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Pasportizace hřbitovů
Omni Cimiterium realizuje pasportizace hřbitovů. Při 
vyplňování pasportu se vždy provádí křížová kontrola 
nájemních smluv se hřbitovními knihami, plánky hřbito-
va a jmény pohřbených na hrobech. 

V rámci každé pasportizace je vytvořen letecký snímek 
jako podklad do geodetických systémů pro pasportiza-
ci, fotografie a oměření každého hrobového místa.

Realizace:
Český Dub
Habry
Heřmanice
Karlovice
Královec
Lhota p. Libčany

Malý Háj
Modlany
Očihovec
Sluhy
Staré Křečany
Zdiby

Pasportizace jsou prováděny v systémech Gepro, 
GisOnline, Misys, T-mapy, GObec, KEOX. 



akce:

STUDIE

stupeň projektu: výkres:

VIZUALIZACE

datum:

8/ 2021

projektant:

Ing. arch. VÍT PEŠINA

měřítko:

-HŘBITOV PYŠELY

akce:

STUDIE

stupeň projektu: výkres:

PODÉLNÝ ŘEZ

datum:

8/ 2021

projektant:

Ing. arch. VÍT PEŠINA

měřítko:

1/100HŘBITOV PYŠELY

VIZUALIZACE

akce:

STUDIE

stupeň projektu: výkres: datum:

12/ 2021

projektant:

Ing. arch. VÍT PEŠINA

měřítko:

HŘBITOV UHLÍŘSKÉ JANOVICE

koordinátor:

Omni Cimiterium z.s. www.omnicim.cz

S

akce:

STUDIE

stupeň projektu: výkres:

SITUACE CELKOVÁ

datum:

08/ 2022

projektant:

Ing. arch. VÍT PEŠINA

měřítko:

1/500REVITALIZACE  HŘBITOVA MNICHOVO HRADIŠTĚ

koordinátor:

Omni Cimiterium z.s. www.omnicim.cz

DOLNÍ ČÁSTSTŘEDNÍ ČÁSTHORNÍ ČÁST

Architektonické studie
Omni Cimiterium zpracovává studie na revitalizace 
hřbitovů, ať už z důvodů rozšiřování kapacity nebo no-
vých služeb, jako jsou kolumbária a loučky či ze snahy 
měst a obcí vrátit hřbitovům důstojnou podobu.

Zpracovávány jsou jak úvodní architektonické studie, 
tak prováděcí projekty s položkovými rozpočty.

Realizace:
Mnichovo Hradiště
Suchdol nad Lužnicí
Pyšely
Chabařovice
Nelahozeves
Uhlířské Janovice

Staré Křečany
Osenice
Třebichovice
Prackovice n. Labem
České Zlatníky
Žacléř

S

akce:

STUDIE

stupeň projektu: výkres:

NÁVRH - HLAVNÍ VÝKRES

datum:

08/ 2022

projektant:

Ing. arch. VÍT PEŠINA

měřítko:

1/250REVITALIZACE  A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA SUCHDOL N. L.

koordinátor:

Omni Cimiterium z.s. www.omnicim.cz

1  - CESTA, CHODNÍK
2  - HROBOVÁ MÍSTA
3  - KOLUMBÁRIUM
4  - ROZPTYLOVÁ LOUKA
5  - OBŘADNÍ SÍŇ
6  - VSTUPNÍ PROSTOR
7  - PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
8  - PARKOVIŠTĚ
9  - STOJAN NA KOLA
10 - LAVIČKA
11 - KŘÍŽ
12 - PRAMENÍK
13 - ODPADKOVÝ KOŠ
14 - KONTEJNERY NA ODPAD
15 - OBJEKT TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ
16 - STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE

CELKOVÝ PŮDORYS 1:250
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VIZUALIZACE  V3

V1

V2

V3

ZPEVNĚNÁ PLOCHA
VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA

DLAŽBA PŘÍRODNÍ ŠTÍPANÁ

CESTY - VÝHLEDOVÝ STAV

KOMUNIKACE
ŽIVIČNÝ POVRCH

STŘECHA TAŠKOVÁ KRYTINA

PLOCHY ZELENĚ

PŮDOPOKRYVNÁ ZELEŇ

NAVRHOVANÉ STAVBY

KAČÍREK

OKOLNÍ STAVBY

15

16

5

DLAŽBA
VELKÝ FORMÁT

OBRUBNÍK
VYMEZENÍ PLOCHY

STROMOVÁ MŘÍŽ

DLAŽBA
PŘÍRODNÍ FORMÁT

LAVIČKA

STOJAN NA KOLA

MLATOVÝ POVRCH

PROSTOR PRO
UKLÁDÁNÍ PIETNÍCH
PŘEDMĚTŮ

ODPAPDKOVÝ KOŠ

POHLEDOVÝ BETON

PŮDOPOKRYVNÁ ZELEŇ

PRAMENÍK

KONCEPT

NOVÝ AREÁL -

Je navržen na pozemku východně od stávajícího. Funkční využití pozemku je v souladu s územním plánem.

Místo je přístupné po stávající obslužné komunikaci. Pozemek slouží jako deponie zeminy a je na něm mohutný násyp.
Ten je oproti okolnímu terénu vyvýšen až o několik metrů, avšak svou niveletou koresponduje se stávajícím areálem.
Hrany násypu výrazně vymezují využitelnou část pozemku do tvaru, který se blíží trojúhelníku.

 Navrhovaný areál je navazuje na východní zeď stávajícího hřbitova a je koncipován na půdorysu rovnostranného
trojúhelníku. Ten je lze považovat za dokonalé geometrické těleso s výraznou symbolikou, která může prezentovat tři
osoby boha, nebo také gradaci a směřování k cíli. Tento půdorys je dále členěn vepsáním dalšího trojúhelníku, který
dělí plochu na čtyři stejné rovnostranné trojúhelníky. I zde se dostáváme k symbolice, přičemž tento obrazec
znázorňuje čtyři hlavní atributy pozemského života - země, vzduch, oheň a voda. Vepsáním kruhové stavby
kolumbária do středu se dostáváme k dovršení kompozice, která svým půdorysem evokuje „boží oko“.  Samotná
orientace základního trojúhelníku navazuje na osu stávajícího hřbitova a svým vrcholem směřuje k řece … kamsi na
druhý břeh.  Navrhovaný areál tak ve svém konceptu skrývá odkazy nejen na život pozemský, ale i na ten který
následuje.

 Areál má dva vstupy, ve středu obou volných stěn. Centrální část má zpevněný povrch, čímž umožňuje nástup ke
všem funkční plochám a také možnost příjezdu automobilu k obřadní síni. Ve středu dispozice je kruhové
kolumbárium. To vytváří komorní polouzavřený prostor, který je částečně zastřešený. Uprostřed je pak vodní prvek a
věčný oheň. Tím jsou přítomny všechny čtyři základní atributy života - země, vzduch, voda a oheň. V obou západních
segmentech jsou navrženy urnové hroby. Mezi nimi v ose kompozice je navržena obřadní síň, která je přístavbou ke
stávajícímu objektu márnice. Ve východním cípu je pak navržena rozptylová louka s velkým křížem, který uzavírá celou
kompozici. K oběma stěnám přiléhají cesty s mlatovým povrchem, které jsou lemovány stromořadím. To navazuje na
aleje podél původního areálu a celá kompozice se tím spojuje a uzavírá. V areálu je umístěn mobiliář v podobě laviček
odpadkových košů a prameníků. Pro snadný pohyb osob i v zimních měsících pak doporučujeme vybavit areál
veřejným osvětlením.

 Důležitou součástí areálu je i bezprostřední okolí samotného hřbitova, které plní především dopravní funkci. Nový
areál má dva vstupy jižní a severní. Jižní má sloužit především pěším a cyklistům, je přístupný po chodníku který
v místě u trafostanice navazuje na stávající komunikaci a svojí niveletou umožňuje přístup v podstatě po rovině.
V místě napojení na komunikaci je na zpevněné ploše umístěný stojan na kola a kontejnery na odpad. K tomuto
vstupu vede též vyrovnávací schodiště z prostoru, kde jsou podélná stání vedle komunikace. Severní vstup je pak
určen především pro návštěvníky kteří přijedou autem a také pro údržbu a pohřební službu. Je to především
z důvodu, že je zde potřeba překonat převýšení násypu pomocí rampy vedené v oblouku napojeném na stávající
komunikaci. Před vstupem je zpevněná plocha, která nejen akcentuje samotný vstup, ale především vytváří prostor
např. pro otáčení vozidel údržby nebo pro setkávání pozůstalých před obřadem. Za tímto prostranstvím je pak
parkoviště, stanoviště kontejnerů a také drobný objekt technického zázemí.

 Součástí areálu by pak mělo být i technické zařízení pro hospodaření s dešťovou vodou. Ta bude ze zpevněných ploch
svedena do retenční nádrže (zapuštěná v terénu) a použita k údržbě zeleně.

NAVRHOVANÉ KAPACITA NOVÉHO HŘBITOVA:

Urnové hroby 230

Urnové schránky v kolumbáriu 150-170

Obřadní síň (místa k sezení) 18 + místa k stání

Parkovací stání 14

akce:

STUDIE

stupeň projektu: výkres:

VIZUALIZACE

datum:

9/ 2021

projektant:

Ing. arch. VÍT PEŠINA

měřítko:

-HŘBITOV NELAHOZEVES

akce:

STUDIE

stupeň projektu: výkres:

ROZPTYLOVÁ LOUKA ŘEZ

datum:

05/ 2022

projektant:

Ing. arch. VÍT PEŠINA

měřítko:

1/100HŘBITOV CHABAŘOVICE

koordinátor:

Omni Cimiterium z.s. www.omnicim.cz

betonový obrubník
vymezuje rozptylovou louku

zpevněná plocha
s mlatovým povrchem

b

a

e

d

a b c d
kamenná zeď lavička, pietní místoslouží k umístění

svíček a květin

bc

e
stěna pohledový beton
možnost umístit nápis

Marie K. 1900 - 2000

Antonín B. 1900 - 2000
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Revitalizace hřbitova
Chabařovice
Omni Cimiterium provedl pro majitele hřbitova město Chabařovice v le-
tošním roce vyřezání a chemické ošetření náletové zeleně a úklid hřbitova 
v Chabařovicích. 

Jako další krok byla zpracována architektonická studie revitalizace části 
hřbitova.
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Heřmanice
obnova hřbitova

V roce 2022 pokračuje projekt obnovy starých německých náhrobků na hřbitově 
v Heřmanicích u Jaroměře. Obnova části hrobek podél hřbitovní zdi je realizována 
obcí Heřmanice za finanční podpory Česko – německého fondu budoucnosti. 
Celkem se jedná o 9 německých náhrobků původních obyvatel obce. Projekt 
kompletně zajišťuje Omni Cimiterium (projektová příprava – dotace – realizace).

K historii samotného hřbitova se 
bohužel nedochovalo příliš mnoho 
podkladů. Hřbitov není uveden na  
Císařských otiscích stabilního katastru  
z roku 1835, kdy je na místě hřbitova 
evidován pozemek Otty Ludviga. Ale 
již na originálních mapách stabilního 
katastru z roku 1840 je možné hřbi-
tov najít. Centrální kříž byl vztyčen dle 
vročení pod německým citátem na pi-
líři v roce 1888. 

Současná podoba hřbitova pochází 
dle dochovaného stavebního plánu 
od stavební firmy Václava Holuba z 
nedaleké Jaroměře z roku 1899. Velké 
německé hrobky, většinou s bohatou 
sochařskou výzdobou, byly soustře-
děny podél celé hřbitovní zdi. Drobné 
německé náhrobky jsou rozmístěny na 
vnitřní ploše, většinou v různém stá-
diu degradace materiálu a rozpadu. 
Centrální kříž je umístěn v ose cest 
uprostřed hřbitova. Hřbitov je stále 
využíván. Hrobky jsou ve velmi špat-
ném stavu, jak v horních částech, tak 
i podzemních. Výjimkou nejsou ani 
propadlé krycí desky.“

Revitalizace hřbitova v rodišti 
Albrechta z Valdštejna.

Práce na souboru vybraných náhrob-
ků probíhají od konce června 2022 a 
jsou prováděny spolkem Omni Cimi-
terium z.s. Náhrobky jsou postupně 
odkopávány, vyrovnávány, stavěny, 
spárovány, čištěny a kámen je im-
pregnován. Kamenné obruby jsou vy-
rovnávány a čištěny od mechu a lišej-
níků. Nakonec bude vyzlaceno písmo 
a plocha hrobů osázena květinami.

V loňském roce byly obnoveny dvě 
propadlé hrobky podél hřbitovní zdi 
a 6 náhrobků v ploše hřbitova. Díky 
postupným opravám hřbitov poma-
lu získává zpět svoji ztracenou tvář  
a láká návštěvníky o „hřbitovní tu-
ristiku k příjemné procházce. Obec 
Heřmanice chce postupnou obnovou 
hřbitova a německých hrobů jed-
nak vytvořit důstojné a pietní místo 
posledního odpočinku pohřbených 
Němců z Heřmanic a okolí, jednak 
tímto podpořit ve vzájemných vzta-
zích s krajany v Německu myšlenku 
uchování německého kulturního dě-
dictví v České republice.



Strana  12   |   Omni Cimiterium Omni Cimiterium  I  Strana  13

Český Bukov
Pietní místo
Navrácení důstojné podoby hřbitovu v Českém Bukově. Projekt komplet-
ně zajišťuje Omni Cimiterium (projektová příprava – dotace – realizace).

Obec Český Bukov (německý název 
Böhmisch Pokau) leží v severový-
chodní části okresu Ústí nad Labem. 
Dříve se obec rozkládala na ploše 516 
ha a její součástí byly osady Maško-
vice (Maschkowitz) a Poustka (Paus-
ka). Posledním vlastníkem poddanské 
obce Český Bukov s jejími osadami 
před rokem 1850 byla trmická vrch-
nost, jmenovitě Albert Nostitz. V roce 
1854 zde žilo 178 lidí (i s osadami). 
Obyvatelstvo se živilo zemědělstvím a 
chovem dobytka, mléko, máslo a vej-

ce byly hlavním předmětem obchodu 
místních trhů. Rozvoj průmyslu v ne-
dalekých Povrlech přispěl k menšímu 
početnímu nárůstu obyvatel, v roce 
1930. kdy žilo v Českém Bukově 161 
lidí, a v každé osadě po 34 osobách 
(1934 měla obec 152 lidí, v Poustce žilo 
29 lidí a v Maškovicích 36 obyvatel). 
Všichni německé národnosti.

Obecní úřad v Českém Bukově vznikl 
v roce 1850 na základě prozatímního 
obecního zřízení z roku 1849. 

rok 2020

Obec se stala součástí politického 
a soudního okresu Ústí nad Labem. 
V čele obce v roce 1850 stál obecní 
výbor. V roce 1876 obecným před-
staveným byl A. Hahmann, 1885 Josef 
Klement, 1896 Wenzel Schröter, 1907 
Wenzel Laube, 1923, 1926, 1930 Emil 
Köcher a 1934 Josef Schmöss (výčet 
není úplný pro nedostatek pramenů). 

Obecní úřad zde fungoval do května 
roku 1945, kdy byl nahrazen místní 
správní komisí. Územně správní vý-
voj doznal po roce 1945 dalších změn. 
Český Bukov o svou samostatnost 
přišel usnesením pléna ONV (okresní 
národní výbor) Ústí nad Labem 28. 11. 
1962, kdy se stal k 1. 1. 1963 osadou 
obce Povrly.

Dominantou obce byl kostel Naroze-
ní sv. Jana Křtitele, který je zmiňován 
již v roce1352. Na konci 18. století byl 
barokně přestavěn. Kostel sloužil li-
turgickým účelům až do 2. světové 
války. Po jejím skončení přestal být 
kostel udržován a nakonec bylo roz-
hodnuto o jeho demolici. 

V dubnu 1976 vykoupil Místní národ-
ní výbor v Povrlech kostel od Kapitul-
ní konsistoře za 7.996 Kč a v dubnu 
1977 jej nechal odstřelit. Z kostela 
zůstala jen velká hromada sutin. Prav-
děpodobně část sutin byla vyvezena 
také na místní hřbitov, zrušený v roce 
1976.

Revitalizace hřbitova 

V roce 2022 probíhá druhá etapa ob-
novy hřbitova. Investorem je Římsko-
katolická farnost Český Bukov za fi-
nančního přispění Česko-německého 
fondu budoucnosti, Obecního úřadu 

Povrly a Biskupství litoměřického. Ve-
dení projektu a stavební práce reali-
zuje Omni Cimiterium.

V průběhu druhé etapy obnovy hřbi-
tova byly zajištěny otevřené hrobky, 
vykopány náhrobky zavalené naveze-
nou sutí, snížen terén na páteřní ko-
munikaci a obnažena původní kamen-
ná cesta a kamenné schodiště. Hřbitov 
se tak opět stává důstojným místem.

Dochované náhrobky a nalezené skle-
něné tabulky budou umístěny na plo-
še hřbitova, kde budou vytvářet pietní 
místo s připomínkou původního oby-
vatelstva. 

Obec Povrly umístí do středu hřbitova 
jako připomínku společného soužití 
Čechů a Němců dřevěný kříž.

rok 2022
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Revitalizace hřbitova
Mikulov
Omni Cimiterium provedl v letošním roce vyřezání náletové zeleně při hřbitovní zdi v čás-
ti, kde jsou původní německé náhrobky, v Mikulově. Projekt byl realizován ve spolupráci s 
městským úřadem v Mikulově, který se tímto snaží zachránit samotné německé náhrobky, jako 
poslední pozůstatek po německém osídlení Mikulova.

Pro rok 2023 byl připraven projekt obnovy, který bude realizován v případě získání dotace.
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Dotace a studie
památky, hřbitovy
Omni Cimiterium poskytuje dotační poradenství v oblasti památkových objektů, revitalizace a 
obnovy hřbitovů, válečných pomníků ad.

Vyhledávání vhodných dotačních titulů
Zpracování žádostí o dotace vč. kompletace 
požadovaných podkladů
Administrace dotačních projektů

Studie proveditelnosti, využitelnosti 
Provozní, ekonomické a finanční modely u 
velkých projektů obnovy památek
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Pasport památky

Název památky

Katastrální údaje
Katastrální území Chabařovice
Kód katastrálního území 650498
Parcela (parc.č.) 489/2

Lokalita
Část obce Chabařovice
Obec/město Chabařovice
Okres Ústí nad Labem
Kraj Ústecký

Ochrana
Číslo rejstříku ÚSKP není veden v evidenci KP
Ochranné pásmo, rejstř.č. ÚSKP městská památková zóna, reg.č. 2361
Evidence válečného hrobu není veden v evidenci VH

Lokace
Umístění městský hřbitov Chabařovice
GPS 50.6704383N, 13.9417858E

Charakteristika
Typ hrob
Materiál vápenec, pískovec, plast
Časové určení 1868
Autorské určení -

Rozměry, plocha
Celkem - výška, šířka, hloubka 190 cm x 64 cm x 20 cm

Náhrobek - výška, šířka, hloubka 120 cm x 64 cm x 20 cm
Podstava - výška, šířka, hloubka 50 cm x 64 cm x 27 cm
Sokl - výška, šířka, hloubka 20 cm x 97 cm x 40 cm

Hrobové místo 225 cm x 90 cm
Přilehlý pozemek k památce -

fotografie současného stavu, 2.2022
Vlastnictví

Památka Město Chabařovice Cena náhrobku po zohlednění nákladů spojených s obnovou náhrobku
Pozemek Město Chabařovice Odhad ceny 10 000 Kč

Popis

Historie farnosti Chabařovice - extrakt

Hrobové místo s náhrobkem - farář Anton Linke

Hrob faráře Antona Linke se nachází u hlavní cesty na pravé straně ve skupině hrobů chabařovických duchovních. Anton Linke, farář v Chabařovicích, se narodil 19. září 1799 v Žibřidicích. Před 
nástupem do farnosti v Chabařovicích sloužil jako farář v Habarticích. Po smrti Adalberta Michela, faráře v Chabařovicích, 5. června 1855, byl jmenován 27. září 1855 administrátorem 
chabařovické farnosti a 14. října 1855 uveden do úřadu. Zemřel 19. listopadu 1868 ve věku 69 let. 
Pískovcový náhrobek se skládá ze tří částí: hladkého soklu, podstavce a stély, ve které je vsazena nápisová deska. Jedná se o novodobou plastovou desku, která pravděpodobně nahradila 
původní skleněnou. Náhrobek je 190 cm vysoký, sokl je vysoký 20 cm, u základny má šíři  97 cm a hloubku 40 cm. Podstavec je 50 cm vysoký, šíře u základny je 64 cm a hloubka 27 cm. Stéla je 
120 cm vysoká,  64 cm široká a 20 cm hluboká. Nápisová deska je orámována dvěma sloupy a nad deskou se nachází symbol kalicha.  Na stélu pravděpodobně navazoval ještě kamenný kříž, 
který dnes připomíná pouze zkorodovaný trn vybíhající z vrcholu stély. Hrobové místo o velikosti 225 x 90 cm je orámováno kamennou obrubou. 
Kámen je díky povětrnostním vlivům a dlouhodobé neúdržby částečně degradován, silně znečištěn s lokálními krustami a biologicky napaden. 

Římskokatolická farnost Chabařovice (latinsky Karbicium) je církevní správní jednotka sdružující římské katolíky na území města Chabařovice a v jeho okolí. Organizačně spadá do ústeckého 
vikariátu litoměřické diecéze, administrována je v současné době římskokatolickou farností v Trmicích. 
O počátcích tzv. staré farnosti chybí písemné prameny, poprvé je listině zmiňována v roce 1352 v soupisu týkajícího se církevního desátku jednotlivých obcí. Chabařovice podle církevního 
rozdělení patřily do arcidiakonátu Bílina pod děkanát Ústí. Asi koncem 15. století byla církevní obec svatý Vavřinec, skládající se z obcí Předlice, Hrbovice, Újezd a Střížovice, přidělena farnosti 
Chabařovice. Od této chvíle je kostel svatého Vavřince filiálním kostelem farnosti Chabařovice.
Po vítězství reformace se chabařovická farnost stala jen filiálkou chlumecké. Od roku 1654 jsou v lokalitě vedeny matriky. Dne 16. října 1714 uzavřeli hrabě Norbert Leopold von Kolowrat-
Liebsteinsky a farář Michael Ignatius Schmiedt s povolením biskupa litoměřického, hraběte Hugo Franze von Königsegg, dohodu, díky které mj. došlo ke kanonickému znovuzřízení 
chabařovické farnosti. V současné době do farnosti spadá kostel Narození Panny Marie a kaple sv. Jana Křtitele v Chabařovicích, kaple sv. Antonína Paduánského v Přestanově, kaple sv. Jana 
Nepomuckého ve Stradově.  
K historii farnosti Chabařovice viz Příloha č. 1.
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Lokalita

Nápisy
Originál Přepis / překlad

Důvody památkové ochrany Odkaz na literaturu

Návrhy na opatření Odkaz na fotodokumentaci

Dřívější a současný způsob využití Odkaz na jinou dokumentaci

Poznámky Přehled příloh

(1) Historie farnosti Chabařovice
(2) Výpis z katastru nemovitostí
(3) Katastrální mapa s vyznačením pozemku
(4) Fotodokumentace
(5) Vývoj zobrazení hřbitova na historických mapách

Mapa - Chabařovice Mapa - hřbitov Chabařovice

Zpracoval Jakub Děd, Barbora Větrovská Datum 21.02.2022

Kontaktní údaje Omni Cimiterium z.s. Tel.: 739 385 928
Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2 E-mail: jded@omnicim.cz
IČ 09765859 URL: www.omnicim.cz

-

Návrhy na opatření nejsou předmětem pasportizace Viz příloha č. 4

Náhrobek a hrobové místo (1) Sochocký Stanislav, Hřbitov Chabařovice - unikát, který nemá srovnání, Chabařovické 
noviny, 2021

Náhrobek není chráněn a evidován v ÚSKP jako samostatná KP, hřbitov se nachází v 
městské památkové zóně.

Město Chabařovice
Město Chabařovice (německy Karbitz) se nachází v okrese Ústí nad Labem v Ústeckém kraji. Historické jádro je městskou památkovou zónou. Dochované písemné prameny zachycují existenci 
„Kargnicz“ v roce 1352, kdy se v seznamu farních kostelů pražské arcidiecéze objevuje ves uvedeného názvu jako poddanská ves panství Rýzmberg. Počátky stálého osídlení se datují do 11. 
století. 
Chabařovicím vydal městský znak král Ferdinand I., privilegiem z 11. ledna 1542, avšak po sedmi letech byl znak pozměněn jiným privilegiem z 21. října 1549 a v této formě byl pak potvrzen 
císařem Maxmiliánem II., dne 12. května 1571. Město bylo postiženo třicetiletou válkou a později též boji v rámci bitvy u Chlumce roku 1813.
Původní obživou obyvatel bylo zemědělství. V roce 1774 bylo v okolí města objeveno hnědě uhlí, jehož existence a využití bylo pro další vývoj přímo osudné. Tato surovina odstartovala 
radikální zprůmyslnění nejen Chabařovic, ale celého Ústecka. Rozvoj těžby postupně začal vytěsňovat vše ostatní, ale především zemědělskou výrobu. Těžba zpočátku pomáhala prosperitě 
města, v poslední čtvrtině dvacátého století však bylo kvůli těžbě uhlí naplánováno zrušení Chabařovic k roku 1997. V roce 1991 však vládní rozhodnutí tento záměr zrušilo. Souvislá éra 
dolování trvala plných 257 let a byla ukončena v roce 1997.
Největšího počtu obyvatel dosáhlo město Chabařovice v roce 1930, kdy zde žilo 8.669 obyvatel. V roce 2021 to bylo již jen 2.517 obyvatel.
Hřbitovy Chabařovice
První hřbitov v Chabařovicích se nacházel u kostela Narození Panny Marie v centru města. 
V roce 1607 získala rada města nový pro vybudování nového hřbitova prostorově vyhovující pozemek v jižní části města, kde se pohřbívá dosud. Přípravy pozemku na pohřebiště trvaly 4 roky. 
V roce 1611 byl nový hřbitov společně s novou hřbitovní kaplí sv. Michala vysvěcen farářem Heinrichem Rothem. 
Hřbitov spadající pod farnost v Chabařovicích měl původně rozlohou pouhých 910 metrů čtverečních. V původní podobě existoval až do roku 1905, kdy byl z důvodu malé kapacity zrušen, 
původní pomníky byly převrstveny zeminou a následovalo nové uspořádání hřbitova. 
V první polovině 20. století byla místním stavitelem Richardem Walterem vypracována podrobná dokumentace pohřebiště. Na tu navázala i dokumentace hřbitova v poválečné době. Ta byla 
předána společnosti Báňské stavby Most v rámci plánů na likvidaci Chabařovic vč. hřbitova a přípravě na exhumaci lidských ostatků v souvislosti s rozšiřováním těžební činnosti. Tyto plány 
byly po roce 1989 zrušeny, ale dokumentace hřbitova se již nevrátila.

(1) Mattauch Gustav, Kronika města Chabařovice (Chronik der Stadt Karbitz), 1880, překlad 
Karel Prošek 2016
(2) Simon Gustav, Církevní dějiny Chabařovic (Karbitzer Kirchenwesen), 1926, překlad Karel 
Prošek

Pozn.: Původní deska se nedochovala
Anton Linke
Pfarrer zu Karbitz
1855-1868
29.9.1799-19.11.1868
Der Tod trennt – der Tod vereint.
Gewidmet von: Enrico Bonaiti

Pozn.: Původní deska se nedochovala
Anton Linke
Farář v Chabařovicích
1855-1868
29.9.1799-19.11.1868
Smrt rozděluje – smrt spojuje.
Věnováno od: Enrico Bonaiti
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Pasportizace a 
ocenění náhrobků
Omni Cimiterium provádí pasportizaci a ocenění náhrobků a hrobových míst pro potřeby 
správy majetku.



Strana  20   |   Omni Cimiterium Omni Cimiterium  I  Strana  21

Workcamp Zdoňov

Workcampy na hřbitově ve Zdoňově probíhají od roku 2019. Jsou pořádány každoročně ve 
spolupráci Omni Cimiteirum, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen a Heimatkreis Braunau. 
V roce 2022 získal projekt obnovy hřbitova cenu Bavorského ministerstva financí a domova 
cenu z rukou ministra Alberta Fürackera.Toto ocenění bylo poprvé uděleno projektu, který je 
realizován mimo území Německa. 



Dokumentace 
hřbitovů

“

Plzeňský kraj

Projekt „Dokumentace hřbitovů 
na území Plzeňského kraje“ 
dokumentuje stav více než 400 
hřbitovů v kraji

V letošním roce probíhá dokumentace 
hřbitovů na území Plzeňského kraje. 
Navazuje tak na dokumentace, které 
proběhly v roce 2020 a 2021 a zamě-
řovaly se na Ústecký a Liberecký kraj. 
Projekt je zaměřen na dokumentaci 
především starých německých hřbi-
tovů, ale v rámci úplného poznání se 
dokumentují úplně všechny hřbitovy 
bez rozdílu.

Plzeňský kraj leží na jihozápadě Čes-
ké republiky. Hranici kraje na západě 
tvoří státní hranice se SRN, severo-
západně leží kraj Karlovarský, se-
verovýchodně kraj Středočeský a na 
jihovýchodě kraj Jihočeský. Svou roz-
lohou 7 649 km2 je třetím největším 

krajem v České republice, avšak po-
čtem obyvatel se řadí na osmé místo 
v ČR. Sedm okresů kraje (Domažli-
ce, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, 
Plzeň-sever, Rokycany a Tachov) 
představuje územní celky výrazně 
se odlišující krajinným charakterem, 
počtem i skladbou obyvatelstva, 
ekonomickým potenciálem, velikos-
tí i hustotou osídlení. Rozmanitost 
přírodních podmínek je dána přede-
vším reliéfem kraje. Celý okres Ro-
kycany, Plzeň-město a část okresu 
Klatovy a Plzeň-sever, Plzeň-jih byly 
české, okres Tachov a Domažlice se 
po roce 1938 staly součástí Sudet.

Pro Plzeňský kraj je typický vysoký 
počet malých sídel s nerovnoměrným 
rozmístěním, chybí zde města střední 
velikosti, struktura středisek je v po-
rovnání s ČR atypická. Plzeňský kraj 
má 57 měst. Hlavní sídla kraje leží 
na rozvojových osách regionálního 
významu a na západní radiální ose, 
která spojuje Plzeň s Prahou a smě-
řuje koridorem k hranici s Němec-
kem. Mimo tyto osy se nachází řídce 
zalidněná území s převažující obytnou 
a zemědělskou funkcí, s nedostatečně 
vyvinutou sociální a technickou infra-
strukturou a omezenou dopravní ob-
služností. Na území Plzeňského kraje 
je více než 400 hřbitovů.

Projekt Dokumentace hřbitovů Plzeňského kraje je realizován v roce 2022  
s podporou Rady vlády pro národnostní menšiny v rámci programu Podpora 
implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Úřadu vlády 
České republiky – rady vlády pro národnostní menšiny.

www.cimiterium.cz

Strana  22   |   Omni Cimiterium Omni Cimiterium  I  Strana  23

https://cimiterium.cz/


Strana  24   |   Omni Cimiterium Omni Cimiterium  I  Strana  25

Dokumentace 
hřbitovů

“

Liberecký kraj

Projekt „Dokumentace 
hřbitovů na území Libereckého 
kraje“ zdokumentoval stav 330 
hřbitovů v kraji

Projekt byl zaměřen především na do-
kumentaci stavu hřbitovů Liberecké-
ho kraje, zejména pak z pohledu ucho-
vání tohoto specifického segmentu 
kulturního dědictví v ČR.

Na území Libereckého kraje bylo 
zdokumentováno 330 hřbitovů o cel-
kové ploše 1,44 mil. m2, od hřbitovů 
funkčních, udržovaných, přes hřbitovy 
zcela zarostlé, zničené, zapomenuté 
až po hřbitovy zrušené a zaniklé. Do-
kumentace se týkala jak stavu plochy 
hřbitovů, vybavení, stavu hřbitovních 
budov až po náležitosti vyplývající ze 
zákona o pohřebnictví. 

Projekt se cíleně zaměřil i na doku-

mentaci starých německých hrobů 
jako připomínky německých obyva-
tel kraje odsunutých po roce 1945. 
Na hřbitovech na území Libereckého 
kraje bylo fotograficky zdokumento-
váno a zaevidováno celkem 10.052 
německých hrobů, tj. průměrně 62 
německých hrobů na jeden hřbitov v 
Libereckém kraji. Jejich stav je velké 
většině možné označit za havarijní, 
zčásti vlivem dlouhodobou neúdrž-
bou, zčásti i díky vandalství. Žádnou 
výjimkou nejsou hroby vykradené, 
otevřené a zcela rozbité, ale stejně 
tak hřbitovy, které byly německých 
hrobů zbaveny zcela.
Zaevidovány byly i hřbitovy ve vel-

mi havarijním stavu, s pozůstatky ná-
hrobků a zbytků mnohdy i otevřených 
hrobek. V okres Česká Lípa jde např. 
o pozůstatky hřbitova Častolovice, 
Lada u České Lípy, Hostíkovice, Hor-
ní a Dolní Světlá, Taneček, Lindava u 
kostela, či zlikvidovaný hřbitov u obce 
Naděje. V okrese Liberec byly dohle-
dány zbytky náhrobků v místní části 
Liberce Starý Harcov, zcela zničený 
hřbitov nedaleko obce Postřelná, po-
zůstatky náhrobků u obce Panenská 
Hůrka, nebo velké množství zdevas-
tovaných náhrobků a hrobek u obce 
Srbská. 

V okrese Jablonec nad Nisou je velmi špatném stavu zbytek hřbitova v Jindři-
chově nad Nisou, nebo hřbitov u obce Karlov, v obci Rádlo, či zcela zdevasto-
vaný hřbitov v Loučné nad Nisou. V okrese Semily je to např. bývalý hřbitov v 
okolí hřbitovní kaple u kostela sv. Stanislava v Loukově. 

Projekt byl realizován s podporou Rady vlády pro národnostní menšiny v rámci 
programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků Úřadu vlády České republiky – rady vlády pro národnostní menšiny.

Projekt byl realizován v průběhu roku 2021.

www.cimiterium.cz

https://cimiterium.cz/
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Chabařovice
Anna von und zu Furtenburg
V Chabařovicích u Ústí nad Labem byly v letošním roce opraveny 
dva významné náhrobky na místním hřbitově. Práce realizoval Omni 
Cimiterium na základě zadání Města Chabařovic v rámci snahy 
o postupnou revitalizaci hřbitova.

Město Chabařovice (německy Kar-
-bitz) se nachází v okrese Ústí nad 
Labem v Ústeckém kraji. Původní 
hřbitov obklopoval kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie. Roku 1607 byl na 
okraji obce, jihozápadně od kostela 
vyměřen nový hřbitov o délce 62 lo-
ktů a šířce 61 loktů. 

Na jaře roku 1611 byla zahájena stav-
ba hřbitovní kaple sv. Michala. Té-
hož roku byla dokončena a společně 
se hřbitovem vysvěcena. Pro kapli  
v roce 1641 udělil pražský arcibiskup 
kardinál von Harrach povolení ke ko-
nání mší. Ty se zde konaly především 
od roku 1697, kdy po velkém požáru 
města (1.11.1697) shořel také kostel 
Nanebevzetí Panny Marie.

Prvním opraveným náhrobkem je ná-
hrobek Anny von und zu Furtenburg. 
Jedná se o relativně prostý náhrobek 
s druhotně přidanou skleněnou des-
kou s nápisem „Zde odpočívá vážená 
slečna Anna von und zu Furtenburg, 
narozená 22. ledna 1752, zemřela 29. 
srpna 1825. Dobročinná za svého ži-
vota, příkladná ve své poslední dny 
života, zůstane nezapomenutelná  
občanům Chabařovic.“ Nad tímto ná-
pisem se nachází erb rytířského rodu 
Furtenburg. 

Anna von und zu Furtenburg se na-
rodila v lednu 1752 v Praze v domě 
Furtenburgů, pokřtěna byla 22. ledna 
1752 v kostele sv. Jindřicha na Novém 

Městě Pražském. Jejími rodiči byli 
Josef Anton von und zu Furtenburg  
a urozená paní Terezie. Celým jménem 
byla pokřtěna Marie Anna Josephina 
Francisca de Pauly von und zu Furten-
burg. 

Anna měla tři bratry. První, Franz von 
und zu Furtenburg působil jako správ-
ce kláštera břevnovských benediktinů 
v Polici nad Metují. Druhý bratr, Josef 
Ritter, narozen 8. října 1745 v Praze, 
magistr filozofie a bakalář teologie, 
byl od 15. května 1779 až do své smrti 
farářem na farnosti ve Skoroticích. Ze-
mřel ve Skoroticích na faře 16. května 
1824 ve věku 80 let. 

Třetí bratr Antonius Eques de et a 
Furtenburg, narozený 11. října 1756 
v Praze, je rovněž zmiňován v sou-
vislosti s historií skorotické farnosti. 
V letech 1781 až 1787 zde vykonával 
funkci kaplana, v letech 1788–1790 
byl kaplanem v Trmicích. Poté (1795) 
přešel na farnost do Mělníka. V roce 
1813 odešel jako děkan do Chorušic, 
kde 5. prosince 1826 zemřel.

Služba bratrů katolické církvi přede-
vším ve farnosti Skorotice mohla být 
i důvodem života Anny v nedalekých 
Chabařovicích, přesné důvody ale 
známy nejsou.

Anna von und zu Furtenburg zemřela 
v roce 1825 v Chabařovicích v domě 
čp. 12 po plicní nemoci ve věku ne- “

dožitých 74 let. Pochována byla 31. 
srpna 1825 na pravé straně druhé části 
chabařovického hřbitova do hrobu při 
zdi. Jejím ostatkům při pohřbu požeh-
nal Andreas Richter, probošt z Boho-
sudova (Mariaschein). 

Anna zemřela svobodná. Svůj majetek 
věnovala na dobročinné účely měs-
ta Chabařovice. V závěti z roku 1825 
Anna určila, že jako základní kapitál 
pro stavbu domu pro chudé a nemoc-
né v Chabařovicích věnuje 1400 gul-
denů, 2000 guldenů ke zřízení fondu 
pro chudé, 2000 guldenů a úroků má 
sloužit jako platové přilepšení pro 
kaplana v Chabařovicích, 400 gulde-
nů věnovala pro nově vybudovanou 
kapli sv. Jana, u které má vzniknout 
dům pro chudé, 200 guldenů pro ško-
láky atd.

Hrob hraběnky byl srovnán, očištěn, 
obruby byly vyrovnány a zbaveny 
starší barvy, kovový plůtek byl obrou-
šen a znovu natřen. Pískovcový náh-
robek byl zpevněn a naimpregnován.

Realizováno v rámci revitali-
zace hřbitova v Chabařovicích.
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Chabařovice
Rod Furtenburgů
Furtenburgové byli od roku 1581 erbovní šlechtou, původně nesli jméno Furth a patřili mezi 
vídeňské měšťany. K polepšení znaku došlo 1608, zároveň získali predikát „von Furtenburg. 
Rodina se postupně rozvětvila do Slezska, na Moravu a do Čech.

Císařský adresář uvádí pražský rod Furtenburgů jako rytířskou rodinu, k roku 1787 je zde 
uveden Josef Anton s třemi syny (otec a bratři Anny) a Franz von Furtenburg (narozen 1745, 
jeho matka je kmotrou a tetou Anny). Franz sloužil v armádě a dál žil jako penzionovaný poru-
čík v Praze, měl dvě dcery.

Druhým opraveným hrobem je hrob 
rodiny Kradisch nacházející se vlevo 
v přímém sousedství náhrobku 
hraběnky Anny von u. zu Furtenburg.

Náhrobek byl díky povětrnostním 
vlivům velmi silně znečištěn a za-
nesen černou krustou. Náhrobek 
pravděpodobně z bílého mramoru 
je tvořen stélou v podobě relativně 
tenké nápisové desky, která je orá-
mována stylizovanou edikulou. Nápi-
sová strana stély byla díky znečištění 
téměř nečitelná, nicméně po očištění 
je možné nápis přečíst. 

Zde odpočívá v pokoji Franz Kra-
disch občan a řeznický mistr v 
Chabařovicích. Zemřel 15. února 1872 
ve věku 37 let. A jeho žena Anna Kra-
disch, rozená Schmörhr, zemřela 19. 
října 1900 ve věku 59 let. A jejich děti 
Franz, Marie, Anna a Ida. Stéla byla 
zakončena pravděpodobně kamen-
ným křížem, který se ale již nedocho-
val. 

Jméno Franz Kradisch je zmíněno v 
Kronice města Chabařovice (Chronik 
der Stadt Karbitz) z roku 1880 sep-
sané Gustavem Mattauchem, kdy je 
uváděn v soupisu majitelů domů v 
Chabařovicích z roku 1788 jako maji-
tel domu čp. 115. 

Další člen rodiny Karl Kradisch byl v 
letech 1868 – 1871 starostou města. 
Zda a v jakém příbuzenském vztahu 
byl Karl Kradisch s Franzem Kradis-
chem by mělo být předmětem dalšího 
bádání.

Náhrobek musel být kompletně ro-
zebrán a vzhledem k náletové veg-
etaci bylo nutné znovu vyzdít základ 
a jednotlivé části znovu opatřit kovo-
vými čepy a postavit. Poté byl žulový 
náhrobek vyčištěn.

Nyní tvoří dominantu a díky své zářivé 
barvě na sebe upoutá pohled každého 
návštěvníka hřbitova.
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