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Revitalizace předprostoru hřbitovů v Čakovicích

trávník s přísevem květnaté louky

PROSTOROVÝ KONCEPT
Základním prostorově kompozičním prvkem je 
bosket (lesík) z pravidelně vysázených stromů. 
Hmota korun stromů v pravidelném rastru prostor 
jasně vymezí, ale území zároveň zůstane 
z horizontu člověka průhledné a čitelné. Navržený 
bosket z ořešáků (Juglans regia) je zároveň 
reminiscencí na sad, který zde byl v minulosti 
vysázen.

KOLUMBÁRIUM A NOVÝ VSTUP NA TŘEBORADICKÝ 
HŘBITOV
Namísto současné zdi vznikne nové kolumbárium 
s bránou uprostřed. Navrhovaný vstup logicky 
propojí hlavní osovou cestu hřbitovem s nově 
upravovaným předprostorem. Minimalistický 
betonový design je inspirován kolumbáriem 
v Basileji.

ÚPRAVA VSTUPU NA ČAKOVICKÝ HŘBITOV
Jednoduchá kultivace - rozšíření a nová brána 
(spolu s dlažbou a patníky) přinese vstupu 
adekvátní důstojnou podobu.

ČLENĚNÍ PLOCHY A POVRCHY
Dláždění z velkých žulových kostek svou 
strukturou a materiálovou kvalitou podtrhne 
význam vstupů v prostoru a (spolu s patníky) 
vytvoří jasně čitelné předprostory bran. Tyto 
kamenné koberce se potkávají ve tvaru, za kterým 
lze vidět symboliku kříže a vytvoří cestu 
propojující oba hřbitovy. Většina plochy pod stromy 
bude travnatá, exponovanější části budou řešeny 
zatravněnou dlažbou. Pro pojížděné plochy a místo 
pro kontejnery navrhujeme běžnou žulovou dlažbu. 
Chodník bude řešen v návaznosti na okolní 
chodníky, buď asfaltový nebo dlážděný.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A PARKOVÁNÍ
Základní dopravní schema se nemění. Ulice 
U Hřbitovů bude řešena jako sdílený prostor, 
vozovka bude zvýšena a bez obrubníků. Pro běžnou 
potřebu návštěvníků postačí parkovací místa pod 
stromy. Příležitostně (Svátek zesnulých) je možné 
parkovat u zdi na druhé straně. Více 
k problematice viz sešitek Dopravní řešení 
a možnosti parkování.

TŘÍDĚNÝ ODPAD
Pro kontejnery je nově vymezen dlážděný plácek 
snadno dostupný přímo z chodníku a ulice. Před 
autobusovou zastávkou bude místo pro popelářské 
auto, které umožní i bezproblémové zastavení při 
vyhazování odpadu. Provoz kolem tříděného odpadu 
- ukládání i vyvážení se díky tomu nebude 
odehrávat ve vstupním prostoru hřbitovů. Počet 
kontejnerů bude v rámci možností zredukován.

ZASTÁVKA AUTOBUSU
Poloha zůstává v podstatě zachována, chodník 
bude rozšířen. Nainstalován bude prosklený 
přístřešek kvalitního a nenápadného designu 
(případně možno použít stávající). Pohodlí při 
čekání zajistí několik laviček, dětem ukrátí dlouhou 
chvíli houpačka.

TRAFOSTANICE
Objekt obroste popínavou zelení. Vhodný je 
například loubinec pětilistý (Parthenocissus 
quinquefolia).
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