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HŘBITOV ŠKVOREC

ÚVOD

POZEMKY HŘBITOVA

Hřbitov ve Škvorci se nachází na okraji obce, v těsném sousedství barokního kostela sv. Anny. Z centra obce z Masarykova náměstí je pěšky dostupný do 15 minut ve vzdálenosti cca 800m.
Hřbitov má obdélníkový tvar velikosti 2921 m2 a je uzavřen
cihelnou zdí.

parc.č. 34/8, výměra 1058m2
vlastník Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122

Středem hřvitova prochází hlavní osa, která spojuje hlavní bránu a menší branku na protilehlé straně. Centrální cestu doplňují
po obou stranách vzrostlé zeravy. Další zeravy a vzrostlé jehličnany byly vysázeny částečně u obvodové zdi a nepravidelně
mezi hroby.

pac.č. 34/9, výměra 147m2
vlastníci Ing. R.Bankovský, Táboritská 722/12, Praha 3 Žižkov,
H.Zvolská, Na Pazderně 245, Škvorec
parc.č. 34/2, výměra 1716m2
Římskokatolická farnost Úvaly, Arnošta z Pardubic 45, Úvaly

Na hřbitově jsou umístěny dva pietní prvky. Na hlavní ose je to
litinový kříž na kamenné podstavci ze druhé poloviny 19. stol.
a u ohradní zdi socha Marie Pantůčkové z pol. 20. stol. V zadní
části hřbitova je nefunkční objekt bývalé márnice a studna.

ZÁMĚR
Pietní místo v klidové části obce s vysokým podílem zeleně,
to je základní požadavek na plochu určenou k ukládání ostatků zemřelých. Může sloužit také ke krátkodobému odpočinku
místních obyvatel, zejména starších občanů, pro které cesta na
hřbitov bývá často procházkou.
Zeleň je odjakživa nedílnou součástí hřbitovů a ve Škvorci její
charakter a současný stav neodpovídá požadavkům obce na
kvalitní veřejný prostor. Z pohledu dlouhodobého vývoje hřbitova je jednodruhové zastoupení zeravů problematické. Ideová
studie revitalizace hřbitova vychází z podnětu vedení obce a
řeší možné způsoby prostorového uspořádání hřbitova a výsadby nové zeleně.

PODKLADY
katastrální mapa území
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
letecká mapa území 		
https://geoportal.cuzk.cz/
geodetické zaměření vnějšího plotu, Geostar Praha, 2/2019
územní plán obce 		
http://obecskvorec.cz
vlastní terénní šetření a fotodokumentace, 8/2019
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současný stav zeleně

socha

studna
kříž

vzrostlý jalovec
STÁVAJÍCÍ STROMY
80 ks vzrostlých stromů
26 ks mladých výsadeb zerav
DRUHOVÁ SKLADBA
zerav (Thuja occidentalis) 95%
jalovec (Juniperus virginiana)
cypřiš (Chamaecyparis lawsoniana)
tis (Taxus baccata)
STROMY K ODSTRANĚNÍ
9 ks zerav
stromy se sníženou vitalitou a špatným
zdravotním stavem (vyznačeny žlutě)

domek

centrální osa zeravů

mladé výsadby zeravů
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současný stav zeleně

prosychající zeravy na hlavní ose

socha Marie Pantůčkové, v pozadí kostel sv. Anny

objekt bývalé márnice

mladší zeravy rostoucí těsně podél obvodové zdi									

litinový kříž					

opuštěná hrobová místa podél zdi
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popis návrhu

Předkládáme návrh řešení pro hřbitov ve Škvorci ve třech verzích.
Návrh zachycuje možné přístupy budoucího uspořádání vegetace
a pohybu na hřbitově. Přistupovat k nim lze jako k samostatným
řešením, ale také jako k možnému způsobu etapizace práce se
zelení a doplnění nových materiálů.
Všechny verze vychází z centrální osy hřbitova, která vede od
hlavního vchodu a je dnes tvořena tújemi. Osa je jednotícím
a charakteristickým prvkem prostoru, plánujeme proto její
zvýraznění štětovou dlažbou. Jedná se o odseky přírodního
kamene, které jsou uloženy ve štěrkovém propustném loži
bez obruby. Vedlejší osy budou zatravněné nebo mohou být
zpevněny kamennou kostkou se zelenou spárou.
Do budoucna obec plánuje opravu objektu bývalé márnice a její
využití pro občany jako úschovna drobného materiálu a nářadí.
Kolem objektu upravujeme plochu, jelikož bude sloužit jako
manipulační plocha u studny, ale také jako místo pro setkávání
a krátkodobý odpočinek. Stěny budou popnuty přísavníky a
břečťanem, u objektu budou umístěny lavičky (viz. vizualizace).
Kolem kříže a sochy M. Pantůčkové navrhujeme založit okrasný
záhon s půdopokryvnými barvínky. U sochy navíc dva kvetoucí
keře.
Pro všechny verze je určeno přesazení mladých zeravů, které zde
byly vysazeny v roce 2018 v počtu 26ks. V dlouhodobém výhledu
doporučujeme provést revizi hrobových míst a případně najít
volné plochy podél obvodové zdi k další výsadbě stromů.
V první verzi zachováváme centrální osu zeravů, odstraněni budou pouze méně vitální jedinci ve špatném zdravotním stavu.
Do volných prostranství je navržena dosadba dvou lip.
Ve druhé verzi navrhujeme náhradu centrální osy zeravů listnatými stromy. K výsadbě vedle dvou lip je doporučeno také osm
habrů a šest okrasných třešní. Zeravy po obvodu hřbitova jsou zachovány.
Třetí verze je obdobou druhého návrhu, je zde ale navrženo odstranění veškerých zeravů, tzn. i po obvodu hřbitova a zachování
pouze cenných soliterních jedinců, vzrostlého jalovce a tisů.
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návrh verze 1

socha
trvalkový záhon
výsadba 2 keře

studna
domek

vzrostlý jalovec

lípa
opuštěné hroby, ověření možné výsadby stromu
ponechané zeravy

trvalkový záhon u křížku

materiály cest

lípa

STÁVAJÍCÍ STROMY (ponechané)
69 ks vzrostlých stromů
STÁVAJÍCÍ STROMY MLADÉ (přesazení)
26 ks zerav
NOVÉ STROMY (výsadba)
2 ks lípa (Tilia euchlora)
KVETOUCÍ ZÁHON (výsadba)
kolem pomníku a křížku
barvínek (Vinca minor)
tulipány (bílá barva)
bílé tulipány

nízké pokryvné trvalky (Vinca)

hlavní osa - štětová dlažba
vedlejší osy - zatravněná dlažba

lípa (Tilia euchlora)
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návrh verze 2

socha
záhon - trvalky
výsadba 2 keře

studna
vzrostlý jalovec

domek

lípa
opuštěné hroby, ověření možné výsadby stromu
habry

trvalkový záhon u křížku

sakury

habry

lípa

STÁVAJÍCÍ STROMY (ponechané)
20 ks vzrostlých stromů
STÁVAJÍCÍ STROMY MLADÉ (přesazení)
26 ks zerav
NOVÉ STROMY (výsadba)
2 ks lípa (Tilia euchlora)
6 ks sakura (Prunus Accolade)
8 ks habr (Carpinus betulus)
KVETOUCÍ ZÁHON (výsadba)
kolem pomníku a křížku
barvínek (Vinca minor)
tulipány (bílá barva)
kvetoucí sakury (Prunus ‘Accolade‘, Prunus hillieri ‘Spire‘)

habr (Carpinus betulus)

lípa (Tilia euchlora)

HŘBITOV ŠKVOREC

návrh verze 3

socha
záhon - trvalky
výsadba 2 keře

studna
vzrostlý jalovec

domek

lípa
opuštěné hroby, ověření možné výsadby stromu
habry

trvalkový záhon u křížku

sakury

habry

lípa

STÁVAJÍCÍ STROMY (ponechané)
5 ks vzrostlých stromů
STÁVAJÍCÍ STROMY MLADÉ (přesazení)
26 ks zerav
NOVÉ STROMY (výsadba)
2 ks lípa (Tilia euchlora)
6 ks sakura (Prunus Accolade)
8 ks habr (Carpinus betulus)
KVETOUCÍ ZÁHON (výsadba)
kolem pomníku a křížku
barvínek (Vinca minor)
tulipány (bílá barva)
kvetoucí sakury – Prunus ‘Accolade‘ v květu
Prunus hillieri ‘Spire‘ podzimní zbarvení

habr (Carpinus betulus) – habitus, detail plodu

lípa (Tilia euchlora)

