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K tomu, aby církev mohla provozovat kla-

sický hřbitov v obci s kostrovými hroby, 

musí splňovat stanovené zákonné podmín-

ky. Tato práva a povinnosti, které v oblasti 

provozování veřejných pohřebišť staví před 

církve sekulární společnost, zatím nejsou 

mezi duchovními dostatečně známy. Zdá 

se, že s  důrazem na liturgii, který nastal po 

Druhém vatikánském koncilu, ustupovala 

do pozadí profánní stránka pohřbení. Péče 

o duše je v tomto pojetí primární a převlá-

dá nad péčí o instituci. Nevěřící pozůstalí 

však někdy požadují církevní účast na po-

hřbívání navzdory tomu, že jsou jinak lhos-

tejní k pohřební liturgii.

Ingerence státu
Celá třetina veřejných pohřebišť provozo-

vaných nyní obcemi byla před více než pa-

desáti lety církevními pohřebišti zřizovaný-

mi v rámci registrovaných konfesí. Vyso-

ký počet a různorodost konfesních hřbito-

vů velmi dobře vyjadřuje tehdejší charak-

ter české religiózní krajiny.

Stát ponechal zdravotnickým zákonem 

z roku 1870 právo církvím a náboženským 

společnostem zřizovat si vlastní hřbitovy, 

ale zároveň poskytl takové oprávnění i ob-

cím. Jiná etapa ve správě církevních hřbito-

vů nastala po převedení konfesních pohře-

bišť do správy místních národních výborů 

(k 1. lednu 1957, návazně na nařízení mi-

nistra zdravotnictví č. 8/1955 Sb.2). Podle 

pokynů Ministerstva místního hospodářství 

a Státního úřadu pro věci církevní v dohodě 

s ministerstvy fi nancí a zdravotnictví ze dne 

29. dubna 1956, měly být uzavírány doho-

dy o převzetí správy, vlastnické právo však 

zůstalo nezměněno.3

Každá církev nebo náboženská obec 

musela předat místním národním výborům 

do správy svůj hřbitov, hřbitovní zařízení, 

inventář, nářadí a pokladní deník s peněžní 

hotovostí. Totalitním státem určený správce 

konfesního pohřebiště sice umožnil přístup 

ke hřbitovní síni či do kostela, nacházel-li 
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se uvnitř pohřebiště, ale jen 
v době obvyklých bohoslužeb.

Velké Hoštice
Velké Hoštice patří k nejstar-
ším osídleným obcím na Hlu-
čínsku i v rámci celého Slez-
ska. O požadavcích kladených 
na služby místního pohřebiště 
vypovídá skutečnost, že napří-
klad v roce 2009 zde zemřelo 
14 mužů a 5 žen, konalo se tedy 
19 pohřbů. Zemřelí byli ulože-
ni do svých rodinných hrobů 
na římskokatolický hřbitov o 
rozloze 6714 m2 s 760 hrobo-
vými místy, který slouží ještě 
dalším dvěma obcím, Chlebi-
čovu a Malým Hošticím. Po-
dívejme se nyní podrobněji na 
způsob, jakým opatřením cír-
kev před deseti lety nahradi-
la vyhlášku Místního národ-
ního výboru ve Velkých Hošticích ze dne 
16. prosince 1982, kterou se vydával řád 
pro pohřebiště.

Dne 6. ledna 2001 požádal písemně pan 
P. Kazimierz Plachta, farář Římskokatolic-
ké farnosti Velké Hoštice v Diecézi ostrav-
sko-opavské, obecní zastupitelstvo o vy-
zvednutí všech věcí uložených na hřbitově, 
které patří obci, a současně si vyžádal klíče 
od správní budovy. Oznámil, že nájmy za 
hrobová místa bude vybírat farní úřad, kte-
rý také povede evidenci a účetnictví a bude 
vybírat poplatky za ostatní služby spojené 
s údržbou hrobů a celého hřbitova. V dů-
sledku toho byla na farnost převedena také 
fakturace odběru vody na hřbitově.

Trvalo celý rok, než nový řád veřejného 
pohřebiště schválila ekonomická rada far-
nosti, která spolu s právníkem biskupství 
připravila také návrh smlouvy o ná jmu hro-
bového místa. Okresní úřad v Opavě vydal 
svým opatřením ze dne 16. 12. 2002 sou-
hlas k provozování veřejného pohřebiště na 
pozemcích Římskokatolické farnosti Velké 
Hoštice a s řádem veřejného pohřebiště vy-
hlášeným zmíněnou farností. Řád veřejné-
ho pohřebiště církev zveřejnila ve vitríně 
před hlavní branou, v souladu s § 19 odst. 
2 zákona o pohřebnictví. 

V důsledku změn v provozování pohře-
biště se návštěvní doba v zimním období 
prodloužila o 4 hodiny denně, byly zpřes-
něny technické požadavky kladené na rak-
ve a jejich vybavení s důrazem na ekologii, 
byl zrušen např. poplatek za vjezd a také 
zákaz cizojazyčných nápisů na náhrobcích. 

Nájemné a ceny služeb spojených s nájmem 
se zvýšily a nyní činí nájemné hrobového 
místa 4 Kč/m/rok a služby spojené s ná-
jmem 26 Kč/m/rok.

Veřejné pohřebiště ve Velkých Hošti-
cích dnes provozuje farář P. Radovan Hra-
dil prostřednictvím pana Rudolfa Dybowic-
ze, který zajišťuje kopání hrobů a další služ-
by. Starosta obce Alfons Pospiech klad-
ně hodnotí zapojení církve do provozová-
ní této služby ve veřejném zájmu, přede-
vším s ohledem na přesun zodpovědnosti 
za provoz a údržbu celého hřbitova na ma-
jitele pozemku. Je to farnost, která je odpo-
vědná za dodržování zákonných předpisů 
spojených s pohřbíváním, s péčí o vzrost-
lou zeleň a opuštěné hroby. S tím vším sou-
visí i povinnost správce pohřebiště zajistit 
potřebné fi nanční prostředky. Obec Velké 
Hoštice každoročně poskytuje farnosti sto-
tisícovou dotaci, čímž přispívá i na provoz 
církevního hřbitova. Orgánem dohledu je 
z hlediska církevního práva biskupství a ze 
zákona o pohřebnictví je k dozoru přísluš-
ný také krajský úřad.

Podle P. Hradila církev chápe provoz 
cír kevního hřbitova jako pastorační služ-
bu všem pozůstalým, blízkým i vzdáleným, 
věřícím i nevěřícím. V praxi řeší kněz jako 
provozovatel hřbitova také problém hygie-
ny, bezpečnosti práce a konkrétní podobu 
a hloubku uložení lidských kosterních po-
zůstatků. Stává se architektem a manaže-
rem území určeného pro pohřbívání sou-
časných i budoucích generací místních 
oby vatel. Na rozdíl od kněze – obřadníka, 

kněz – provozovatel pečuje také 
o hromadné hroby, kam se těla 
nebo urny anonymně ukládají 
bez obřadu. Navštíví-li kněze – 
provozovatele jednou za pět let 
všichni nájemci hrobových míst 
(což je v případě Velkých Hoš-
tic kolem 500 osob, které by ji-
nak na farní úřad nikdy nevkro-
čily), může nastat vhodná chví-
le k navázání duchovního rozho-
voru. Zvláště senioři se při ob-
nově smlouvy o nájmu hrobové-
ho místa na farním úřadě rozpo-
mínají na dobu, kdy ještě chodi-
li do kostela a přijímali svátosti.

Guty
Evangelický hřbitov byl v Gu-
tech založen roku 1882.4 Cel-
kem 530 hrobů a jedna hrob-
ka hřbitova o rozloze více než 
3000 m2 pod Gutským vrškem 

patří pod třinecký evangelický seniorát.5 
Od roku 1993 zde po 37 letech skončilo 
státem vynucené provozování pohřebiště.
 

Guty sice nyní nejsou samostatnou obcí, 
přesto zde byly v minulosti zřízeny dva 
hřbitovy, vedle zmíněného evangelic-
kého i římskokatolický. Římskokato-
lická farnost Střítež svůj hřbitov v Gu-
tech nyní sama neprovozuje. Provozo-
vatel, jímž je město Třinec, to respektu-
je, musí s vlastníkem pozemku předem 
konzultovat řadu zásadních rozhodnu-
tí majetkoprávní povahy mj. i s vědo-
mím toho, že od nového roku se i ten-
to hřbitov může stát hřbitovem církev-
ním.6 Platný zákon totiž umožňuje re-
gistrovaným církvím a náboženským 
společnostem, aby kdykoli po 1. lednu 
2012 písemně oznámily obcím jako pro-
vozovatelům pohřebišť, že nadále hodla-
jí provozovat svá pohřebiště samy a vy-
zvaly je k navazujícímu smluvnímu vy-
pořádání vztahů.7 To je zásadní průlom 
nejen z hlediska náboženské svobody 
u nás, ale i z pohledu vyjasnění investič-
ních záměrů té obce, která církevní ma-
jetek na hřbitově dosud spravuje.

Podle sborového pastora a současného pro-
vozovatele veřejného pohřebiště Farního 
sboru Guty, kazatele Mgr. Vlastimila Cie-
sara, je s ohledem na historii gutských hřbi-
tovů těžké zůstat lhostejným k zá slu hám 
a přínosům správců a hrobníků, kteří byli 
všestrannými osobnostmi. Jedním z hrob-
níků byl první zvolený kostelník v Gutech 

Pohřeb ve farním kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Hošticích, 

zima 2010.     Foto: Tomáš Kotrlý.
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a dlouholetý správce hřbitova Jan Sabela. 
Správu hřbitova vedl i ředitel školy Jan Szc-
zuka.8 Dnes je jím (od roku 1993) pan Jan 
Pieter, člen farního sboru a hrobník s třice-
tiletou praxí. Těžkou práci hrobnickou na 
hřbitovech v Gutech přenechal spolufarní-
kovi panu Martinovi Ciencialovi. 

Vezmeme-li v úvahu, že množství křížů 
na hrobech nebylo Moravskými bratry pů-
vodně hodnoceno nijak kladně,9 nepřekva-
pí, že některé hroby na gutském hřbitově 
připomínají židovské náhrobky, jiné polské 
(pod nákladnými plotnami hrob v zimě to-
lik nezamrzá a lépe se kope), a žádný není 
zjevně ateistický (ani stopy po urnách, roz-
ptylových a vsypových loučkách, po urno-
vých hájích a kolumbáriích).

Na hřbitově se nachází také pomník 
padlým z 1. světové války. O toto piet-
ní mís to pečuje Farní sbor Slezské církve 
evangelické a. v. Guty třetím rokem. Cír-
kev tím zajišťuje činnosti, které jsou svou 
povahou výkonem státní správy v přenese-
né působnosti. Vybudování asfaltové cesty 
(1993) bylo již investicí samotné církve na 
veřejném pohřebišti. Provozování hřbitova 
nevyžaduje dotace od města.

Praktická péče o hřbitovy je podle pas-
tora Vlastimila Ciesara důležitou součás-
tí evangelizace v Gutech a okolí. Pokud 
církev provozuje veřejné pohřebiště v pl-
ném rozsahu stanoveném zákonnou úpra-
vou kvalitně a spolehlivě, pak výrazným 
způsobem prodlužuje po stránce symbolic-
ké krátký smuteční obřad, tuto svátostinu 
životního zlomu, o desítky let, respektive 
o dobu, kdy je hřbitov v provozu.

Závěr
Vzhledem k možnostem, které se otevíra-
jí církvím při provozování pohřebišť v je-
jich vlastnictví, lze předpokládat vznik 
a po stupný nárůst poptávky po těch, kteří 
by vedli nejen církevní pohřby, ale i hřbi-
tovy s křesťanskou autenticitou a v upřím-
ném a vyrovnaném kontaktu s nájemníky 
hrobových míst, s ohleduplnou citlivostí 
k uloženým ostatkům a s osobním přístu-
pem k údržbě opuštěných hrobů. Pomine-
me-li minimální medializaci zájmu církví 
o převzetí pohřebišť, nabízí se otázka, zda 
církve nějak reagují na ekonomické akcen-
ty změnou v odborné přípravě absolventů 
teologických škol. Církevní úřady a farní 
sbo ry, které se u obce přihlásily o svá po-
hřebiště a provozují je pro veřejnost samy, 
proto vzbuzují úctu a respekt. 

Pohřeb do země zahrnující množství 
lido vých zvyků je vůči vnějším změnám 

více rezistentní a přispívá k velké setrva-
losti soustředěného hrobového zvykosloví. 
Správa hrobu jako posvátného místa přestá-
vá být ryze hygienickým úkonem, fi xuje ur-
čitým způsobem nové trvání v něm ulože-
ného mrtvého lidského těla. Praktická ná-
pomoc všem truchlícím bez rozdílu vyznání 
a viditelné úkony duchovního doprovázejí-
cí pohřbení lidských pozůstatků do hrobu 
na veřejném pohřebišti, kde smrt vystupu-
je jako společné, obecní, je pro oživení cír-
kevních hřbitovů zajímavá nejvíce. 

Přejme si, aby příklad dvou církevních 
hřbitovů ve Slezsku obnovil u nás staro-
bylou tradici pastýřské péče nejen o sklí-
čené smuteční hosty, ale i o lidské ostatky 
pohřbené v zemi, čímž se služba ve veřej-
ném zájmu spojuje se zájmem duchovním. 
O to větší škoda, že o církevních hřbitovech 
v České republice dosud nevyšla ani jed-
na publikace.

n

Poznámky
 1 Podrobněji viz http://www.pohrebiste.cz.
 2 Srov. § 20 odst. 1 citovaného nařízení o tom, že všech-

na pohřebiště spravují a zřizují místní národní výbory, 
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terstva kultury ČSR a Ministerstva kultury SSR v Praze 
v roce 1983. Srov. Doplněk I. k souboru předpisů „Práv-
ní poměry církví a náboženských společností v ČSSR 
a jejich hospodářské zabezpečení státem“, s. 174-178.

 4 Byl vysvěcen dne 8. listopadu 1882 s dřevěnou márnicí 
moravsko-slezským seniorem Teodorem Wolfgangem 
Haasem z Těšína. Pro srovnání: teprve o rok později, 
v roce 1883, vybudovali v Lískovci (okres Frýdek-Mís-
tek) v blízkosti hutě evangelíci vlastní hřbitov na daro-
vaném pozemku arcivévody Alberta. Do té doby mu-
seli být pohřbíváni v ústraní na katolických hřbitovech 

mezi sebevrahy. Srov. Historie reformace, církve, sbo-
ru, http://frydek.sceav.cz/sbor/2011/04/historie-reforma-
ce-cirkve-sboru (25.5.2011).

 5 Koncentrace 32 hřbitovů ve vlastnictví Slezské církve 
evangelické a.v. v Moravskoslezském kraji o celkové 
rozloze téměř 10 ha jednak svědčí o pracovitosti a štěd-
rosti jejích členů, relativní samostatnosti farních sborů a 
také o staré historii jejich společné Slezské církve. Srov. 
ELIÁŠ, Vojtěch, KOTRLÝ, Tomáš a kol.: Přehled ve-
řejných a neveřejných pohřebišť v České republice, Vy-
šehrad, Praha 2006.

 6 Ve správě Městského úřadu Třinec je celkem 6 hřbito-
vů, které jsou plně či částečně církevní.

 7 Srov. § 16 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů.

 8 Srov. Guty – Z kroniki zboru ligockiego (z kroniky sbo-
ru v Komorní Lhotce - „Ligotky“), in: Evangelický ka-
lendář pro rok 2000, Slezská církev evangelická augs-
burského vyznání, 2000, s. 121.

 9 Srov. PATZELT, Herbert: Pietismus v Těšínském Slez-
sku 1709-1730, Cieszyn 2010, s. 112.

Pohřbení v hrobech na římskokatolickém hřbitově v Gutech symbolicky slaví bohoslužbu 

spolu s pozůstalými přímo skrze otevřené boční lodě fi liálního kostela Těla a Krve Páně

Foto: Tomáš Kotrlý.
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Church Cemeteries in the Czech Republic. 

Two Case Studies

In the Czech Republic (in the era of totality regime) the 
surviving relatives have been specifi c addressees of the 
rights resulting from religious freedom, having the right 
not only to an ecclesiastical funeral, but also to a church 
cemetery. Through the examples of Roman Catholic (Vel-
ké Hoštice) and  Evangelical  (Guty) parishes in Silesia 
the author pointed out at current development of a secu-
lar  funeral and cemetery laws and analysed the concept 
of the operation of confessional public burial grounds 
– whether or not and to what extent  it concerns  a pas-
toral and  shepherd service. The satisfaction of an escha-
tological hope consisting in accompanying the deceased 
by liturgical gathering into the grave while expecting re-
surrection is changed for by the retrospective fulfi lment 
of identity which is indispensable to look for as late as 
in the cemetery hidden in commemorative post-funeral 
practices of close surviving relatives.
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