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V zorném poli geografů

Prostředí a kultura českých hřbitovů

Vnímání a pozice hřbitovů
Zákon č. 256/2001 Sb. definuje hřbitov 

(pohřebiště) jako prostor určený k pohřbení 
lidských pozůstatků nebo k uložení zpopel-
něných lidských ostatků. Tato definice pou-
kazuje pouze na jeden účel hřbitova, a to 
na účel ryze užitkový. Pro většinu z nás má 
hřbitov další funkce a významy, které jsou 
především duchovního rázu (tak jak to cí-
tíme z obrázku 1). Před samotným zamyš-
lením nad geniem loci hřbitova si dovolím 
malý exkurz do historie zakládání a vnímá-
ní hřbitovů v Česku. 

Do 18. století bylo pohřbívání výhrad-
ně v rukou církve. Smrt byla dříve pova-
žována za běžnou součást lidského života, 
a to také proto, že hřbitovy byly kdysi (od 
8. století) v centrech obcí a měst – okolo 
kostelů. Pohřbívalo se také podél venkovní 
zdi kostela a v kostele samém. Všimněte si, 
že kolem kostelů mnohde dodnes existují 
vyvýšené travnaté plochy, pozůstatky po 
hřbitovech. 

Z hygienických důvodů se začaly již 
v 16. století ve Francii objevovat snahy 
o přenesení hřbitovů za hranice intravilánu 
(zastavěné plochy obcí). V českých zemích 
byl vydán v roce 1784 Josefem II. dvorský 
dekret, který zakazoval pohřbívání v koste-
lech a kolem nich. Bylo nařízeno budování 
nových hřbitovů v extravilánu. Zákonem 
z roku 1870 začaly hřbitovy spadat do resor-
tu zdravotnictví, čímž se místo posvátného 
charakteru změnilo v místo veřejné služby 
(Malinová 2002).

Představy o smrti a pohřbívání, forma 
obřadu, truchlení a podoba hřbitova se liší 
podle typu náboženství. Právě charakter 
pohřebního rituálu je jedním z nejvýznam-
nějších znaků náboženství. Hřbitov je po-
važován za posvátné místo a je spjat s ví-
rou, což silně ovlivňuje jeho atmosféru.  
J. Heller a M. Mrázek (2004) uvádějí, že za 
něco svatého býval považován nejen hrob, 
ale také zemřelý. Podle některých představ 
o vzniku a vývoji bohů byl za prvního boha 
považován právě zemřelý, protože vzbuzo-
val bázeň a pocit, že živé přesahuje. Právě 
díky mystickému významu a těžko uchopi-
telnému tématu smrti se hřbitovy vyznačují 
nezaměnitelnou atmosférou (vzpomeňme 
na strašidelné historky z dětství). 

Hřbitov bývá vnímán jako tajemné místo 
i z důvodu postoje moderní společnosti ke 
smrti. Zhruba od počátku 20. století bylo 
téma smrti v západní společnosti tabui-
zováno. Do poloviny 20. století např. ne-
existovaly prakticky žádné vědecké studie 
zabývající se smrtí. Téma smrti bylo ze spo-
lečnosti vytěsňováno i přesto (nebo možná 
právě proto?), že smrt patří neodmyslitelně 
k životu. Koncem 20. století se začalo ve 
světě ve vědeckých kruzích i mezi běžnou 
populací o smrti opět hovořit. V Česku byla 
tabuizace smrti marxistickou ideologií ješ-
tě umocněna a dodnes v podstatě nedošlo 
k otevření veřejné diskuse o tomto tématu 
(Nešporová 2004). Díky obecným změnám 
společnosti (např. náboženským změnám, 
změnám hodnot a stylu života) prošel a na-

dále prochází i postoj ke smrti a hřbitovům 
určitým vývojem.

 
Jak je utvářena atmosféra hřbitovů?

Atmosféra hřbitova je utvářena jednak 
subjektivním vnímáním místa pozorovate-
lem a jednak objektivním vzhledem a cha-
rakterem hřbitova. Hřbitovy v různých 
koutech světa mají různou podobu, která 
závisí na místních kulturních, historických 
i přírodních podmínkách. Tak jako lze jed-
noduše rozlišit japonský, americký a český 
hřbitov, lze nalézt i výrazné rozdíly v podo-
bě hřbitovů na území Česka. Prohlédněte si 
hřbitovy na obrázku 1 a 2 a vyjádřete, jak 
na vás oba působí a proč se jejich atmosféra 
liší. 

Podoba hřbitova je ovlivněna fyzic-
ko-geografickými (reliéf, hydrologické 
podmínky, flóra a fauna) a společensko-
-historickými podmínkami (dějiny a kultu-
ra). Hřbitov můžeme poznat prostřednictvím 
pochopení a interpretace viditelných prvků 
na hřbitově. Za viditelné prvky s výpověd-
ní hodnotou lze považovat náhrobky (typ, 
vzhled), symboly (náboženské, místní), ná-
pisy, udržovanost místa, architekturu hřbito-
va, uspořádání hřbitova, orientaci hrobů ke 
světovým stranám nebo místním dominan-
tám, flóru aj. Hřbitov zaznamenává kulturu 
obyvatel žijících v určitém území a čase, 
a pokud pochopíme, jakým způsobem jsou 
dějiny, kultura a tradice do podoby hřbito-
va vtisknuty, dozvíme se mnohé o zdejších 
obyvatelích. 

České náhrobky prošly různými etapa-
mi vývoje. Obecně však lze říci, že dochází 
k jejich unifikaci (i když v současnosti je 
na hřbitovech opět vidět zvyšující se zá-
jem o zvláštní a netradiční typy náhrobků). 
Protože také hřbitovní architektura byla 
ovlivněna uměleckými směry a školami, 
jsou hřbitovy místy, kde jsou společně pre-
zentovány umělecké směry, jako je baroko, 
klasicismus a secese. Posvátnou atmosféru 
hřbitovů umocňují nejen majestátní náhrob-
ky, ale i architektonické prvky v jeho okolí, 
např. hřbitovní kaple, zdi a také hřbitovní 
brána, která v případě svého honosnějšího 
vzhledu a větší velikosti může vyvolávat 
dojem malosti člověka. 

Na hřbitově jsou uchovány na očích 
vzpomínky na významné osobnosti Česka 
(např. zajímavá v tomto ohledu je nauč-
ná stezka Olšanské hřbitovy v Praze, kte-
rá má za cíl upozornit na nejzajímavější 
hroby a na nejvýznamnější osobnosti zde 
pohřbené) nebo také osobnosti lokálního 
významu (významné městské rody, staros-
tové, lékaři, slavní místní rodáci). Hřbito-

Hřbitovy jsou výraznou součástí kulturního dědictví. Na hřbitově se snoubí hmotný kulturní a historický odkaz, který představují 
náhrobky, symboly a nápisy, s odkazem duchovním. Vzniká tak specifická atmosféra odrážející kulturu místních obyvatel.

Obr. 1.: Majestátní náhrobky na Olšanských hřbitovech v Praze. Foto: M. Hupková
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vy samy o sobě mohou být kulturní pa-
mátkou někdy i národního významu, jako 
např. vyšehradský hřbitov Slavín, kde 
jsou pohřbeny významné osobnosti čes-
kých dějin, jak popisuje Chromý a Kul-
dová (2006) nebo hřbitov v obci Střílky 
(okres Kroměříž), který je unikátním ba-
rokním hřbitovem, jediným svého druhu 
ve střední Evropě.

Někdy je možné na hřbitově rozlišit ně-
kolik různých částí, které jako by ani nebyly 
součástí jednoho celku. Příkladem je hřbi-
tov v obci Nevojice (okres Vyškov), jehož 
dvě části, novější (obr. 3) a starší, oddělené 
od sebe stromořadím, se výrazně odlišují. 
Zatímco pro novější část je typické pravi-
delné uspořádání hrobů a podobný typ ná-
hrobků, pro starší část je charakteristická 
velká rozmanitost typů náhrobků, vysoký 
počet religiózních symbolů a ne tak preciz-
ní uspořádání hrobů. Zajisté si při pohledu 
na fotografii dokážete představit existenci 
výrazného rozdílu v atmosféře obou čás-
tí hřbitova. Pravidelnost a strohost novější 

části hřbitova posvátného ducha tohoto mís-
ta spíše potlačuje. 

Na hřbitově v Březové (okres Uherské 
Hradiště) jsou hroby orientovány výhradně 
ve směru východ -západ, což vydává svě-
dectví o silně religiózním charakteru tohoto 
území (míra religiozity až 85 %). Orienta-
ce hrobů od východu na západ je typickým 
křesťanským znakem, protože příchod Ježí-
še Krista v poslední den a vzkříšení mrtvých 
bylo očekáváno od východu (Unger 2002). 
Výrazné náboženské založení obyvatel do-
kládá i velký počet náboženských symbolů 
na hrobech. Hřbitov v Březové je však cha-
rakteristický hlavně pečlivým udržováním 
hrobů, což působí dojmem, jako by vesnice 
žila svým životem i na hřbitově.

Přestože je každý hřbitov jedinečný, lze 
nalézt společnou podobu hřbitovů v určité 
územní jednotce (regionu, lokalitě), která 
odkazuje na její kulturu (Hupková 2008). 
Rozdílná podoba je patrná zejména při srov-
nání hřbitovů Čech a Moravy a měst a ves-
nic, což souvisí s počtem věřících a význa-

mem náboženství v těchto oblastech. Atmo-
sféru jsme charakterizovali z hlediska všech 
hřbitovů v Česku. V jejich rámci však exis-
tují specifické skupiny hřbitovů. Takovou 
skupinu tvoří např. opuštěné, svému osudu 
ponechané hřbitovy v pohraničí, kde jsou 
pochováni předci obyvatel, kteří byli nuceni 
opustit své domovy, zvláštní skupinou jsou 
vojenské hřbitovy. Jedinečná atmosféra na 
nás působí na židovských hřbitovech, a to 
nejen díky jejich unikátnímu vzhledu, ale 
i kvůli uvědomění si historických souvislos-
tí jejich vývoje i vývoje židovského národa.

Martina Hupková, PřF UK v Praze
martina.hupkova@seznam.cz

Příspěvek byl zpracován v rámci vý-
zkumného projektu GA AV č. IAA701110701 
s názvem: Diferenciace proměn religiózní 
krajiny Česka v transformačním období. 
Autorka tímto děkuje GA AV za finanční 
podporu.
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APLIKACE do VÝUKY:

Zajděte společně na hřbitov v blízkosti svého bydliště nebo školy. Po-
kuste se vyjádřit, jaká zde panuje atmosféra. Povězte, co podoba hřbi-
tova sděluje o historii, kultuře a obyvatelích obce. Na jakém místě se 
hřbitov rozkládá a odkdy tam vlastně existuje? Zkuste odhadnout, kde 
se mohl nacházet předtím. Najděte hroby významných osobností a zná-
mých rodáků. Možná zjistíte, po kom získaly místní ulice, náměstí nebo 
škola jméno. A pokud chcete pouze pocítit posvátnou atmosféru tohoto 
místa, vypravte se na hřbitov při západu slunce.

Obr. 2.: Hřbitov na Moravě, ve Slavkově u Brna. Foto: M. Hupková Obr. 3.: Nová část hřbitova v Nevojicích. Foto: M. Hupková


