápadním okraji
Bohnic, na rozhraní sídliště a staré zástavby a je spíše
zázrak, že v 70. letech 20. století přečkal výstavbu sídliště.
Hřbitov má podlouhlý tvar orientovaný ze západu na
východ, tři vchody se nacházejí na jižní straně. Uprostřed
hřbitova stojí márnice (některé zdroje ji označují jako
kapli). V jejích oknech založil místní hřbitovní dělník asi
vůbec první hřbitovní knihovnu s knihami zachráněnými
z kontejneru.
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Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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řada

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob

Počet hrobových míst | 797
Obsazenost hrobových míst | 80 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
–

36

Dolákova

Vegetační složka
komponovaná

Dolákova

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí
keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře

D ol á

kova

bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

k
US

alk

y

Staré
Bohnice
400 m

N
0

50 m

Sídliště Bohnice
400 m

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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BRANICKÝ HŘBITOV

Adresa
Vrbova 1795/8

Správa
SPH, HS Vinohrady

Rozloha
0,76 ha

Kategorie
III.

Datace
založen 1888, rozšířen 1945
Katastrální území a čísla parcel
Braník: 2078, 2079/1, 2079/2, 2080/1, 2081/1,
2081/17

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele

Branický hřbitov byl založen v roce 1888, kdy obec Braník
vykoupila poměrně velkou část soukromého majetku
a založila svůj hřbitov. Do té doby bylo nejbližším místem
odpočinku pro zesnulé branické obyvatele pohřebiště
okolo kostela svatého Michala v Podolí, odkud to byl pro
pěší smuteční průvody velký a namáhavý kus cesty.
Svou polohou ve svahu jižně od ulice Vrbovy, z níž je
vchod, působí hřbitov velmi malebně. Středem hřbitova
stoupá od vchodu ústřední cesta vzhůru až k márnici
(některé zdroje ji označují jako kapli). Na severní
a východní straně byl hřbitov rozšířen o nové části. Na
jižním konci východního hřbitova bylo zřízeno čestné
pohřebiště padlých z konce druhé světové války. Při
severní zdi vpravo od vchodu je umístěno kolumbárium.
Zvláštností Branického hřbitova je velké množství
hrobů sebevrahů, kteří svůj život ukončili v nedalekých
Branických skalách. Dodnes mají sebevrahové na tomto
hřbitově vyhrazený vlastní prostor.
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Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob
čestné pohřebiště

Počet hrobových míst | 1 542
Obsazenost hrobových míst | 85 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
ochranné pásmo lesa
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stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí

Žalmanova

systém

Vrbova

řada

Vegetační složka
komponovaná

keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

N

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

0

50 m

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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BŘEVNOVSKÝ HŘBITOV

Adresa
U Vojtěšky

Správa
SPH, HS Bubeneč

Rozloha
1,87 ha

Kategorie
III.

Datace
založen 1739, rozšířen 1869 a 1881
Katastrální území a čísla parcel
Břevnov: 3487, 3489, 3490, 3491, 3492 + 3484/2,
3484/6, 3484/7, 3484/8, 3484/11

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele

Břevnovský hřbitov leží v blízkosti Břevnovského kláštera
a je přístupný z ulice U Vojtěšky. Pohřbívání v těchto
místech má pradávnou historii. Svědčí o tom především
románská náhrobní deska poustevníka (přibližně
z let 955–1045) na jižní stěně kostela sv. Markéty
v areálu kláštera. Nynější hřbitov byl založen roku 1739
opatem Benonem Löblem na západním konci klášterní
zahrady, původně sloužil jako pohřebiště řeholníků
z přilehlého kláštera. V horní části hřbitova vedle
brány vedoucí do klášterní zahrady se nalézá kaple
sv. Lazara, postavená roku 1762 podle návrhu Anselma
Luraga a rozšířená v roce 1778. Dále je součástí hřbitova
márnice z poloviny 19. století a socha sv. Prokopa z roku
1743, jejímž autorem je Karel Josef Hiernle. Kromě
pohřebiště mnichů benediktinů z blízkého kláštera jsou
na hřbitově i hroby církevních hodnostářů, např. hroby
kanovníků svatovítské metropolitní kapituly. Jsou zde
i pohřebiště dalších řádů: benediktinek, školských sester,
anglických panen, anglických jeptišek gabrielek, bosých
karmelitánek či hradčanských kapucínů.

42

Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Nad Markétou
400 m

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob
řádové pohřebiště

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka | 11718/1-1426
národní kulturní památka | 172
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
–
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keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

Břevnovský klášter
700 m
N

Počet hrobových míst | 4 312
Obsazenost hrobových míst | 80 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

y

řada

stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí

šk

podzemní hrobka
samostatně

tě

systém

j
Vo

řada

Vegetační složka
komponovaná

U

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

0

100 m

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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HŘBITOV NA SKALCE

Adresa
Wolkerova

Správa
SPH

Rozloha
0,16 ha

Kategorie
–

Datace
založen 1801, zrušen 1888
Katastrální území a čísla parcel
Bubeneč: 84, 85

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý

Starý bubenečský hřbitov Na Skalce je zrušený hřbitov
mezi ulicí Wolkerovou a zdí Královské obory (park
Stromovka). Záměr zřídit nový hřbitov pocházel již
z období josefínských reforem (nejpozději z roku 1784),
kdy měl být z hygienických a prostorových důvodů zrušen
původní bubenečský hřbitov kolem kostela sv. Gottharda
v centru obce. Tlak však nakonec vznikl až v roce 1801
s rozšířením kostela na úkor prostoru tamního hřbitova.
Nový hřbitov Na Skalce byl zřízen roku 1802, kdy byl
kostelní pozemek ohrazen zdí a byla zde postavena
márnice. Hřbitov Na Skalce sloužil až do roku 1892 (nový
Bubenečský hřbitov v ulici Antonína Čermáka byl založen
v roce 1888), zrušen byl v roce 1937.
Cesta na hřbitov původně vedla oklikou – nejprve
bylo nutné dojít k hlavním vratům Královské obory
před loveckým zámkem a odtud podél ohradní zdi ke
hřbitovním dveřím. Farář František Koutský, který zde
působil v letech 1808–1823, se postaral o zřízení nového
vchodu podél zahrady domu č. p. 42 (ten je již zbořen).
Podél cesty se vysadily řady stromů. Hřbitov ze tří stran
uzavírá zeď: severní zeď je vlastně ohradní zdí Královské
obory, na jihu hřbitov zeď odděluje od zahrad sousedních
domů č. o. 13 a 15 ve Wolkerově ulici a východní
zeď je probourána do areálu bývalé zásobní zahrady
u Místodržitelského letohrádku. Na západní straně je
hřbitov oddělen drátěným plotem od sousední zahrady.
Hřbitov byl během 20. století devastován a divoce zarostl,
dodnes se dochovaly jen zbytky ohradní zdi a několik
náhrobků. Hřbitov by měl být pietně upraven a opět
zpřístupněn.
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Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

řada

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob

Počet hrobových míst | –
Obsazenost hrobových míst | –
Možnost rozšíření hřbitova | ne

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna | Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice
Další ochrana
–
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Vegetační složka
komponovaná
stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí
keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

Wol

kero

va

N
0

50 m

Korunovační
900 m

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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BUBENEČSKÝ HŘBITOV

Adresa
Antonína Čermáka 84/2

Správa
SPH, HS Bubeneč

Rozloha
1,68 ha

Kategorie
II.

Datace
založen 1888, rozšířen 1909
Katastrální území a čísla parcel
Bubeneč: 1531, 1532, 1534, 1535, 1536

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele

Bubenečský hřbitov byl založen roku 1888 na místě
zvaném Na Struhách, protože malý dosavadní hřbitov
Na Skalce (založený roku 1802) již nedostačoval. Stavbu
vedl František Frolík a po otevření byl slavnostně vztyčen
monumentální kříž v křížení hlavních cest. U hřbitova byl
vystavěn byt hrobníka (č. p. 84) a chudobinec s izolační
nemocnicí (č. p. 85). V roce 1909 byla starší východní
část (proti vchodu) rozšířena o novou, západní část
(nalevo od vchodu). Napravo od brány stojí nízký dům,
v němž sídlí správa hřbitova. V pravém rohu za kaplí se
nachází šatna místních hrobníků, v jejíž horní části byla
kdysi márnice. Nalevo od brány stojí dvoupatrová budova
bývalého chudobince, který dnes funguje jako azylový
dům pro muže (tento objekt není ve správě SPH).
Nekropole má tvar pravidelného obdélníku, jenž je
uprostřed podélně rozdělen zdí na dvě části: starší
hřbitov Bubeneč I a mladší Bubeneč II. Na konci
a začátku zdi jsou obě části hřbitova průchozí. Terén
stoupá do mírného kopce lipovými a javorovými alejemi,
v obou částech stojí uprostřed cesty asi pětimetrový
pomník ukřižovaného Krista, tedy dvě identické sochy.
Ve starší části hřbitova při východní zdi se nacházejí
hroby farářů od kostela svatého Gotharda a společný
hrob sester Matky Terezy.
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Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob
řádové pohřebiště

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
–
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keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

Str
Ve

uh á

ch

Nemocnice Bubeneč
100 m

N

Počet hrobových míst | 3 100
Obsazenost hrobových míst | 85 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí

Albánská

systém

á

řada

Vegetační složka
komponovaná

Březovského

M a ď ar sk

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

Antonína Čermáka

Zelená
400 m

0

100 m

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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ĎÁBLICKÝ HŘBITOV

Adresa
Ďáblická 564/2a

Správa
SPH, HS Ďáblice

Rozloha
14,45 ha

Kategorie
I.

Datace
založen 1912–1914
Katastrální území a čísla parcel
Střížkov: 576/1, 576/2, 576/4, 576/5, 576/6, 578
+ 576/3, 581/1

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele

Ďáblický hřbitov byl vybudován v letech 1912–1914 podle
projektu architekta Vlastislava Hofmana v kubistickém
slohu. V následujících letech bylo postaveno kubisticky
tvarované torzo zdi hřbitova, byly vyznačeny cestičky,
zbudovány dva polygonální kiosky s působivými
stupňovitými střechami a mezi nimi byla vztyčena
trojdílná brána. I veškerý mobiliář na hřbitově respektuje
jednotnou koncepci v kubistickém slohu. Z původní
koncepce se však nakonec zrealizovala jen asi polovina,
plocha východně od současného hřbitova se využívá
jako zahradnictví (hřbitov má tak namísto plánovaných
29 ha rozlohu asi jen 14,45 ha). Na papíře zůstal také
návrh velké umrlčí komory, pojatý podobně jako
architektura kiosků na způsob gotických centrálních
kaplí obtočených pilíři. Při vlastní realizaci byl Hofmanův
návrh v mnoha ohledech silně zjednodušen, ale přesto
vzniklo v Ďáblicích velmi působivé kubistické dílo, jehož
pochmurný a trochu záhadný charakter dobře vystihuje
účel stavby. Jde o jediný kubistický hřbitov v českých
zemích, a protože se kubistická architektura jinde
nevyskytuje, tak i na celém světě.
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Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Návrh na zřízení nového obecního hřbitova u Ďáblic – izometrický
pohled | 1 : 1 440 | Vlastislav Hofman, 1911 | archiv IPR Praha

Počátkem 20. století přestala Praze stačit kapacita
městských hřbitovů nacházejících se na území Žižkova
a Vinohrad. Při svém založení byl Ďáblický hřbitov
jednoduše nazýván Pražský ústřední hřbitov, protože byl
plánován jako jeden ze tří ústředních hřbitovů v Praze
– na Olšanech, v Chodově a v Ďáblicích. Od výstavby
Chodovského hřbitova se v době druhé světové války
upustilo, a tak je dnes Ďáblický hřbitov po Olšanských
hřbitovech druhý největší v Praze.
Na ose proti vstupu je dřevěný kříž. Dva symetrické
pavilony navazující na vstupní bránu vytváří
monumentální vstup na hřbitov. Pavilon má polygonální
půdorys se seříznutými pylony na hranách a je zastřešen
polygonální ustupující stříškou završenou lucernou.
Hřbitov za všech režimů sloužil pro pohřbívání
nepohodlných osob, u kterých bylo žádoucí, aby se
o místě uložení nevědělo. Pro to byl Ďáblický hřbitov
vždy ideální, zvláště jeho nejzapadlejší východní
a severní část. Od roku 1943 zde byly pohřbívány do
společných hrobů ostatky neidentifikovaných osob,
sebevrahů, mrtvol po pitvách apod. Po válce zde tak
byly uloženy ostatky nacistů – včetně Karla Hermanna
Franka. Na zavedenou tradici navázal po roce 1948
i komunistický režim, který tu pohřbíval politické vězně.
Při severní zdi byly hromadně a tajně pohřbívány oběti
protikomunistického odboje, včetně dětí zemřelých
v komunistických věznicích. V 90. letech zde bylo
zřízeno Čestné pohřebiště bojovníků za svobodu,
popravených a umučených odpůrců komunismu.
Pomník tvoří deska, na které jsou ruce zapletené
do ostnatého drátu, a v trávě desky se jmény obětí,
pokud se dala zjistit. V těchto místech je umístěn také
symbolický pomník matky bratrů Mašínových, která
zde byla pohřbena do společného hrobu. Do roku 2014
zde byl pohřben v hromadném hrobě i Josef Toufar (byl
exhumován a později pohřben ve své farnosti v Číhošti
na Vysočině). Na stejném místě byli pohřbíváni i padlí
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účastníci protinacistického odboje, např. Jan Kubiš
a Jozef Gabčík. Podél cesty po pravé straně naproti
zmíněnému pohřebišti je rovněž dětský hřbitov z 50. let.
Na deskách v trávě jsou jména a data dětí, které se
narodily ve věznicích a většinou nežily déle než několik
dní. Celkem jsou zde (odhadem) pochovány ostatky 207
politických vězňů umučených a popravených mezi lety
1948 a 1959 a 46 dětí.
Ve středu louky je stromový kruh, uprostřed kterého je
čestné pohřebiště padlých ve II. světové válce s hroby
jugoslávských a italských partyzánů a obětí Pražského
povstání. Místo je tvořené cestou ve tvaru obdélníku,
kolem které jsou umístěny malé mramorové desky se
jmény padlých, ohraničené vysokými tújemi. Ďáblický
hřbitov je tak symbolickým místem úcty k obětem
totalitních režimů.
V roce 2005 byla dokončena stavba smuteční obřadní
síně na louce rozptylu. Pavilon má tvar osmiúhelníku
o průměru třináct metrů, je prosklený a navrhla ho
architektka Marie Švábová v kubistickém duchu –
nechala se inspirovat Hofmanovou architekturou. Podle
projektu architektky byly doplněny i další objekty – jižní
brána či mobiliář (např. lampy nebo odpadkové koše).
V roce 2015 zde vznikl první přírodní hřbitov Les
vzpomínek jako alternativa ke klasickým hřbitovům
s kamennými hroby. V hájku se nacházejí více než
tři stovky javorů, lip nebo třešní ptačích. Ostatky se
pohřbívají ke kořenům již vyrostlých památečních
stromů. Stromy, pod kterými spočívají ekologické
papírové urny, jsou opatřeny vkusnými dřevěnými
cedulkami se jmény a s daty narození a skonu zesnulých.
K nim je možné klást květiny, ale pouze živé bez umělých
stuh a ozdob. Les vzpomínek má existovat v přírodním
duchu bez významných zásahů. Pozůstalí mohou
vzpomínat na kruhovém prostranství mezi dvěma duby
u pískovcové skořápky s vodní hladinou.
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HLOUBĚTÍNSKÝ HŘBITOV

Adresa
Zálužská 116/10

Správa
SPH, HS Ďáblice

Rozloha
1,23 ha

Kategorie
III.

Datace
založen 1904, rozšířen 1945
Katastrální území a čísla parcel
Hloubětín: 1241/1, 1242, 1243, 1244
+ 1245/1, 1245/2 + 1241/2

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň

Hloubětínský hřbitov byl založen roku 1904 jako náhrada
za zrušený hřbitov u kostela sv. Jiří. Pozemek tehdy od
řádu křížovníků odkoupila obec a řádu zde vyhradila
samostatný hřbitůvek. Hřbitov má dvě části: starší,
západní a novější, východní, kde se pohřbívá od roku
1945. Stejného roku se zde konal pohřeb hloubětínských
občanů, kteří zahynuli v květnovém povstání. Na hlavní
cestě od brány na východ je uprostřed na podstavci kříž
s Kristem a datem 1904. Za křížem, při východní zdi
starší části, je oplocený hřbitov křížovníků, založený roku
1906. V čele řádového hřbitova je krucifix.
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Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
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zapůjčení nářadí
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systém

podzemní hrobka
samostatně
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systém

kaplová hrobka
samostatně
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urnový hrob
samostatně
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urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob
řádové pohřebiště
záložní pohřebiště
Počet hrobových míst | 1 458
Obsazenost hrobových míst | 75 %
Možnost rozšíření hřbitova | ano (masový hrob)

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
ochranné pásmo železniční dráhy
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Vegetační složka
komponovaná
stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí

Zálužská

Pohřbívání
rakvový hrob
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keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý
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Hloubětín
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Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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HLUBOČEPSKÝ HŘBITOV

Adresa
Ke Hřbitovu

Správa
SPH, HS Malvazinky

Rozloha
0,51 ha

Kategorie
IV.

Datace
založen 1897
Katastrální území a čísla parcel
Hlubočepy: 1322, 1323 + 1321, 1324

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň

Hlubočepský hřbitov byl založen a vysvěcen v roce 1897
na návrší nad obcí na samém okraji nad Prokopským
údolím ve svahu vrchu Žvahov pod hradištěm Děvín,
u železnice nazývané Pražský Semmering. Nachází se zde
márnice z přelomu 19. a 20. století. Nejstarší hroby jsou
ve spodní jižní části hřbitova a podél východní a západní
zdi. Středem vede z jihu na sever hlavní cesta, uprostřed
hřbitova jsou kolem ní vlevo a vpravo malé půlkruhy
urnových hrobů od druhé poloviny 60. let 20. století. Při
severní zdi vpravo u márnice je pomník bezejmenným
obětem války.
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Nádraží Hlubočepy
550 m

řada

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
ochranné pásmo přírodní rezervace Prokopské údolí
přírodní park Prokopské a Dalejské údolí
ochranné pásmo železniční dráhy
ochranné pásmo lesa
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stromové patro
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stromořadí
solitérní stromy
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háj
stromy za zdí
keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý
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Počet hrobových míst | 985
Obsazenost hrobových míst | 55 %
Možnost rozšíření hřbitova | ano

Vegetační složka
komponovaná

Ke Hřbitovu

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

0

50 m

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
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malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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HOLEŠOVICKÝ HŘBITOV

Adresa
Strojnická 307/2

Správa
SPH, HS Ďáblice

Rozloha
0,89 ha

Kategorie
III.

Datace
založen 1873
Katastrální území a čísla parcel
Holešovice: 1558, 1559

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň

Holešovický hřbitov byl založen roku 1873 ve svahu
mezi Stromovkou a ulicí Strojnickou, poblíž viaduktu
Buštěhradské dráhy. Hřbitov má tvar téměř pravoúhlého
trojúhelníku, západní stěnou sousedí se školou
U Studánky, severní stranou přiléhá k železniční dráze,
která jej odděluje od Královské obory. Hřbitov má dvě
části – starší, východní, a novější, západní, oddělené
od sebe zdí. Vchod na hřbitov je v západního cípu vedle
budovy kanceláře. Uprostřed hřbitova stojí litinový
kříž se Spasitelem. Na hřbitově je zákaz pohřbívání těl
zesnulých, pohřbívají se pouze urny. Je zde pochováno
mnoho bubenských a holešovických železničářů, tím také
dává trať hřbitovu osobitý svéráz.
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Funkce
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zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
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hospodářský dvůr
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kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob

Počet hrobových míst | 3 437
Obsazenost hrobových míst | 70 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna | Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice
Další ochrana
ochranné pásmo přírodní památky Královská obora
ochranné pásmo železniční dráhy
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Vegetační složka
komponovaná
stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí
keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý
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Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost

71

HOSTIVAŘSKÝ HŘBITOV

Adresa
K Jezeru

Správa
SPH, HS Vinohrady

Rozloha
0,79 ha

Kategorie
III.

Datace
založen 1879, rozšířen 1897 a 2020
Katastrální území a čísla parcel
Hostivař: 2232, 2233, 2234/1, 2229/5

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele

Hostivařský hřbitov se nachází u silnice K Horkám,
odkud ke hřbitovu vede ulice K Jezeru. Starý hřbitov se
původně rozkládal přímo u kostela Stětí sv. Jana Křtitele.
Zrušen byl – jako i mnoho dalších – v roce 1784 dekretem
Josefa II., který zakázal pohřbívání uprostřed obydlených
obcí. Současný hřbitov má dvě části, starší byla založena
roku 1879 a byly sem přeneseny některé náhrobky ze
starého hřbitova. Součástí hřbitova je márnice. Druhá
část hřbitova je oddělená zdí, jejímž středem se prochází.
Uprostřed nové části je litinový kříž. Ve zvláštní části
hřbitova jsou v parčíku hroby obětí květnového povstání
roku 1945 a pomník padlým během války.
V roce 1912 proběhla architektonická soutěž na projekt
nového ústředního pohřebiště pro rozvíjející se Prahu,
pro jehož umístění bylo vybráno území Hostivaře.
Podle vítězných návrhů měl mít hřbitov o rozloze
50 hektarů (asi jako Olšanské hřbitovy) hlavní pohřební
budovu, krematorium, kolumbárium, arkádové hrobky,
mauzoleum významných mužů a žen a hospodářské
zázemí. Záměr se nakonec nerealizoval.
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Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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→ ↘ ↘ Vizualizace vítězného návrhu rozšíření Hostivařského hřbitova |
tým Stanislava Krčmárika, 2015 | IPR Praha

Hostivařský hřbitov je už roky na hranici své kapacity,
navíc svým uzpůsobením příliš nevyhovuje pro ukládání
uren, kterých je v současnosti drtivá většina. Proto
Správa pražských hřbitovů rozhodla o vybudování
nového hřbitova, který těsně naváže stávající. Spolu
s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy vypsala
v roce 2015 architektonickou soutěž, v níž zvítězil návrh
autorského týmu architekta Stanislava Krčmárika.
Vítězové architektonické soutěže navrhli pro projekt
nového hřbitova originální řešení i způsob ukládání
ostatků. Základem stavby je monolitická konstrukce se
čtyřmi stěnami, v níž bude 1 200 speciálních pouzder
na uložení popela. Tvar budou mít podobný tubusu
na vysokoškolský diplom. Kromě toho zde vznikne
i rozptylová loučka. Aby byla orientace na hřbitově
se stovkami uren jednodušší, správa hřbitovů také
připravuje přehledný informační systém s jednotným
grafickým stylem. Kromě toho zde bude doplněn mobiliář
i osvětlení. U vchodu vznikne malé parkoviště s pěti místy
pro návštěvníky hřbitova.
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75

D ou
povs
ká

Selská

řada

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium (v nové části)
rozptylová loučka (v nové části)
vsypová loučka
společný hrob
čestné pohřebiště

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
kulturní památka | 40739/1-1656 hrob F. X. Šaldy
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
ochranné pásmo lesa
ochranné pásmo přírodní památky Hostivař–Záběhlice
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stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí
keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

N

Počet hrobových míst | 905
Obsazenost hrobových míst | 85 %
Možnost rozšíření hřbitova | již se rozšiřuje

Vegetační složka
komponovaná

K Jezeru

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

KH

or k

ám

K Jezeru

0

50 m

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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HRDLOŘEZSKÝ HŘBITOV

Adresa
Českobrodská

Správa
SPH, HS Ďáblice

Rozloha
0,36 ha

Kategorie
IV.

Datace
založen 1904
Katastrální území a čísla parcel
Hloubětín: 2419, 2420

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení

Hrdlořezský hřbitov se nachází na okraji Hloubětína,
těsně za hranicí Hrdlořez. Zřízen byl v roce 1904
hrdlořezskou obcí. V jihovýchodním rohu stojí prostá
hřbitovní márnice-kaple. Na severním konci ústřední
cesty se nachází litinový kříž s Kristem.
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Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

řada

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob

Počet hrobových míst | 670
Obsazenost hrobových míst | 70 %
Možnost rozšíření hřbitova | ano

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
ochranné pásmo lesa
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Vegetační složka
komponovaná
stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí
keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

Českobrodská
N
0

50 m

Kolonie

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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JINONICKÝ HŘBITOV

Butovický hřbitov

Adresa
Vavřinecká

Správa
SPH, HS Malvazinky

Rozloha
0,64 ha

Kategorie
III.

Datace
založen v 11. století, rozšířen 1892
Katastrální území a čísla parcel
Jinonice: 1, 2, 3, 4, 5, 6/1
*1, 2, 3 v majetku Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Filipa a Jakuba Praha-Hlubočepy

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele

Jinonický hřbitov byl založen v osadě Butovice kolem
kostela svatého Vavřince, původně románské stavby
postavené v poslední čtvrtině 11. století. Dnešní stav je
po novorománské přestavbě z roku 1894. Roku 1892 byl
rozšířen hřbitov a byla zde přistavěna nová kostnice.
Z původních staveb se dochovala u vchodu na hřbitov
dřevěná zvonice se zděnou dolní částí a stanovou
šindelovou střechou, jsou v ní tři staré zvony. Poblíž
kostela byly nalezeny stopy pravěkého osídlení, které
později využili Slované a založili na něm v 9. století
hradiště, které mohlo souviset se stavbou kostela.
Hradiště zaniklo už v 11. století, ale stopy po něm
jsou dodnes patrné. Hřbitov s kostelem a zvonicí tvoří
památkový soubor s památkami uměleckého řemesla
od druhé poloviny 19. století. V nové části jsou hroby
protifašistických bojovníků.
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Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Pod Vavř incem

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

řada

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob

84

rov

ny

bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

0

50 m

ká

Další ochrana
ochranné pásmo přírodní rezervace Prokopské údolí
ochranné pásmo lesa

p at

ec

Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna

UO

ř in

Památkově chráněné objekty na hřbitově
kulturní památka | 40301/1-1363 kostel sv. Vavřince
a hřbitov (tyto parcely nejsou ve správě SPH)

keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře

v
Va

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka

stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí

N

Počet hrobových míst | 1 003
Obsazenost hrobových míst | 70 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

Vegetační složka
komponovaná

Sídliště
Jinonice
600 m

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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KOBYLISKÝ HŘBITOV

Adresa
Horňátecká 111/21

Správa
SPH, HS Ďáblice

Rozloha
0,65 ha

Kategorie
III.

Datace
založen 1896
Katastrální území a čísla parcel
Kobylisy: 1027/2, 1028, 1029

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň

Kobyliský hřbitov se nachází v městské části Kobylisy.
Roku 1896 koupila obec Kobylisy pozemky v Ládví
a zřídila si vlastní hřbitov s kaplí. Malý hřbitůvek svou
severní zdí sousedí s kobyliskou tramvajovou vozovnou.
Uprostřed hřbitova je dřevěný kříž s železným Kristem.
Pod jižní stěnou hřbitova je pozemek s památníkem Rudé
armády, který původně stál v samém centru Prahy 8,
a čestné pohřebiště bojovníků padlých na barikádách
v květnu 1945. Na společném hrobu padlých během
Pražského povstání stojí plastika barikádníka od Jana
Hány. Na hřbitově byl opraven interiér a střecha kaple,
byly zde vybudovány zpevněné manipulační plochy
a upraveno čestné pohřebiště.
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Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob
čestné pohřebiště

Počet hrobových míst | 986
Obsazenost hrobových míst | 85 %
Možnost rozšíření hřbitova | ano

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
–
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keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

ká

řada

te c

kaplová hrobka
samostatně

rňá

systém

Ho

řada

stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí

ká

podzemní hrobka
samostatně

te c

systém

rňá

řada

Vegetační složka
komponovaná

Ho

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

Mirovická

Mirovická

N
0

50 m

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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KOŠÍŘSKÝ HŘBITOV
Kotlářka

Adresa
Pod Kotlářkou 98/7

Správa
SPH, HS Malvazinky

Rozloha
2,72 ha

Kategorie
III.

Datace
založen 1876
Katastrální území a čísla parcel
Košíře: 1977, 1979, 1980, 1981

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň

Košířský hřbitov byl založen obcí Košíře roku 1876 jako
náhrada za hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie na
Klamovce u Podbělohorské ulice. Ten byl přestavěn roku
1752 a až do vzniku nového hřbitova pod Kotlářkou se
pohřbívalo na Malostranském hřbitově. Vchod na hřbitov
je ze severovýchodu, z dnešní Weberovy ulice. Hřbitov se
rozkládá na stráni, která se svažuje severním směrem. Při
severozápadním okraji se nachází hřbitovní kaple a u ní
louka rozptylu. Ve stádiu příprav je vybudování oddělení
pro ukládání zpopelněných ostatků přírodním způsobem
bez umístění hrobových zařízení – Zahrada vzpomínek
(tzv. Zenová zahrada).
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Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Wolfova
Brdlíkova

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
ochranné pásmo lesa
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keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

N

Počet hrobových míst | 3 485
Obsazenost hrobových míst | 60 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí

a

řada

Vegetační složka
komponovaná

Weber
ov

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

Sídliště
Homolka

0

100 m

Weberova

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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LIBEŇSKÝ HŘBITOV

Adresa
Na Korábě 322/1

Správa
SPH, HS Ďáblice

Rozloha
1,69 ha

Kategorie
II.

Datace
založen 1881, rozšířen 1886, 1919 a 1946
Katastrální území a čísla parcel
Libeň: 273, 274 + 277/2

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele

Žádost o zřízení hřbitova v Libni podal tamní duchovní
správce c. k. okresnímu úřadu v Karlíně už 26. prosince
1865. Žádost však byla v březnu 1866 zamítnuta. Do roku
1882 pochovávali libeňští své mrtvé na starém proseckém
hřbitově, který byl společný pro Prosek, Střížkov, Libeň
a Vysočany. Následkem epidemie neštovic v roce 1872
a cholery roku 1873 byl však tento hřbitov tak přeplněn,
že c. k. okresní hejtmanství nařídilo všem k Proseku
přifařeným obcím vybudovat společným nákladem nový
hřbitov. Obce však nebyly schopny dohodnout se na
příspěvku, kterým by se na stavbě měly podílet, a tak
se na Proseku pohřbívalo dále. Roku 1881 bylo konečně
rozhodnuto postavit hřbitov přímo v Libni (předtím se
ještě uvažovalo o stavbě nového hřbitova na Proseku).
Libeňský hřbitov byl vysvěcen 5. listopadu 1882 a ještě
téhož dne se konal první pohřeb. 12. března 1886 byl
vysvěcen druhý libeňský hřbitov (rozšíření prvního).
Po první světové válce byl za druhým hřbitovem založen
třetí. V roce 1946 byly podél zdí druhého a třetího
hřbitova zřízeny urnové hroby.

94

Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Bulovka

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

řada

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob

Počet hrobových míst | 2 994
Obsazenost hrobových míst | 55 %
Možnost rozšíření hřbitova | ano

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
ÚSES interakční prvek funkční I5/327
ochranná zóna NRBK ÚSES
ochranné pásmo přírodní památky Bílá skála
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Vegetační složka
komponovaná

Bulovka
300 m

stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí

Na Korábě

Krejčího

keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

N

0

100 m

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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MALOSTRANSKÝ HŘBITOV

Košířský hřbitov

Adresa
Plzeňská

Správa
SPH, HS Malvazinky

Rozloha
2,21 ha

Kategorie
–

Datace
založen 1680, rozšířen 1862, zrušen 1884,
po rekonstrukci zpřístupněn 2016
Katastrální území a čísla parcel
Smíchov: 2770, 2771, 2774, 2778

Malostranský hřbitov s kostelem Nejsvětější Trojice je dnes
klidným ostrůvkem na rozhraní Smíchova a Košíř. Hřbitov
je díky umělecké hodnotě řady náhrobků prvořadou
funerální památkou na území Prahy. Pro množství
osobností zde pohřbených bývá také nazýván „hřbitovem
českého obrození“ či „památníkem národních buditelů“.
Od roku 2001 byl kvůli ochraně před vandaly hřbitov
uzavřen, v letech 2015–2016 došlo k zajištění cenných
náhrobků a celkové revitalizaci hřbitova, jejímž
primárním smyslem bylo jeho znovuotevření veřejnosti.
V rámci revitalizace bylo zřízeno zázemí pro vrátného
a ostrahu, pracoviště restaurátora, veřejné osvětlení,
byl vybudován kamerový systém. U všech stromů byly
po dendrologickém průzkumu provedeny zdravotní
a bezpečnostní řezy, 28 stromů bylo vykáceno a místo
nich bylo nově vysazeno celkem 44 lip a jasanů. Došlo
ke kompletní renovaci všech cest, kdy byl stávající asfalt
nahrazen mlatovým povrchem. Prostor před kostelem byl
pak vydlážděn pískovcovou dlažbou. Hřbitov byl rovněž
nově vybaven 36 lavičkami a 20 odpadkovými koši.
Vznikl tak důstojný prostor určený ke konání pietních
návštěv, kulturních akcí a vlastivědných exkurzí – prostor
výjimečného genia loci. Malostranský hřbitov byl znovu
zpřístupněn veřejnosti v červnu 2016.
Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova, které
vzniklo v roce 2010 jako nástupce původního občanského
sdružení, pokračuje v tradici svého předchůdce.
Iniciuje či pořádá řadu kulturních a osvětových akcí
úzce spojených s Malostranským hřbitovem, jako jsou
Dušičkové a Májové slavnosti a publikační, přednášková
či průvodcovská činnost na Malostranském hřbitově.

98

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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→ ↘ ↘ Malostranský hřbitov | Antonín Alexander, 20.–30. léta
20. století | archiv IPR Praha

Hřbitov byl původně založen jako morový při epidemii
v roce 1680 (a poté i v letech 1713–1714 a 1771–1772),
jako hřbitov pro Malou Stranu sloužil od roku 1786, kdy
z něj reforma Josefa II. učinila městské pohřebiště pro
celý levý břeh Vltavy (zejména Malou Stranu a Hradčany,
až později Smíchov a Košíře). V době morové epidemie
v roce 1680 zde byla zbudována kaple Narození Panny
Marie, která byla součástí lazaretu i hřbitova. V roce
1703 zde byla postavena kaple sv. Rocha, ochránce proti
moru. Při další morové ráně roku 1713 byla zaniklá
kaple Narození Panny Marie nahrazena kaplí Nejsvětější
Trojice. Kaple i hřbitov náležely k malostranskému
kostelu sv. Václava (býval na Malostranském náměstí),
odtud název hřbitova Malostranský. Místo kaple
Nejsvětější Trojice byl v letech 1831–1837 vystavěn
nový kostel Nejsvětější Trojice a kaple sv. Rocha byla
do něj začleněna. Farním kostelem se stal roku 1856 se
zřízením samostatné košířské farnosti (některé zdroje
hřbitov nazývají Košířským, umisťují ho do Košíř, ale leží
v katastrálním území Smíchova). V roce 1862 byl hřbitov
rozšířen o západní část. Když zástavba dosáhla až do okolí
hřbitova, byl hřbitov v roce 1884 uzavřen a jeho funkci
převzal hřbitov na Malvazinkách a na Kotlářce (Košířský).
Hřbitov postupně chátral, v roce 1927 zanikla celá část
hřbitova při severní zdi kvůli stavbě tramvajové trati
na Plzeňské ulici. Ještě větší katastrofu přineslo místu
další rozšíření Plzeňské v roce 1953, kdy byla zbourána
kaple sv. Rocha a pohřebiště přišlo o další kus rozlohy.
Hroby ze severní části byly exhumovány a významné
osobnosti byly přeneseny na nová místa blíže k centru
hřbitova. Další pozůstatky z rušené části byly přeneseny
do velkého společného hrobu označeného jen kamenem
a křížem u hlavní cesty poblíž pomníku hraběte ThunHohensteina, dominanty hřbitova. Některé náhrobky
odtud byly přemístěny na Olšanské hřbitovy a na
Vyšehradský hřbitov. Plán rozvoje Smíchova později
předpokládal zrušení Malostranského hřbitova, ale vlna
protestů významných osobností tomu zabránila. V roce
1958 byl Malostranský hřbitov s kostelem Nejsvětější
Trojice prohlášen za kulturní památku.
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Erbenova

U Paliárky

Grafická

řada

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob

Počet hrobových míst | 763
Obsazenost hrobových míst | nepohřbívá se
Možnost rozšíření hřbitova | ne

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka | 40323/1-1376 hřbitov
kulturní památka | 40323/1-1377 kostel Nejsvětější
Trojice
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna | Smíchov
Další ochrana
–
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Vegetační složka
komponovaná

Plzeňská

stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí

Bertramka

U Trojice

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

Na Čeličce

va
Holečko

keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
Duškova

bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

N
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100 m

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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Malostranský hřbitov – úprava | Projekční atelier hl. města Prahy, 1955 | archiv IPR Praha

Malostranský hřbitov – úprava | Projekční atelier hl. města Prahy, 1955 | archiv IPR Praha
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MALVAZINECKÝ HŘBITOV

Smíchovský hřbitov

Adresa
U Smíchovského hřbitova
444/1
Rozloha
7,56 ha

Správa
SPH, HS Malvazinky
Kategorie
I.

Datace
založen 1876, rozšířen 1897
Katastrální území a čísla parcel
Smíchov: 1600/2, 1601, 1602, 1603, 1604,
1609/1, 1609/9, 1610

Malvazinecký hřbitov leží při západním okraji pražské
čtvrti Smíchov, v oblasti bývalých vinic a dnešní čtvrti
Malvazinky, těsně u hranice s Radlicemi. Když se na
Malostranském hřbitově z důvodu kapacity přestalo
pohřbívat, odkoupila smíchovská obec v roce 1875
pozemky náležící k usedlosti Malvazinka a na jejich
části zřídila v roce 1876 hřbitov podle návrhu Antonína
Viktora Barvitia. V letech 1894–1896 byl podle návrhu
městského technika Adolfa Duchoně postaven ve středu
hřbitova kostel sv. Filipa a Jakuba v pseudorománském
stylu, který je dnes kulturní památka.
U vchodu na hřbitov jsou umístěna boží muka z roku 1675
a sluneční hodiny z roku 1737. V roce 1897 byl hřbitov
rozšířen o dolní, jižní, část pod kaplí. V únoru 1945 byl
hřbitov zasažen při americkém bombardování Prahy.
Kromě hrobů byla zasažena i hřbitovní kaple a na čtyřech
místech pobořena hřbitovní zeď. V západní části hřbitova
je společné pohřebiště řeholnic kongregace Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova smíchovského kláštera Sacré-Cœur z let
1874–1919. U severní zdi je poměrně velký památník
padlým při Pražském povstání v květnu 1945, památník
českým ženám v odboji stojí za kostelem. Od hlavního
vchodu vpravo tvoří hrobky významných a bohatých
rodin prakticky hřbitovní plot.
Dnes svou rozlohou i počtem pohřbených patří
Malvazinecký hřbitov mezi největší hřbitovy v Praze –
po Olšanském, Ďáblickém a Vinohradském je čtvrtým
největším pohřebištěm v Praze. Celý hřbitov je dobře
udržovaný, většina hrobů má kamenné náhrobky.
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Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Malvazinky

Pe

Urbano
va

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
–
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ké

Památkově chráněné objekty na hřbitově
–

bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy

so

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka | 40386/1-1413
národní kulturní památka

va
mo

Vy

Počet hrobových míst | 13 378
Obsazenost hrobových míst | 60 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

K Vodojemu

keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře

Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý
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zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
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malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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MOTOLSKÝ HŘBITOV

Motolské krematorium

Adresa
Plzeňská 30/233

Správa
SPH, HS Pohřební ústav

Rozloha
15,27 ha

Kategorie
–

Datace
založen 1951–1954
Katastrální území a čísla parcel
Motol: 18/3, 18/7, 416/1, 416/2, 416/11, 416/13, 417/1,
417/2, 418/1 + 18/1, 18/2, 18/6, 416/3, 418/2

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele

První návrh na stavbu krematoria v Motole od architekta
Aloise Mezery, mimo jiné autora strašnického krematoria
(1929–1932), vznikl již v roce 1937, nebyl nakonec
přijat. Krematorium v Motole bylo realizováno v letech
1951–1954 podle návrhu architekta Josefa Karla Říhy,
který byl vybrán z pěti soutěžních návrhů. Zároveň se
stavbou krematoria byl založen urnový háj koncipovaný
jako lesní hřbitov, součástí urnového háje je také loučka
vsypu. Později byly vybudovány i tři loučky rozptylu
popela zesnulých a kolumbária. Jsou umístěny v okolí
rybníčku před smuteční obřadní síní krematoria. Hřbitov
se rozkládá na zalesněném návrší v přírodním parku
Košíře–Motol, protéká jím Motolský potok. Celý prostor
urnového háje působí pietním a uklidňujícím dojmem.
V 90. letech tady byl vybudován památník obětem
komunismu. V roce 2000 zde Konfederace politických
vězňů odhalila a vysvětila náhrobek na společném
pohřebišti, do kterého byly v 50. a 60. letech ukládány
urny s ostatky politických vězňů. Komunistický režim
ostatky svých odpůrců nevydával pozůstalým, ale
ukládal je na neznámých místech, beze jmen. Že se urny
s popelem popravených a zemřelých politických vězňů
likvidovaly i na společném pohřebišti u krematoria
v Praze-Motole, zjistila Konfederace politických vězňů
teprve v roce 1999.
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Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Krematorium
Motol

Plzeňská

řada

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí

Další ochrana
přírodní park Košíře–Motol
ochranné pásmo lesa
ochranné pásmo přírodní památky Bílá skála
ÚSES funkční regionální biokoridor
ÚSES funkční lokální biocentrum

je

Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna

Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

má

Památkově chráněné objekty na hřbitově
–

bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy

or u

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka

-i-no

Počet hrobových míst | 4 989
Obsazenost hrobových míst | 80 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře

oh
Ke K

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob
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Vegetační složka
komponovaná

5.

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

U

M

l
yd

ár

ny

5 . m áj

e

N
0

200 m

oto
Za M

te ch

nou

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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NUSELSKÝ HŘBITOV

Krčský hřbitov / Na Zelené lišce

Adresa
Krčská 108/81

Správa
SPH, HS Vinohrady

Rozloha
3,02 ha

Kategorie
II.

Datace
založen v polovině 19. století
Katastrální území a čísla parcel
Krč: 1286, 1287, 1288, 1289, 1290

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý

Nuselský hřbitov byl založen v polovině 19. století,
protože starý hřbitov u kostela Narození Panny Marie již
nedostačoval. Místní pojmenování hřbitova „Na Zelené
lišce“ pochází od původně zájezdního hostince,
který stával nedaleko a ve svém domovním štítu měl
vyobrazení zelené lišky.
Nejstarší hroby jsou u severní a západní zdi a v prvním
oddělení. V jihozápadní části hřbitova býval zdí
oddělený hřbitov pro trestance zřízený nedalekou
pankráckou trestnicí (vybudována 1885–1889), který
míval samostatný vchod z ulice Ke Strži. Trestanecký
hřbitov byl zrušen ve 30. letech 20. století a zvonice je
nyní jediným svědkem jeho existence. Dnes jsou v této
části hřbitovní oddělení 22, 23 a 23A. V jihovýchodní
části hřbitova byl roku 1918 zřízen vojenský hřbitov, na
kterém se nacházejí hroby bojovníků revoluce a který
byl zrušen koncem 50. let 20. století. Za ním bylo
pohřebiště padlých v květnové revoluci roku 1945, dnes
také zrušené. Pamětní deska z tohoto pohřebiště byla
umístěna na správní budovu vedle vchodu.
Během let 2014–2015 proběhla generální rekonstrukce
ohradní zdi, která se vlivem dlouhodobě zanedbané
údržby ocitla v havarijním stavu. Uprostřed centrální
cesty stojí hřbitovní kaple, obdélná stavba s edikulou na
střeše. V roce 2013 byla provedena celková hydroizolace
kaple, na plánovanou adaptaci na kolumbárium již
nebyly finance. Dominantou jižní části hřbitova je
novogotická šestiboká zvonice, která prošla v roce 2016
celkovou rekonstrukcí. V roce 2015 byl na hřbitově
zřízen také centrální kříž, ten původní byl zlikvidován
před rokem 1989. Ze stromů na hřbitově převládají lípy,
jírovce a smrky.
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Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Na Strži

Bartáko
va

řada

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
–
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stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí

Krčský
hřbitov

keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře

K r č sk

bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

á

U

Krčská

Jankovská

No
vý

ch

do

m

ů

II

N

Počet hrobových míst | 7 139
Obsazenost hrobových míst | 60 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

Vegetační složka
komponovaná

Pacovská

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

Olbrachtova

Na Strži

0

100 m

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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PODOLSKÝ HŘBITOV

Adresa
Doudova 122/1

Správa
SPH, HS Vinohrady

Rozloha
0,75 ha

Kategorie
IV.

Datace
založen 1885, rozšířen 1912
Katastrální území a čísla parcel
Podolí: 843, 844

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň

Podolský hřbitov byl založen roku 1885 pro obce Podolí
a Dvorce, původní hřbitov u kostela svatého Michaela
archanděla byl poté zrušen a přeměněn na park. Roku
1912 byl hřbitov rozšířen na zhruba dvojnásobek své
původní rozlohy (rozšíření je připomenuto křížem
s letopočtem při západní zdi). Nový vchod byl zřízen na
jižní straně z ulice Na Klaudiánce, odkud vede centrální
cesta k márnici, která se nachází uprostřed severní zdi.
Hřbitov má deset oddělení, v šestém jsou dva pomníky
členům Sokola podolského a Sokola pankráckého, kteří
padli v první a druhé světové válce. V jihovýchodním
rohu se nachází neoznačená novogotická kaplová hrobka,
uvnitř jsou uloženy urny.
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Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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á
Lopateck

řada

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob

Počet hrobových míst | 1 346
Obsazenost hrobových míst | 80 %
Možnost rozšíření hřbitova | ano

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
–
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Vegetační složka
komponovaná
stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí

Doudova

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

Na

keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře

Kla

ud

iá n

ce

bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

N
0

50 m

U Po

ého h
dol sk

va
ř b it o
Na Hřebenech
250 m

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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PROSECKÝ HŘBITOV

Adresa
Čakovická 280/65

Správa
SPH, HS Ďáblice

Rozloha
1,54 ha

Kategorie
III.

Datace
založen 1896
Katastrální území a čísla parcel
Prosek: 602, 603, 604 + 606

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň

Prosecký hřbitov byl založen roku 1896 jako náhrada za
zrušený hřbitov u kostela sv. Václava. Vchod je ze severní
strany od ulice Stoupající. Hřbitov se dělí na dvě části
oddělené zdí. V té severní se nachází velký železný
kříž s Kristem. Bylo zde opraveno sociální zázemí pro
pracovníky hřbitova včetně fasády správního domku
a smuteční obřadní síně. V roce 2006 proběhla oprava
rozvodů vody. V roce 2009 byly zbudovány cesty
u kolumbárií a v roce 2010 dokončena celková oprava
ohradních zdí.
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Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Prosek
300 m

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
ochranné pásmo metra
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keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

Krocínka
350 m

Stoupající

N

Počet hrobových míst | 2 895
Obsazenost hrobových míst | 80 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí

á

řada

Vegetační složka
komponovaná

Čakovick

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

0

50 m

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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RADLICKÝ HŘBITOV

Konvářka

Adresa
Výmolova

Správa
SPH, HS Malvazinky

Rozloha
0,37 ha

Kategorie
IV.

Datace
založen 1896
Katastrální území a čísla parcel
Radlice: 457, 458

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň

Radlický hřbitov má trojúhelníkový tvar a nepravidelnou
dispozici ve svahu se vstupní branou z nároží a márnicí
se čtyřbokou vížkou. Márnice má dnes z hřbitovní strany
zazděná okna i vchod. Na horním konci hlavní cesty je
umístěn dřevěný kříž z roku 1897, na kterém je upevněn
malý kovový kříž s Kristem. Na hřbitově jsou vzrostlé
javory, jejichž stín spolu s polohou ve svahu dodává
hřbitovu malebný ráz.
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Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Radlická
800 m

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

řada

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
–
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bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

a

Památkově chráněné objekty na hřbitově
–

keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře

lov

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka

stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí

mo

Počet hrobových míst | 391
Obsazenost hrobových míst | 40 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

Vegetační složka
komponovaná

Vý

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob

Nad Dívčími
hrady
250 m

N
0

50 m

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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RUZYŇSKÝ HŘBITOV

Adresa
Karlovarská | Pod Hřbitovem

Správa
SPH, HS Bubeneč

Rozloha
0,43 ha

Kategorie
IV.

Datace
založen na přelomu 19. a 20. století,
rozšířen asi na přelomu 40. a 50. let 20. století
Katastrální území a čísla parcel
Ruzyně: 895/1, 895/2, 896

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň

Ruzyňský hřbitov byl založen pravděpodobně na
přelomu 19. a 20. století. Rozkládá se severně podél
Karlovarské silnice pod její úrovní. Ve starší, východní,
části je uprostřed centrální cesty kříž na podstavci.
Centrální cesta vede od hlavní brány západním směrem
k novogotické kapli postavené roku 1902. Za kaplí
směrem západním je průchod do nové části hřbitova.
V jihovýchodním rohu nové části je pomník příslušníkům
ruské osvobozenecké armády, padlých v květnu 1945
v boji s okupanty.
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Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

řada

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob

Počet hrobových míst | 588
Obsazenost hrobových míst | 65 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
–
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Pod Hřbitovem

Lišanská

Vegetační složka
komponovaná
stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí
keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

Karlovars

N

ká
Ruzyňský hřbitov

0

50 m

250 m

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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STŘEŠOVICKÝ HŘBITOV

Adresa
Cukrovarnická 131

Správa
SPH, HS Bubeneč

Rozloha
0,58 ha

Kategorie
III.

Datace
založen 1900
Katastrální území a čísla parcel
Střešovice: 2048, 2049

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele

Střešovický hřbitov je situován nad Buštěhradskou
dráhou západně od čtvrti Ořechovka, sousedí
s fotbalovým hřištěm. Dříve k němu od Chládkova
zahradnictví (jižně od hřbitova) vedla malebná kaštanová
alej, která však byla v 70. letech 20. století vykácena a na
jejím místě byly postaveny panelové domy. Nyní je cesta
přehrazena plotem, jeden z obou paneláků byl zbourán
a nahrazen parkovištěm, na místo kterého opět probíhá
výstavba bytových domů.
Uprostřed hřbitova je na podstavci dřevěný kříž
s kamenným korpusem ukřižovaného Krista, označený na
podstavci letopočtem 1900. Hřbitov byl oficiálně založen
roku 1900, ale vstupní brána, budova kaple s márnicí
a první pohřby se datují do let 1897–1898. Hřbitov je
zarostlý kaštany, javory a topoly. Společnou hrobku zde
mají řeholní sestry apoštolátu sv. Františka.
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Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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N

řada

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob
řádové pohřebiště

Počet hrobových míst | 930
Obsazenost hrobových míst | 80 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
ochranné pásmo železniční dráhy
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ou
avk

Vegetační složka
komponovaná
stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí
keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

Cukrovarnická

N

0

50 m

Baterie
500 m

Za Průsekem

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

sl
ad B o ř i

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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ŠÁRECKÝ HŘBITOV

Dejvický hřbitov / U Matěje

Adresa
U Matěje 213/7

Správa
SPH, HS Bubeneč

Rozloha
1,30 ha

Kategorie
II.

Datace
založen v 15. století, rozšířen 1852, 1902 a 1930
Katastrální území a čísla parcel
Dejvice: 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104,
2105 + 2078/2, 2078/3
*2103 kostel v majetku Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Matěje Praha-Dejvice

Hřbitov Šárka se nachází v Dejvicích kolem římskokatolického kostela sv. Matěje a tvoří dominantu nad
údolím Tiché Šárky. Areál kostela se hřbitovem vznikal
postupně v místech staršího kostelíka (první zmínka
z roku 1517), který byl roku 1770 zbořen a znovu vystavěn
v pozdně barokním slohu. Hřbitov na tomto místě však
pravděpodobně existoval v době, kdy je zde zmiňován
první farář (roku 1404). Jisté je, že hřbitov zde byl už
před velkou morovou epidemií roku 1680, protože už
tehdy nedostačoval, musel být postaven další šárecký
hřbitov, tentokrát v Nebušicích. V roce 1852 byl farní
hřbitov rozšířen díky soukromému daru pozemku. Obecní
hřbitov pro Dejvice byl založen vedle kostelního hřbitova
roku 1902, kdy obec odkoupila pozemek od soukromého
majitele. K dalšímu rozšíření kostela došlo roku 1930.
Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných
hřbitovů. Nejstarší část, dnes označovaná jako Šárka I,
se rozkládá kolem kostela. K ní na jihu ve svahu přiléhá
část Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice
I až VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice
VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka
II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou
průchody. Dva vstupy na hřbitov jsou umístěny blízko
sebe v severovýchodní části. Při severovýchodním nároží
stojí obdélná budova márnice a vstupem na jižní fasádě.
Další dvě provozní a skladové budovy se nacházejí zhruba
uprostřed severní zdi (mezi vstupy), na jednu z nich
navazuje přízemní novostavba. Na hřbitově se nachází
hrobka proboštů Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.
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Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Starého

U Matěje

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

řada

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob
řádové pohřebiště

Počet hrobových míst | 2 223
Obsazenost hrobových míst | 95 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka | 44378/1-1475
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
přírodní park Šárka–Lysolaje
ochranná zóna NRBK ÚSES
ochranné pásmo lesa
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Vegetační složka
komponovaná
stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí

U Matěje
350 m

keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

N
0

50 m

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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VOKOVICKÝ HŘBITOV

Libocký hřbitov

Adresa
Evropská 244/202

Správa
SPH, HS Bubeneč

Rozloha
2,25 ha

Kategorie
III.

Datace
založen 1902
Katastrální území a čísla parcel
Liboc: 1089/4, 1089/5, 1091/1
Vokovice: 691/1, 691/2, 692/1, 692/2, 693, 694

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele

Vokovický hřbitov byl založen v roce 1902 nad Šáreckým
údolím mezi obcemi Liboc, Vokovice a Veleslavín.
Původně byl zamýšlen pro obce Vokovice a Veleslavín, ale
nedlouho po jeho založení sem byly přestěhovány i hroby
a náhrobky z rušeného libockého hřbitova.
Hřbitov má tvar nepravidelného mnohoúhelníku, jeho
nejdelší úhlopříčka je asi 280 metrů dlouhá. Vokovická
část hřbitova má deset oddělení a je východně od vchodu,
veleslavínská má tři oddělení podél severní zdi a je
zde historizující budova márnice (někdy označovaná
jako kaple). Proti vchodu se nachází rozptylový háj,
kolem kterého jsou rozmístěny urnové hroby, podél
severní, východní a jižní zdi kolem vokovické části také
kolumbária. Kromě vstupního, urnového, hřbitova,
který je nejnovější, sestává celý hřbitov z pěti dalších
částí, oddělených od sebe cihlovými omítanými zdmi.
Na severní zdi jsou umístěny mramorové pamětní desky
tvořící památník protifašistického odboje z května 1945.
Kancelář se nalézá v jihozápadním rohu. Při jižní hranici
areálu při Evropské ulici je umělecky zpracovaná ohradní
zeď ze strukturovaného betonu.
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Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň
Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Šárecký potok / vodní nádrž Džbán

řada

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob
čestné pohřebiště

Počet hrobových míst | 6 279
Obsazenost hrobových míst | 85 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
kulturní památka | 40552/1-1529 hrob Matija Murka
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
ochranné pásmo lesa

146

Vegetační složka
komponovaná
stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí
keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře

Divoká
Šárka
Evropská

bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

N
0

100 m

Jeneč ská

Za Vokovickou vozovnou

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

Vozovna Vokovice

José Martího

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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VRŠOVICKÝ HŘBITOV

Adresa
Moskevská

Správa
SPH, HS Vinohrady

Rozloha
5,12 ha

Kategorie
II.

Datace
založen 1907, rozšířen počátkem 50. let 20. století
Katastrální území a čísla parcel
Vršovice: 2214/2, 2216, 2218 + 2219, 2220/1

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň

Vršovický hřbitov byl založen na Bohdalci pod Vršovskou
horou, dnes sevřený mezi dvěma rušnými silnicemi. Obec
odkoupila soukromý pozemek už roku 1901. Na průčelí
hřbitovní kaple je sice letopočet 1906, ale hřbitov byl
slavnostně vysvěcen až v červenci 1907, kdy se uskutečnil
i první pohřeb. Po revitalizaci smuteční obřadní síně,
louky rozptylu, komunikací a zeleně se Vršovický hřbitov
zařadil mezi nejatraktivnější hřbitovy v Praze.
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Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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ií
láv
dS
Na

Sedmidom

U Vršovic

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob
čestné pohřebiště
záložní pohřebiště

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
–
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bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

M

evs
osk

ká

N

Vršovický hřbitov

0

100 m

V ýst

up n

ř
aK

ce

iv

í

ová
Svah

Počet hrobových míst | 8 153
Obsazenost hrobových míst | 65 %
Možnost rozšíření hřbitova | ano (masový hrob)

keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře

á

řada

stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí

lic
k

podzemní hrobka
samostatně

es

systém

Kř

řada

ova

Vegetační složka
komponovaná

N

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

kého hřbit

ky

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV

Adresa
Štulcova 157/3a

Správa
SPH, HS Vinohrady

Rozloha
0,81 ha

Kategorie
I.

Datace
založen ve 13. století, rozšířen 1869, 1891, 1894 a 1899
Katastrální území a čísla parcel
Vyšehrad: 83/1, 83/2, 83/3, 84 + 82/2, 82/3
*83/2, 83/3, 84 v majetku Královské kolegiátní
kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň

Pohřbívání na Vyšehradě má dávnou historii, nejpozději
ze 13. století. Z období středověku byly na zdejším území
zjištěny nejméně čtyři hřbitovy – u rotundy sv. Martina,
u baziliky sv. Vavřince, u kostel Stětí sv. Jana a u baziliky
sv. Petra a Pavla, který slouží nejdéle. Vyšehradský
hřbitov byl přebudován na národní pohřebiště v roce
1869. Je zde pochováno na 600 významných osobností
– spisovatelů, vědců, básníků, výtvarných umělců,
skladatelů, herců, lékařů, politiků aj. Součástí hřbitova
je na východní straně monumentální hrobka Slavín
– společné místo posledního odpočinku národních
velikánů. U vchodu na západní straně se nalézá
samostatné oddělení, kde jsou pohřbeny řádové sestry
(voršilky, bartolomějky, redemptoristky). Na pozemku
stojí kaple a márnice.
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Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Hřbitov představoval výjimku mezi pražskými
hřbitovy – když byly na základě nařízení Josefa II.
v roce 1785 zrušeny hřbitovy u kostelů uvnitř města,
na Vyšehradském hřbitově bylo pohřbívání povoleno
zvláštním výnosem. V roce 1887 byly na severním
a západním okraji hřbitova postaveny novorenesanční
arkády podle návrhu architekta Antonína Wiehla. Ten
je autorem i společné hrobky Slavín, postavené v letech
1889–1893. Autorem koncepce architektonického řešení
rozšíření hřbitova byl Antonín Barvitius. Symbolické
hroby s pomníky zde mají právnička a politička Milada
Horáková (popravena v Praze na Pankráci) nebo malíř
a spisovatel Josef Čapek (zahynul v dubnu 1945
v koncentračním táboře Bergen-Belsen). V roce 1999 byl
odhalen pomník českým hercům, společný hrob herců
bez rodin.
Až do roku 1899 sahal hřbitov po spojnici mezi severní
a jižní brankou. Na památku toho je před Wiehlovou
severní brankou zadlážděno datum 1899. Na opačné
straně této osy zůstaly pouze hřbitůvky jeptišek, které
sem byly přeloženy při přestavbě kostela. Hřbitov
alžbětinek ležel původně před kostelem, kde ovšem
překážel, a tak byl přemístěn na dnešní místo. Brzy
bylo na Vyšehradě zapotřebí dalších míst, protože nešlo
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jen o hřbitov významných lidí, ale i běžných občanů,
kteří zaplnili většinu plochy. Probošt Mikuláš Karlach
souhlasil s rozšířením hřbitova do části zahrady Starého
proboštství. Tato část hřbitova se dnes vyznačuje jinou
sestavou hrobek.
S myšlenkou vystavět společnou hrobku přišel spolek
Svatobor v roce 1862, kdy v jeho čele stál František
Palacký. Iniciátory založení pantheonu byli vyšehradský
probošt Mikuláš Karlach a smíchovský starosta Petr
Fischer, který také stavbu financoval a věnoval ji
do užívání vlasteneckému spolku Svatobor. Slavín
tvoří krypta v úrovni terénu hřbitova krytá plošinou.
Na plošinu vede v její celé šíři žulové schodiště
s balustrádovým zábradlím. Uprostřed plošiny stojí
pomník se sarkofágem. Nad sarkofágem se sklání
alegorická okřídlená postava Génia vlasti. Po levé straně
pomníku je socha Vlasti truchlící a po pravé straně socha
Vlasti vítězné. V hrobce je 44 pohřebních kobek, většinou
s rakvemi, v některých jsou uloženy urny. Zatím poslední
urna, která byla do hrobky uložena, patřila herci Karlu
Högrovi. Zemřel v roce 1977, avšak jeho ostatky byly na
Slavín přeneseny v září 2013. O Slavín a o hroby dalších
dvanácti významných osobností se stará spolek Svatobor,
který po dvaceti letech obnovil svou činnost v roce 1990.
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Štulco
v

Výtoň
650 m

a

Albertov
650 m
V

P

ev

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob
řádové pohřebiště
čestné pohřebiště
Počet hrobových míst | 1 351
Obsazenost hrobových míst | 100 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka | 11740/1-1273
národní kulturní památka | 113
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
ochranné pásmo NKP (stavební uzávěra)
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stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí
keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře

Ostrčilovo
náměstí
900 m

bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

K R o tun

Štulcova
Soběslavova

systém

Vegetační složka
komponovaná

a

řada

sti

v
Štulco

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

no

N

0

50 m

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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dě

ZÁBĚHLICKÝ HŘBITOV

Adresa
Břečťanová

Správa
SPH, HS Vinohrady

Rozloha
0,23 ha

Kategorie
IV.

Datace
založen v 19. století, zrušen 1970,
2001 obnoveno pohřbívání uren
Katastrální území a čísla parcel
Záběhlice: 2249

Předprostor
předprostor
parkovací stání pro návštěvníky hřbitova
vyhrazená parkovací stání
parkovací stání v okolních ulicích
lavičky
stín
správa: HMP
Rozhraní
zeď
budovy
plot
Terén
rovinný
mírně svažitý
svažitý
Informační systém
informační tabule
označníky hřbitovního oddělení
cedulky u významných hrobů/objektů
směrové ukazatele
Objekty
kostel
kaple | sv. Lazara
zvonice
kříž
památník
márnice
vrátnice
hřbitovní budova
administrativní budova
krematorium
smuteční obřadní síň

Záběhlický hřbitov se nachází mezi ulicemi Břečťanovou
a Jabloňovou. Byl založen jako náhrada za zrušený
hřbitov u kostela Narození Panny Marie. Nejstarší
hroby jsou z 2. poloviny 19. století. Velká hrobka
rodiny záběhlického velkostatkáře Václava Černého se
nachází uprostřed zadní zdi, hrobka statkáře Švehly je
vlevo od vchodu. Hřbitov je dodnes dobře dochovaný
a navštěvovaný pozůstalými, pouze v některých částech
(zejména při východní zdi) porušený a zanedbaný.
Pohřbívání zde totiž bylo roku 1970 z hygienických
důvodů zastaveno a hřbitov byl určen ke zrušení. Roku
2001 bylo pohřbívání obnoveno pro urnové pohřby. Jde
o zdánlivě nenápadný hřbitůvek, který se ztrácí mezi
mnohopodlažními panelovými domy.
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Funkce
vrátnice
zázemí zaměstnanců
kanceláře správy
technické zázemí
hospodářský dvůr
bydlení
Služby
květinářství
kamenictví
občerstvení
pohřební služba
toalety
zapůjčení nářadí
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Hyacintová

systém

podzemní hrobka
samostatně

řada

systém

kaplová hrobka
samostatně

řada

systém

urnový hrob
samostatně

řada

systém

urnový háj
kolumbárium
rozptylová loučka
vsypová loučka
společný hrob

Památková ochrana areálu hřbitova
kulturní památka
národní kulturní památka
Památkově chráněné objekty na hřbitově
–
Plošná památková ochrana
Pražská památková rezervace (UNESCO)
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
památková zóna
Další ochrana
–
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keřové patro
tvarované živé ploty
volně rostlé keře
Blatouchová

bylinné patro
popínavé rostliny
okrasné záhony
travnaté plochy
Povrch cest
asfalt
kamenná dlažba (štípané kostky)
kamenná štětová dlažba (nepravidelná)
velkoformátová kamenná dlažba
betonová zámková dlažba
betonová skladebná dlažba
štěrk
mlat
travnatý

N

Počet hrobových míst | 470
Obsazenost hrobových míst | 45 %
Možnost rozšíření hřbitova | ne

stromové patro
alej
stromořadí
solitérní stromy
dominantní strom
háj
stromy za zdí

Jabloňová

řada

Vegetační složka
komponovaná

Břečťanová

Pohřbívání
rakvový hrob
samostatně

0

50 m

Poliklinika
Zahradní Město

Mobiliář
lavičky
odpadkové koše
pítko
stojany na kola
osvětlení
kamerový systém
Voda
zdroj užitkové vody
kanalizační vpusť
Odpad
popelnice
malý kontejner
velký kontejner
komponovaná hnízda
tříděný odpad
kompost
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Benický hřbitov

K Lipanům

22 Benice

Ďáblický starý hřbitov

Ďáblická

8

Ďáblice

Dolnochaberský hřbitov

Pod Zámečkem

8

Dolní Chabry

Dolnopočernický hřbitov

Bakurinova

Dubečský hřbitov Dubeček

rozloha (ha)

založen

katastrální
území

městská část

adresa

hřbitov

rozloha (ha)

založen

HŘBITOVY VE SPRÁVĚ CÍRKVÍ
katastrální
území

městská část

hřbitov

adresa |
kostel

HŘBITOVY VE SPRÁVĚ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

0,06

Čakovický hřbitov

Schoellerova 168/34

18 Čakovice

1896

0,23

1906

0,35

hřbitov Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského

Žalanského

17 Řepy

1884

0,13

14 Dolní Počernice

1786

0,46

K Vilkám

15 Dubeč

1892

0,32

Nový židovský hřbitov
na Žižkově (na Olšanech)

Izraelská 712/1

3

1890

10,14

Dubečský hřbitov Na Horkách

Městská

15 Dubeč

1895

0,52

Hornopočernický hřbitov

K Odpočinku

20 Horní Počernice

Hrnčířský hřbitov

K Hrnčířům

11 Šeberov

1896

0,60

Chodovský hřbitov

Lečkova

11 Chodov

1945

0,69

Cholupický hřbitov

Podchýšská

12 Cholupice

1938

0,32

Chuchelský hřbitov

Chuchelský háj | sv. Jana Nepomuckého

16 Velká Chuchle

Chvalský hřbitov

Bystrá

20 Horní Počernice

1777

0,72

Kbelský hřbitov

Semilská 599/57

19 Kbely

1948

2,11

Kolodějský hřbitov

Lupenická

21 Koloděje

1806

0,54

Kolovratský hřbitov

K Říčanům

22 Kolovraty

1926

0,94

Královický hřbitov

K Markétě | sv. Markéty

22 Královice

0,18

Kunratický hřbitov

Hřbitovní

4

0,56

Kyjský hřbitov

Broumarská

14 Kyje

19. stol.

0,92

Modřanský hřbitov

K Dolům | Nanebevzetí Panny Marie

12 Modřany

14. stol.

0,92

Nebušický hřbitov

K Cíli

6

Nebušice

1884

0,45

Petrovický hřbitov

Novopetrovická

15 Petrovice

1907

0,48

hřbitov Přední Kopanina

K Tuchoměřičům | sv. Maří Magdalény

6

30. léta 20. stol. 0,52

0,29

Kunratice

Přední Kopanina

0,08

Radotínský hřbitov Václava Balého Václava Balého

16 Radotín

Radotínský hřbitov Na Pískách

Zderazská

16 Radotín

Radotínský urnový háj Otínská

Na Výšince

16 Radotín

Řeporyjský hřbitov

Smíchovská

13 Řeporyje

Řepský hřbitov

Žalanského

17 Řepy

Slivenecký hřbitov

Višňovka

5

Sobínský hřbitov

Hostivická 45a

17 Sobín

Stodůlecký hřbitov

Líšnická

13 Stodůlky

Třebonický hřbitov

K Řeporyjím | sv. Jana a Pavla

13 Třebonice

0,34

Třeboradický hřbitov

U Hřbitovů 239

18 Třeboradice

0,64

Uhříněveský hřbitov

Přátelství

22 Uhříněves

0,96

Újezdský hřbitov

Zaříčanská

21 Újezd nad Lesy

Vinořský hřbitov

Mladoboleslavská

19 Vinoř

1,05

Zbraslavský hřbitov

Havlín | kostel sv. Havla

16 Zbraslav

1,96

Zličínský hřbitov

Za Dolejšákem

17 Zličín

0,39
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Žižkov

0,66

0,32
1972

0,83
0,33

poč. 20. stol.

0,61

1837

1,67

Slivenec

0,44
30. léta 20. stol. 0,14
1835

1940

0,33

0,40
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U Drahaně – V Zámcích

8

Bohnice

Hradčanský vojenský hřbitov

park Maxe van der Stoela

6

Hradčany

1786 | 1906

Libocký hřbitov

Libocká

6

Liboc

1842 | 1902

Starý suchdolský hřbitov

Ke Kozím hřbetům | sv. Václava

6

Suchdol

rozloha (ha)

založen |
zrušen

katastrální
území

městská část

adresa |
kostel

hřbitov
Starý bohnický hřbitov

Bohnická | sv. Petra a Pavla

8

Bohnice

| konec 19. stol. 0,21

Starý bubenečský hřbitov

Krupkovo náměstí | sv. Gotharda

6

Bubeneč

0,10

–

Starý dolnochaberský hřbitov

Bílenecké náměstí | Stětí sv. Jana Křtitele

8

Dolní Chabry

0,18

Starý dolnopočernický hřbitov

Národních hrdinů | Nanebevzetí Panny Marie

14 Dolní Počernice

0,08

0,07

Starý dubečský hřbitov

Lipové náměstí | sv. Petra

15 Dubeč

0,13

Starý hloubětínský hřbitov

Hloubětínská | sv. Jiří

14 Hloubětín

| 1904

0,19

Starý hlubočepský hřbitov

Na Zlíchově | sv. Filipa a Jakub

5

Hlubočepy

| 1896

0,16

Starý holešovický hřbitov

Kostelní | sv. Klimenta

7

Holešovice

| 1886

0,19

Starý hostivařský hřbitov

Kozinovo náměstí | Stětí st. Jana Křtitele

15 Hostivař

Starý hrnčířský hřbitov

K Šeberovu | sv. Prokopa

11 Šeberov

| 1896

0,07

Starý kolovratský hřbitov

Mírová | sv. Ondřeje

22 Kolovraty

| 1926

0,14

Starý kyjský hřbitov

Krčínovo nám. | sv. Bartoloměje

14 Kyje

| 1854

0,11

Starý petrovický hřbitov

Edisonova | sv. Jakuba Staršího

15 Petrovice

Starý podolský hřbitov

Pod Vyšehradem | sv. Michala archanděla

4

Podolí

Starý prosecký hřbitov

U Proseckého kostela | sv. Václava

9

Prosek

Starý radotínský hřbitov

náměstí sv. Petra a Pavla | sv. Petra a Pavla

16 Radotín

1909 | 50. léta
2,53
20. stol.

Bohnický ústavní hřbitov
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rozloha (ha)

UZAVŘENÉ HŘBITOVY V MAJETKU CÍRKVÍ
založen |
zrušen

katastrální
území

městská část

hřbitov

adresa |
kostel

UZAVŘENÉ HŘBITOVY V MAJETKU MĚSTA/STÁTU

Ruzyně

11. stol. | 1906

0,12

0,35

0,09
1683 | 1885

0,17
0,39
0,08

1781–1788
| 1945

0,03

Evangelický toleranční hřbitov Huberova

6

Starý řeporyjský hřbitov

Řeporyjské náměstí | sv. Petra a Pavla

13 Řeporyje

0,11

Starý slivenecký hřbitov

K Lochkovu | Všech svatých

5

Slivenec

0,08

Starý třeboradický hřbitov

Slaviborské náměstí | Nanebevzetí Panny Marie

18 Třeboradice

0,18

Starý uhříněveský hřbitov

Přátelství

22 Uhříněves

0,16

Starý vinořský hřbitov

Vinořské náměstí | Povýšení svatého Kříže

19 Vinoř

0,15

Starý záběhlický hřbitov

K Prádelně | Narození Panny Marie

10 Záběhlice

0,15

Starý židovský hřbitov
na Starém Městě (na Josefově)

Široká 23/3

1

Josefov

1439 | 1786

1,12

Starý židovský hřbitov
na Žižkově (Olšanský)

Fibichova 2818/2a

3

Žižkov

1680 | 1890

0,72

Starý židovský hřbitov
v Libni

Vojenova

8

Libeň

konec 16. stol.
| 1892

–

Nový židovský hřbitov
v Libni

Davídkova

8

Libeň

1892 | 1975

0,32

Starý židovský hřbitov
na Smíchově

U Starého židovského hřbitova 2556
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na Smíchově
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0,6

Židovský hřbitov
v Uhříněvsi

V Bytovkách 57/35

22 Uhříněves

1. čtvrtina
18. století |

0,35
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