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1 ÚVOD 

 

Předmětem této bakalářské práce je zpracování přehledu a popis činností souvisejících 

s technickou správou města s návazností na Facility management. Toto téma bylo vybráno 

z důvodů, že žiji v malém městě a zajímá mě, jak zde vše funguje. Navíc myslím, že spojení 

technické správy měst s Facility managementem má velice slibnou budoucnost. Práce rovněž 

rekapituluje legislativní stránku vzhledem k obcím, jejich fungování a financování. Hlavním 

cílem je však shrnutí koncepce správy veřejného pohřebiště na konkrétním případě.  

 Technická správa měst v sobě zahrnuje mnoho disciplín a tím se stává velice obsáhlým 

tématem. O každé z těchto disciplín by se mohla napsat samostatná práce. Proto jsou v mé práci 

jen stručně shrnuty a především se věnuji tématu o veřejném pohřebišti. 

  Výběru tématu veřejného pohřebiště předcházelo mnoho smíšených pocitů. Na druhou 

stranu myslím, že toto téma není mockrát zpracováno, tudíž určitý přínos pro čtenáře mít bude. 

Téma pohřebišť se může někomu zdát ,,morbidní“ či navazovat melancholickou náladu, ale 

takové místo je součástí i té nejmenší vesnice. A pravdou je, že jednou tam spočineme všichni, 

proto je tak důležité tato místa spravovat a udržovat. 

Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Záměrem bakalářské práce 

je aplikace Facility managementu na technickou správu měst. Proto je hned první kapitola 

teoretické části věnována FM, ale zároveň už konkretizována ohledně technické správy měst. 

V teoretické části jsou dále kapitoly věnované legislativě spojené s městy, jejich financování    

a náležitosti orgánů měst. Následuje vyjmenování činností souvisejících s technickou správou 

měst. Velice důležitou teoretickou kapitolou je část věnovaná pohřebištím respektive veřejným 

pohřebištím. V této části je velice nápomocná kniha s názvem Pohřbívání a hřbitovy od autorů 

Stejskal, Šejvl a kolektiv, kde je velmi vyčerpávajícím způsobem popsáno vše, co se pohřebišť 

týká. 

Praktická část bakalářské práce je uvedena základními informacemi o městě Horní 

Jelení. A protože ve městě už Facility management působí, jsou zde vyjmenovány služby, které 

firma městu poskytuje. V této kapitole jsou taktéž stručně uvedeny některé činnosti technické 

správy města Horní Jelení. Nejdůležitější částí celé práce je však podrobný rozbor činností 

správy hřbitova na Horním Jelení a návrh na jejich vylepšení formou pasportu hřbitova a návrh 

kolumbárních schránek. 
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2 FACILITY MANAGEMENT A MĚSTA 

 

Facility management má po celém světě mnoho různých definicí. Lze říci, že každý stát či 

region si modifikuje definici podle svých představ, ale všechny více či méně modifikují původní 

definici asociace IFMA: 

Metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. 

Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických 

věd. [1]  

Nová EU norma ČSN EN 15 221, která v květnu 2007 vstoupila do platnosti, je velkým 

odborným i politickým přínosem pro naše facility managery. Předně sjednocuje doposud 

nejednotnou terminologii a definice, přináší návod, jak připravit smlouvu na dodávku služeb. 

[2]  

FM je obor, který přímo navazuje na historii vývoje služeb a jednotlivých podpůrných 

činností. [3] V souvislosti s technickou správou měst se facility management začíná využívat 

čím dál častěji a intenzivněji. Města mohou využívat těchto služeb v oblasti technické správy 

nemovitostí, dodávky tepla a elektřiny, plánovaná kontrolní činnost a údržba, elektrikářské 

práce – návrhy, realizace, revize, dále instalatérské, topenářské, zámečnické práce, údržba 

zeleně a mnoho dalších. Tímto způsobem využívání služeb facility managementu mohou města 

optimalizovat své náklady a zároveň zkvalitnit správu. K tomu aby FM kvalitně fungoval, je 

nutné provést pasporty spravovaných zájmových objektů.  

 

2.1 STRUKTURA FACILITY MANAGEMENTU 

 

Facility management pokrývá a slučuje velmi širokou škálu procesů, služeb, činností a zařízení. 

Rozhraní mezi základními činnostmi a podpůrnými službami je stanoveno individuálně každou 

jednotlivou organizací.  
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Oblast FM může být seskupena podle požadavků klienta a ty mohou být souhrnně 

zařazeny do dvou hlavních skupin: 

– prostor a infrastruktura – tzv. ,,Tvrdé služby“ (hard services); 

– lidé a organizace – tzv, ,,Měkké služby“ (soft services). [4] 

V rámci technické správy města se uplatňují tzv. Tvrdé služby, tedy prostor                            

a infrastruktura, které v sobě zahrnují:  

 Ubytování 

 Pracoviště 

 Technická infrastruktura 

 Úklid 

 Ostatní 

 

2.2 ÚROVNĚ POSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB 

 

Pro úspěšné zajištění požadovaných výsledků musí být facility management úzce sladěn                 

s posláním a vizí organizace a jejích cílů. Proto facility management působí na hlavních 

úrovních: strategické, taktické a provozní. [4] 

Strategická úroveň chce dosáhnout dlouhodobých cílů. Taktická úroveň chce ve 

střednědobém horizontu zavést strategické cíle organizace. [4] Provozní úroveň chce koncovým 

uživatelům každodenně vytvořit požadované prostředí. V rámci technické správy města 

z pohledu dlouhodobého plánování to mohou být projekty jako obnova veřejné zeleně nebo 

veřejného osvětlení či celé rekonstrukce objektů. Střednědobé plánování například revizí, oprav 

a servisních prohlídek všech budov a příslušných elektrických, plynových nebo hasicích 

zařízení. A na provozní úrovni plánování údržby veřejné zeleně, komunikací a chodníků nebo 

také vývoz odpadů. 
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3 OBECNÍ SPRÁVA A JEJÍ FINANCOVÁNÍ 

 

V České republice se problematikou obcí a měst zabývá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) a dále zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.  

 

3.1 OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je obec základním územním samosprávným 

společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je 

veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Úkolem obce je pečovat o všestranný rozvoj svého 

území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. [5] 

Obec se stává městem jestliže: 

- má alespoň 3 000 obyvatel, a pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny 

po vyjádření vlády,  

- byla městem přede dnem 17. května 1954, a pokud o to požádá předsedu Poslanecké 

sněmovny. [5] 

Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města, dalšími orgány města jsou rada 

města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města. [5] 

 

3.2 SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST OBCE 

 

Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud 

nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo 

o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy,    

a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Obec v samostatné 

působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními 

zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých 

občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy            
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a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany 

veřejného pořádku. [5] 

 

3.3 HOSPODAŘENÍ OBCE 

 

Mezi základní principy hospodaření obce řadíme zejména povinnost obce vyplívající ze zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích:  

- využívat svůj majetek účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly 

vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti,  

- pečovat o zachování a rozvoj svého majetku a vést jeho evidenci,  

- chránit svůj majetek před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím,  

- naložit s nepotřebným majetkem způsoby a za podmínek stanovených zvláštními 

předpisy, pokud obecní zřízení nestanoví jinak,  

- chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu 

škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení,  

- trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k 

promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv, 

- při úplatném převodu majetku sjednat cenu zpravidla ve výši, která je v daném místě       

a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem; případnou odchylku od ceny 

obvyklé zdůvodnit,  

- opatřovat písemnosti doložkou o tom, že byly splněny podmínky platnosti právního 

úkonu obce, pokud je zákonem platnost právního úkonu obce podmíněna předchozím 

zveřejněním, schválením nebo souhlasem. [5] 

 

3.4 FINANCOVÁNÍ OBCÍ 

 

Struktura příjmů obecních rozpočtů a poměr mezi vlastními a dotačními příjmy jsou do značné 

míry determinovány rozsahem pravomocí a prováděných aktivit, resp. systémem veřejné 

správy. V České republice byl zvolen tzv. kombinovaný (smíšený) princip, kdy obecní a krajské 

samosprávy souběžně vykonávají dva druhy činností. První lze shrnout pod pojem „přenesená 

působnost“, druhá skupina je označována jako „samostatná působnost“. [6] 
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Obr. 1 - Tok peněz do rozpočtu obcí           Zdroj: [6] 

 

3.5 ČINNOSTI SAMOSPRÁVY 

 

Přenesená působnost 

V tomto případě se jedná o okruh aktivit, které vykonávají orgány obce jménem státu, nikoli 

jménem svým. Za kvalitu výkonu těchto činností vůči veřejnosti odpovídá stát a orgány obce 

musí respektovat jeho vůli. Lze do jisté míry říci, že si tento typ služeb stát od obcí/krajů 

objednává a měl by jim pro tyto účely poskytovat i dostatečné prostředky. [6] 

Samostatná působnost 

U druhé skupiny činností si obce sami spravují své záležitosti a záležitosti svých členů. V rámci 

samostatné působnosti jednají obce svým vlastním jménem a na vlastní účet. [6] 

Obce s rozšířenou přenesenou působností 

U obcí se setkáváme se specifickou skupinou tzv. obcí s rozšířenou přenesenou působností. 

Jedná se o větší obce, na které byla přenesena část pravomocí zrušených okresních úřadů. 

Specifickou pozici v celém systému má hlavní město Praha, které má vzhledem ke své velikosti 

charakter jak kraje, tak i obce. [6] 
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Tab. 1 - Činnosti vykonávané v rámci samostatné a přenesené působnosti [6] 

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST PŘENESENÁ PŮSOBNOST 

- hospodaření obce, včetně tvorby rozpočtu, 

závěrečného účtu a nakládání s peněžními 

fondy obce 

- agenda spojená s účastí obce v 

právnických osobách 

- zřizování a řízení organizačních složek 

- vydávání obecně závazných vyhlášek obce 

- pořádání místních referend 

- obecní policie 

- ukládání pokut za správní delikty 

- schvalování programu rozvoje územního  

  obvodu obce 

- agenda územního plánu obce a regulačního  

  plánu a vyhlašování jejich závazné části  

  obecně závaznou vyhláškou 

- spolupráce s jinými obcemi 

- agenda místních poplatků 

- zřizování jednotek dobrovolných hasičů  

  a zajištění naplnění úkolů požární ochrany                      

- zajišťování připravenosti obce na  

mimořádné události 

- zřizování a správa předškolních zařízení,  

  základních škol atd. 

- zřizování a správa zdravotnických zařízení  

  a ochrana veřejného zdraví 

- vydávání nařízení obce 

- rozhodování o místních a účelových      

komunikacích 

- projednávání přestupků 

- ochrana přírody a ovzduší  

   

u obcí s rozšířenou přenesenou působností   

dále: 

- evidence obyvatel 

- vydávání občanských průkazů a 

cestovních pasů 

- vydávání řidičských průkazů 

- živnostenský úřad 

- doprava a silniční hospodářství pro silnice    

II. a III. třídy 

- dávky a sociální služby 

- sociálně právní ochrana dětí 

- péče o staré a zdravotně postižené občany 

- péče o nepřizpůsobivé občany 
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3.6 DRUHY PŘÍJMŮ OBCE 

 

Obecní rozpočet se skládá z výdajů a příjmů obce, dále ostatní peněžní operace včetně tvorby 

a použití peněžních fondů. Vyhláškou MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném 

znění - aktualizována dle novely č. 464/2013 Sb. dnem 1. 1. 2014 se stanoví rozpočtová skladba 

jakožto jednotné třídění příjmů a výdajů. Druhové třídění rozpočtové skladby příjmy obcí dělí 

do čtyř skupin: daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace. [7] 

Daňové příjmy zahrnují: 

- Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 

- Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 

- Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 

- Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 

- Majetkové daně 

- Povinné pojistné 

- Ostatní daňové příjmy 

Nedaňové příjmy zahrnují: 

- Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 

- Přijaté sankční platby a vratky transferů 

- Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 

- Přijaté splátky půjčených prostředků 

- Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem 

Kapitálové příjmy: 

- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 

- Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 

Přijaté dotace: 

- Neinvestiční přijaté dotace 

- Investiční přijaté transfery [7] 
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Graf 1 Struktura příjmů obcí                        Zdroj: [8]  

 

3.7 ORGÁNY OBCE A JEJICH POVINNOSTI A PRAVOMOCI 

 

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce, dalšími orgány obce jsou rada obce, 

starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. [5] V příloze č. 1 – Pravomoci orgánů obce je 

tabulka s vyjmenovanými nejdůležitějšími pravomocemi a povinnostmi orgánů obce.  

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska          

a náměty předkládají komise radě obce. Výbory zřizované zastupitelstvem mohou být finanční 

a kontrolní. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky 

obce, a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Kontrolní výbor kontroluje 

plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, dále kontroluje dodržování právních předpisů 

ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní 

úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce 

osadní nebo místní výbory. Tyto jsou oprávněny předkládat zastupitelstvu obce, radě obce            

a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, vyjadřovat se k návrhům 

předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce, a dále 

vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k 

trvalému pobytu v části obce, orgánům obce. [5] 
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Obr. 2 - Návaznost orgánů obce                  zdroj: autor 

 

3.7.1 ZASTUPITELSTVO OBCE 

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce rozhoduje ve 

věcech patřících do samostatné působnosti obce. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad 

jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory. [5] 

 

3.7.2 RADA OBCE 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti 

odpovídá zastupitelstvu obce. Radu tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další 

členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Rada obce připravuje návrhy pro jednání 

zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. [5] 

 

3.7.3 STAROSTA 

Starosta zastupuje obec navenek. Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí 

zastupitelstvo obce z řad svých členů. [5] 

ZASTUPITELSTVO

RADA

STAROSTA MÍSTOSTAROSTA

TAJEMNÍK OBCE

OBECNÍ ÚŘAD

DALŠÍ ČLENOVÉ 
Z ŘAD 

ZASTUPITELSTVA
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3.7.4 OBECNÍ ÚŘAD 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu, je-li tato 

funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je 

starosta. [5] 

 

3.7.5 TAJEMNÍK OBCE 

V obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností se zřizuje funkce 

tajemníka, který je zaměstnancem obce. Ostatní obce mohou zřídit funkci tajemníka obecního 

úřadu. Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné 

působnosti i přenesené působnosti starostovi. Není-li v obci zřízena funkce tajemníka obecního 

úřadu nebo není-li tajemník obecního úřadu ustanoven, plní jeho úkoly starosta. [5] 
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4 ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S TECHNICKOU SPRÁVOU 

MĚSTA 

 

Hlavním úkolem města je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, 

a proto vykonává činnosti vztahující se k technické správě města. Pojem veřejná infrastruktura 

zahrnuje další pojmy, jako je dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanské 

vybavení a veřejné prostranství. Tyto úzce souvisí s technickou správou města. Veřejným 

prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 

prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 

vlastnictví k tomuto prostoru. [5] Město tedy musí zajistit údržbu a správu prostor, které spadají 

pod jeho vlastnictví.  

 

Do technické správy měst tedy spadá: 

 správa a údržba veřejné zeleně 

 péče o vodní plochy a vodní zdroje 

 správa a údržba veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelné dopravní 

signalizace  

 údržba městského mobiliáře 

 správa a údržba dětských hřišť 

 správa, evidence a údržba hřbitova 

 údržba, letní a zimní úklid komunikací a veřejných ploch 

 provoz a údržba veřejných WC 

 provoz a údržba sběrného místa odpadů  

 správa a údržba sportovních hal, stadionů a koupališť 

 správa a údržba budov ve vlastnictví měst 

 a další činnosti 

 

Větší města zřizují technické služby, které všechny tyto činnosti mohou pokrýt. Ty jsou 

vedeny jako příspěvkové organizace, což znamená, že hospodaří se svěřeným majetkem v 

rozsahu stanoveném zřizovací listinou. Příspěvkové organizace jsou zřízeny pro takové činnosti 
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ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují 

samostatnou právní subjektivitu. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky 

získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. 

Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob. 

[9] 

 Nebo si města mohou na poskytování služeb technické správy najmout firmu zabývající 

se FM. To znamená, že FM firma se městu smluvně zaváže k plnění těchto služeb v souladu 

s platnými zákony a vyhláškami ČR. Pro města tato volba může být velice výhodná, protože 

zodpovědnost za plnění těchto služeb je na firmě. Firma plánuje sama revize, opravy a údržbu 

spravovaných prostor a taktéž zajišťuje uskutečnění těchto činností. Především je nutné provést 

pasportizaci zájmových míst, aby mohl FM pracovat efektivně. 
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5 POHŘEBIŠTĚ VE MĚSTECH 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vykonává funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti 

pohřebnictví v souladu s platnou právní úpravou. [10] Pro celou oblast pohřebnictví máme 

speciální zákon. Jedná se o zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2002. Kromě jiného tento 

zákon definuje správu veřejných a neveřejných pohřebišť, podmínky pro zacházení s lidskými 

pozůstatky a ostatky, práva a povinnosti související s provozováním pohřební služby                      

a provozování krematorií. [11] 

Hřbitov je veřejné prostranství se specifickým významem a zvláštním režimem. Různé 

státy a různá etnika mají své vlastní úpravy hřbitovů nebo pohřebišť. Napříč Evropou vidíme 

značné rozdíly. Na západě, severu i jihu se setkáváme s větší střídmostí plochy hřbitova, než 

jakou známe u nás. Většinou jí pokrývá jednotná plocha zeleně, ze které vystupují jen pomníky 

nebo kříže. Středoevropský prostor původně prezentovaly hroby plné květin. Později se zelené 

plochy nahrazovaly kamenem. Návrat k přírodě představuje až zakládání lesních a parkových 

hřbitovů v polovině 20. století. Lesních hřbitovů najdeme v ČR jen několik, jeden je například 

v Hradci Králové. V našich podmínkách se tento typ zatím neujal. Částečně jej přibližují jen 

plochy rozptylových louček a okolí některých krematorií. Našemu vzhledu se podobají hřbitovy 

v centrálním Rakousku, jenže zde se věnuje mnohem více péče celkovému vzhledu hrobů. 

V Německu či Rakousku se často koncepce úpravy hrobu a následná údržba zadávají 

zahradníkovi. Správy pohřebišť tyto služby také nabízejí. [11] 

 

Obr. 3 - Lesní hřbitov v Hradci Králové      Zdroj: http://www.fototipy.cz 
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5.1 VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ 

 

Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí 

v samostatné působnosti. Provozovatelem pohřebiště rozumíme obec nebo registrovanou 

církev, tedy vždy právnickou osobu. V největší míře jsou na území ČR provozovateli pohřebišť 

obce. V § 18 zákona o pohřebnictví jsou stanoveny povinnosti, které musí provozovatel 

pohřebišť plnit. Provozování veřejného pohřebiště je pro své občany povinna zajistit každá 

obec, ať již zřízením pohřebiště na území svého obvodu, nebo na základě dohody v obvodu 

sousední obce. Obec může být buď zřizovatelem, vlastníkem i provozovatelem (správcem), 

nebo může správcem ustanovit jinou fyzickou nebo právnickou osobu, na kterou se pak vztahují 

povinnosti dané provozovateli. [11] 

Veřejné pohřebiště je prostor, který je určen k pohřbení lidských pozůstatků nebo 

uložení zpopelněných lidských ostatků. Ty se v minulosti zřizovala ve městech a větších obcích 

kolem kostelů. V menších vesnicích pak byla zřizována za vsí nebo mezi dvěma obcemi tak, 

aby mohli pohřebiště navštěvovat občané obou obcí. Na tomto místě jsou umístěny jednotlivé 

hroby, ať už tzv. urnové, či kolumbária pro uložení uren, nebo hrobky a rakvové hroby pro 

pohřbívání v rakvi, popřípadě rovněž k ukládání uren. Dále mohou být na pohřebištích 

rozptylové a vsypové loučky pro uložení samotných zpopelněných ostatků bez úředního obalu 

(urny). [11] 

 

5.2 STAVBY NA POHŘEBIŠTÍCH 

 

Přestože činnosti na pohřebištích, které vykonává hrobník nebo správce pohřebiště, jsou velmi 

podobné jiným oborům z odvětví stavebnictví, kamenictví, zahradnictví a dalších, nelze je 

s těmito činnostmi srovnávat. Činnosti provozované na pohřebištích jsou specifické především 

pro charakter a účel, ke kterému jsou vykonávány. Zároveň je výrazně ovlivňuje přístup široké 

veřejnosti, pieta a důstojnost místa a nejvýrazněji to, že z převážné míry je při nich zacházeno 

s lidskými ostatky. [11] 
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Stavby na pohřebištích dělíme na: 

 nadzemní, do kterých patří kaplové hrobky, hrobová zařízení podzemních hrobek, 

rakvových hrobů a urnových hrobů a kolumbária 

 podzemní, do kterých patří urnové sklípky v urnových a rakvových hrobech a podzemní 

hrobky. [11] 

 

5.2.1 Nadzemní stavby 

Kaplové hrobky zaznamenaly největší rozmach výstavby v 18. a 19. století. Tyto hrobky 

stavěly bohaté měšťanské rodiny, šlechtické rody, bohatí průmyslníci nebo jinak významné 

osobnosti. Součást kaplové hrobky je tzv. pohřební komora neboli podzemní hrobka, která je 

umístěna nejčastěji pod podlahou kaple. Je zakryta krycí deskou, aby byla oddělena od 

sakrálního prostoru kaple. Jedná se o prostory, které sloužily k uložení více rakví a to v několika 

patrech nad sebou. Existují i kaplové hrobky, které nemají pohřební komoru pod podlahou, ale 

rakve se ukládají v nadzemní části. [11] 

 

Obr. 4 - Kaplová hrobka, Olšanské hřbitovy      Zdroj: http://www.hrbitovy.cz 

 

Zařízení urnových hrobů se skládá z rámu, soklu, krycí desky, pomníku, někdy urnové 

neboli kolumbární schránky s proskleným uzávěrem. Urnové hroby jsou zpravidla na rozloze 

1 m2. [11] 
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Obr. 5 - Urnový hrob      Zdroj: http://www.kamenictvitom.cz 

 

Zařízení rakvových hrobů se příliš neliší od hrobek, je však u nich budováno pouze 

na povrchu, tedy nad úrovní terénu. Toto zařízení se může skládat z rámu, soklu, krycí desky 

nebo více desek a pomníků různých tvarů. Můžeme se setkat i s úplnou absencí krycí desky, 

nebo jen s částečnou krycí deskou. Zbytek hrobu je například vysypán mramorovou drtí nebo 

osázen rostlinami. Na velikost nebo rozměry standardního hrobového zařízení neexistuje žádná 

norma. [11] 

 

Obr. 6 - Částečně zakrytý hrob krycí deskou       Zdroj: http://www.ekamenictvi.cz 

 

Kolumbárium je stavba nebo prostor, do kterého se ukládají urny do jednotlivé 

schránky. Kolumbárium je zpravidla stavba na pohřebišti, kterou zřizuje provozovatel                   
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a následně pronajímá jednotlivé kolumbární schránky zájemcům. Tyto schránky se liší co do 

velikosti a hloubky, také i způsobem uzavření, podle požadavků každého hřbitova. [11] 

 

Obr. 7 - Kolumbárium v Oseku     Zdroj: http://teplicky.denik.cz 

 

Kenotaf neboli hrob v dáli je symbolický náhrobek, který je vybudován pro zemřelého, 

jeho tělo je nezvěstné nebo bylo pohřbeno jinde. Zpravidla se jedná o symbolické hroby těch, 

kteří padli na bojištích válek mimo naše území a jejichž ostatky nebyly přivezeny do republiky. 

[11] 

 

Obr. 8 - Kenotafy Obětí 1. světové války, Olšanské hřbitovy   Zdroj: http://www.vets.cz 
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Epitafní místo, vsypové místo a rozptylová loučka v podstatě nejsou přímo stavbou, 

ale provozovatel je zřizuje jako další prostory sloužící k ukládání zpopelněných ostatků.  

Epitafní místo je opatřeno epitafní destičkou se jménem, datem narození a úmrtí 

zemřelého. Epitafní místo je zpravidla betonový prefabrikovaný sklípek zapuštěný do země, do 

kterého se vkládá urna s popelem. Horní hrana sklípku je zarovnaná s terénem. [11] 

Vsypové místo se nachází na prostoru s upraveným trávníkem, po obvodu ohraničeným 

obrubníky, zábradlím, kamenným lemováním apod., a zcela zásadní je pro něj to, že všechny 

typy obruby vsypového místa nesou vždy označení souřadnic. Tento prostor tvoří pomyslnou 

šachovnici. Například podélné obruby obsahují souřadnice značená abecedně a příčné obruby 

obsahují souřadnice značené čísly. Takovéto vsypové místo je samozřejmě i hrobovým místem 

podléhajícím povinnosti uzavřít nájemní smlouvu. Vsyp znamená, že obsah urny je na místě 

k tomu určeném vsypán do jamky vyhloubené v zemi, následně je toto místo zasypáno a zakryto 

drnem. [11] 

Rozptylová loučka je prostor sloužící k volnému rozptýlení popela do trávy. Na rozdíl 

od ostatních hrobových míst a zařízení se zpopelněné lidské ostatky ukládají bez úředního 

obalu, volně, rozsypáním do trávníku bez toho, že by jakýmkoli způsobem bylo evidováno 

přesné místo nebo plocha rozptýlení. [11] 

 

5.2.2 Podzemní stavby 

Podzemními stavbami máme na mysli veškeré stavby sloužící k pohřbívání lidských pozůstatků 

v rakvích a k ukládání uren. Patři sem urnové sklípky v urnových hrobech, kam se ukládá 

popel v úředním obalu. Tyto sklípky mohou být buď vyzděné z různých materiálů, nebo 

provedeny prefabrikátem. Jsou také urnové hroby, které nemají sklípek vůbec a urny jsou 

pokládány přímo do země. [11] 

Dále to jsou rakvové hroby, kde se dříve jako základ například cihly uložené v rozích 

hrobu, později se užívaly betonové stropnice, jedna uložená v hlavně hrobu, druhá v nohou. 

V současné době je optimální variantou pro vytvoření základu použití prostého betonu ale              

i armovaného betonu. Hloubka takového základu není nutná do nezámrzné hloubky. [11] 

Podzemní hrobku tvoří pohřební komora, která je umístěna pod zemí a nejčastěji 

uzpůsobena k uložení dvou až čtyř rakví ve dvou patrech nad sebou. V minulosti byly hrobky 
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stavěny z nejrozmanitějších materiálů. Velmi často jsou k vidění hrobky z kamene, klasického 

cihlového zdiva, vevnitř omítané, betonové cihly, prefabrikované panely a nejnověji                        

z tzv. ztraceného bednění. [11] 

 

5.3 POVINNOSTI PROVOZOVATELE POHŘEBIŠTĚ 

 

Zákon ukládá provozovateli veřejného pohřebiště řadu povinností. Do výčtu těchto povinností 

patří jako povinnosti administrativní, tak povinnosti poskytovat služby spojené s provozem 

pohřebiště. [11] 

 

5.3.1 Administrativní agenda 

První činností související s provozováním pohřebiště je administrativní agenda, do které patří 

evidence hrobů, pohřbených osob, uložených uren, vybírání poplatků a uzavírání nájemních 

smluv. Spadá sem také veškerá korespondence a styk s veřejností, s pozůstalými, notářskými 

kancelářemi, pohřebními ústavy a duchovními. [11] 

 

5.3.2 Specifické práce 

Důležitou činností jsou specifické práce na pohřebišti související s pohřbením, ukládáním uren, 

rozptylem, vsypem, exhumací a ostatními pohřebními pracemi. Tyto činnosti vykonává 

zpravidla hrobník, neboli osoba, která je oprávněná a uvedena v řádu pohřebiště. Není tedy 

přípustné, aby tyto práce prováděli pozůstalí nebo jednotlivé pohřební služby. Zákon vyžaduje 

obligatorní uvedení právnické či fyzické osoby, která je vykonává. [11] 

  

5.3.3 Údržba pohřebiště  

Další činností související se správou pohřebiště je údržba pohřebiště jako majetku 

provozovatele, do které spadá letní a zimní údržba cest, údržba zeleně, drobné opravy movitého 

a nemovitého majetku a další činnosti. Tyto činnosti jsou náplní práce správce hřbitova nebo 

hrobníka. [11] 
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Hrobník rovněž musí být schopen dozorovat kameníky, stavitele hrobek, pracovníky, 

kteří přidělávají lampy, vázy nebo sekají písmo, a následně přebírat jejich práci, aby byla v 

souladu s provozováním pohřebiště a řádem hřbitova. Další pracovní náplní hrobníka na 

pohřebišti je funkce obřadníka, proto by si měl umět zorganizovat, jak bude probíhat obřad               

a další související náležitosti. [11] 

 

5.4 ŘÁD PRO POHŘEBIŠTĚ  

 

Pokud je provozovatelem veřejného pohřebiště obec, vydává řád pro pohřebiště ostatním nebo 

jiným opatřením obce v samostatné působnosti, neboť zákon o pohřebnictví výslovně 

nezmocňuje obec k vydání řádu obecně závaznou vyhláškou. Tento řád, stejně jako jeho 

případné pozdější změny a úpravy vždy musí schválit příslušný krajský soud. V řádu veřejného 

pohřebiště provozovatel musí uvést ty údaje, které mu jmenovitě ukládá zákon. Nadto je pak 

možné do tohoto řádu uvést i další prospěšné informace o podmínkách provozu veřejného 

pohřebiště. [11] 

Provozovatel pohřebiště se při své činnosti řídí řádem veřejného pohřebiště. Tento řád 

je oboustranně závazný v plném svém rozsahu jak pro nájemce hrobových míst, návštěvníky, 

pracovníky kamenických firem apod., tak pro provozovatele. Řád musí být zveřejněn na 

veřejném pohřebišti v místě, kde jsou zpravidla zveřejňovány všechny důležité informace, což 

nevylučuje možnost, aby byl řád zveřejněn i na oficiálních webových stránkách obce či města. 

[11] Řád veřejného pohřebiště umožňuje stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa 

pro všechny občany. [12] 

 

Řád musí obsahovat: 

- rozsah služeb poskytovaných na veřejném pohřebišti včetně stanovení druhů rakví pro 

ukládání do hrobů a hrobek 

- jsou-li součástí veřejného pohřebiště hroby, tlecí dobu pro lidské ostatky do nich 

ukládané 
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- povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště v souvislosti s pořádkem na veřejném 

pohřebišti a zachováním důstojnosti tohoto místa a způsob a pravidla užívání zařízení 

veřejného pohřebiště (např. obřadních síní) 

- povinnosti provozovatele pohřebiště a dalších osob vykonávajících činnosti související 

se zajištěním řádného provozu veřejného pohřebiště 

- povinnosti nájemce hrobového místa, zejména pokud jde o rozsah údržby hrobového 

místa 

- dobu, po kterou je veřejné pohřebiště přístupno návštěvníkům 

- omezení vyplývající z územního rozhodnutí o zřízení veřejného pohřebiště 

- je-li veřejné pohřebiště provozováno prostřednictvím právnické nebo fyzické osoby, 

informace o této skutečnosti spolu s uvedením jejího jména a adresy, jde-li o fyzickou 

osobu, nebo názvu a sídla, jde-li o právnickou osobu. 

- dále účinnost řádu, místo a datum, podpisy statutárních zástupců, razítko se státním 

znakem a označení s datem vyvěšení a sejmutí. [12] 

 

5.5 TVORBA CENÍKU 

 

Tvorba ceníku, který stanovuje ceny nájmů prací a služeb s nájmem souvisejících a služeb 

poskytovaných na pohřebišti, je další povinností provozovatele veřejného pohřebiště. [11] 

Stanovení ceny nájmu hrobového místa se řídí Cenovým věstníkem MF, který je 

každoročně aktualizován. Tyto ceny jsou stanoveny jako maximální za 1 m2 a rok podle počtu 

obyvatel příslušné obce. Provozovatel tyto ceny nesmí překročit. [11] 

Cena prací a služeb s nájmem souvisejících může být stanovena jako maximální 

nařízením kraje nebo obce nebo může být vykalkulována z ekonomicky oprávněných nákladů 

doložených z účetnictví. Maximální cenu stanovenou krajem nebo obcí provozovatel rovněž 

nesmí překročit. Při stanovení ceny dalších služeb nesmí provozovatel zneužít svého 

hospodářského postavení. [11] 

Ceník musí obsahovat: 

- cenu nájmu m2/rok s výčtem, co tato cena zahrnuje (např. příspěvek na správní režii, 

příspěvek na finanční náklady spojené se správou hřbitova apod.) 
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- nájem kolumbární schránky 

- cenu za práce a služby s nájmem poskytované za m2/rok s výčtem, co tato cena zahrnuje 

(např. odvoz a likvidace odpadu, vodné, stočné, údržbu případného VO, zimní a letní 

údržbu cest, údržbu a provoz WC apod.) 

- ceny za práce poskytované na veřejném pohřebišti (výkopové práce, pohřbívání, 

provádění exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků) 

- dále zde mohou být uvedeny ceny dalších nadstandardních prací a služeb, které je 

provozovatel schopen poskytnout (např. dočasné uložení urny, péče o jednotlivá 

hrobová místa, zapůjčení nářadí, renovační práce a další) [11] 

Ceník musí být stejně jako řád vyvěšen na veřejně přístupném a viditelném místě, ideálně 

společně. [11] 

 

5.6 EVIDENCE HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ 

 

Evidence hrobového zařízení je povinný údaj, který je nutné provést slovním popisem                     

a v dnešní době je možné jej doplnit fotografiemi v elektronické podobě v PC programech pro 

vedení hřbitovní evidence. Evidence musí obsahovat informace o druhu materiálu, opracování 

kamene, jednotlivé díly hrobového zařízení a doplňky. [11] 

Dále se také musí vést evidence pohřbených, která obsahuje povinné údaje a to jméno    

a příjmení, datum a místo narození a úmrtí, rodné číslo, identifikace hrobového místa, hloubka 

pohřbení, datum uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků, u 

zpopelněných lidských ostatků způsob uložení jejich popela a v případě vsypu místo uložení     

a záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky byly uloženy v hrobu 

nebo hrobce, byla touto nemocí nakažena. [11] 

 

5.7 ODPAD NA POHŘEBIŠTI  

 

Jako z většiny lidských činností, tak i z provozu pohřebiště vzniká odpad. Prvním nejběžnějším 

odpadem jsou biologické materiály pocházející z běžné údržby, jedná se o trávu, listí, větve 
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nebo třeba přebytečnou zeminu. Tento odpad se dá vhodným způsobem dále upravovat 

kompostováním a využívat k další aplikaci do půdy na pohřebišti. [11] 

Druhým, rovněž velmi častým druhem odpadu je ten, který vzniká z využíváním                

a údržby hrobových míst nájemci a návštěvníky. Jsou to veškeré věci používané při výzdobě 

hrobových míst: věnce, kytice, svíčky, láhve, vázy, papír, celofán a další. Tento                                  

tzv. velkoobjemový odpad likviduje provozovatel ve většině případů smluvně u firmy, která je 

oprávněná nakládat s odpadem. [11] 

Třetím typem odpadu je materiál vznikající činností kamenických firem při opravách 

nebo rekonstrukcích stávajících hrobových zařízení nebo při osazování zařízení novými. Tuto 

tzv. stavební suť likvidují ti, kteří jsou jejími původci na své náklady. [11] 

Poslední typ odpadu je nebezpečný odpad vznikající činností správce pohřebiště, 

především při kopání hrobů, exhumacích, čištění hrobek apod. Do této slupiny odpadů patří 

především obaly uren, zbytky oděvů, obuvi, výstelky rakve, vnitřní výzdoby hrobek a hrobů. 

K nakládání s tímto odpadem je povinen provozovatel požádat o souhlas veřejné správy 

v oblasti odpadového hospodářství. Uvedený orgán následně udělí souhlas formou rozhodnutí, 

a to včetně podmínek, za jakých je provozovatel oprávněn nakládat s tímto odpadem. 

K likvidaci tohoto odpadu je nutné mít uzavřenou smlouvu s firmou, která je oprávněna 

nakládat s nebezpečným odpadem. [11] 
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6 MĚSTO HORNÍ JELENÍ 

 

Město Horní Jelení leží na východním okraji okresu Pardubice, v Pardubickém kraji, na 

rozhraní mezi Orlickým podhůřím a Polabskou nížinou. Okolní hluboké lesy vtiskly obci 

podtext klidu, ticha a pohody. Je výhodným výchozím centrem pro putování a výlety do okolí. 

Za poslední desetiletí byl zaznamenán trvale vzrůstající počet obyvatel. V roce 2013 mělo 

město 2022 občanů. Nárůst obyvatel byl zapříčiněn nejen výstavbou 124 obecních domků, ale 

je také možný díky fungující, nově zateplené mateřské školce, základní škole, která rovněž 

prošla generální rekonstrukcí a modernizací, několika obchodům s potravinami, rozličným 

zbožím i dobrou dopravní obslužností zajištěnou autobusovými spoji. O restaurační zařízení 

také není nouze. Obec má další dvě místní části – Dolní Jelení a Rousínov. [13] 

V období let 1948 - 1989 bylo vybudováno nové fotbalové hřiště, koupaliště, mateřská 

škola, obchodní středisko. Byla provedena přístavba a rekonstrukce základní školy, vystavěna 

řada rodinných a řadových domků včetně bytovek, vybudována hloubková kanalizace, čistička 

odpadních vod, zavedeno nové osvětlení a místní rozhlas. [13] 

Po roce 1989 byla dokončena stavba vodojemu a hloubkové kanalizace s vodovodní sítí, 

položeny telefonní kabely a provedena plynofikace. Byla provedena přístavba a rekonstrukce 

školy, byly vystavěny dva nové domy s pečovatelskou službou a provedena rozsáhlá výstavba 

obecních domů formou dvojdomků a řadových domů. Byla provedena oprava, fary, kostela, 

byly opraveny modlitebny. Novým "kabátkem" se může pochlubit také mateřská školka. [13] 

 

6.1 FACILITY MANAGEMENT NA HORNÍM JELENÍ 

 

Město Horní Jelení v roce 2011 uzavřelo smlouvu s firmou STATING s.r.o. o poskytování 

služeb ohledně správy a údržby nemovitostí. Městský úřad měl dvě možnosti na výběr, a to buď 

vlastního zaměstnance, který by se o správu a údržbu budov staral sám, anebo odbornou firmu. 

Hlavním rozhodujícím faktem bylo, že odpovědnost za povinnost vůči legislativě přebírá 

odborná firma a není tak na samotném městském úřadu. Rizika spojená s vlastním 

zaměstnancem, jako je výběr dovolených, zprostředkování školení a podobně, městskému 

úřadu ulehčila rozhodování. Financování vlastního zaměstnance nebo odborné firmy vyšlo na 

podobné úrovni.  
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Tak začala spolupráce města Horní Jelení a firmy STATING s.r.o., která působí nejen 

v oblasti facility managementu, ale také jako stavební firma. Pro firmu se tak město Horní Jelení 

stalo tzv. ,,pokusným králíkem“ v oblasti správy nemovitostí ve městech a obcích. Dnes už 

firma působí i v dalších městech východočeského kraje, například ve Vysokém Mýtě a Chocni.  

Město je vlastníkem hned několika nemovitostí. Patří sem budova městského úřadu, 

základní škola, mateřská škola, dva domy s pečovatelskou službou, bývalé kino, hasičská 

zbrojnice a další obytné budovy. Prvním krokem odborné firmy byly pasporty těchto budov. 

Pasporty stavební, technické ale i technologické, aby výkon facility managementu byl kvalitní 

a efektivní. Každá obstarávaná nemovitost má svojí elektronickou evidenční kartu na 

internetovém portálu firmy STATING s.r.o., taktéž v papírové podobě. K těmto elektronickým 

kartám má přístup nejen starosta města, ale i členové zastupitelstva, kdekoliv, kde je přístup 

k internetu. Tyto karty obsahují identifikační údaje stavby, zdokumentování současného stavu 

nemovitosti, fotodokumentaci, plánování oprav, revizí a jejich realizace, servisní prohlídky. 

Uživatelé těchto karet zde mohou i ohlásit nastalé problémy.  

 

6.2 ČINNOSTI TECHNICKÉ SPRÁVY MĚSTA HORNÍ JELENÍ 

 

Horní Jelení nezřizuje jako takové technické služby města, ale zaměstnává několik 

občanů. Technická četa je zodpovědná především za udržování veřejných prostor. Jejich náplní 

práce je udržování veřejné zeleně, udržování chodníků a komunikací, čištění kanalizačních 

vpustí, vyklízení nemovitostí ve vlastnictví města a také údržba hřbitova. Dále se také starají o 

veřejné WC. Některé činnosti, jako je například správa VO, město smluvně zajistilo s odbornou 

firmou. Veškerou technickou správu město zajišťuje na vlastní náklady.  

 

6.2.1 Správa veřejného osvětlení  

Město je vlastníkem veřejné osvětlení, ale nespravuje ho samo, má smlouvu s odbornou firmou. 

V roce 2005 vedení města rozhodlo o přistoupení ke smlouvě se společností CITELUM a.s. z 

Prahy, o přenesené správě veřejného osvětlení. Pro město to znamená, že za roční poplatek 

přebere společnost veškerou zodpovědnost za provoz, včetně revizí a nákladů na provoz. 

Veřejné osvětlení zůstává v majetku obce. 
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Každý nosný prvek svítidla má štítek se svým identifikačním kódem. Proto je pro 

občany tak jednoduché nahlásit poruchu osvětlení buď na bezplatnou linku, nebo na městském 

úřadě. Dál už se firma postará o to, aby světlo znovu fungovalo.  

 

 

Obr. 9 - Štítek s identifikačním kódem na sloupku VO        Zdroj: autor 

 

Kromě klasického veřejného osvětlení město zřídilo též tzv. slavnostní osvětlení, které 

je užíváno k efektivnímu osvětlení kostela a dále pomníku obětím 1. sv. války na Komenského 

náměstí. Provoz slavnostního osvětlení činí ročně přibližně 10 000 Kč.  Ve městě je rovněž 

použito speciální osvětlení přechodu pro chodce u základní školy, které je prozatím jako jediné. 

V neposlední řadě související s osvětlením je také vánoční výzdoba, která je ve městě 

Horní Jelení realizována instalací světelných dekorací na veřejné osvětlení. Dekorace na 

veřejném osvětlení jsou zřídka umisťovány na náměstí a v hlavních ulicích k náměstí 

přiléhajícím. Instalaci zajišťuje firma, která má ve správě veřejné osvětlení, ale samotné ozdoby 

vlastní město. Tohle řešení je ale finančně pro město velice náročné a bohužel z estetického 

hlediska nevyhovující, proto by se vedení města do budoucna chtělo zaměřit především na 

vkusné vyzdobení pouze náměstí a také zřízení vánočního stromu.  

Pro co nejefektivnější vykonávání správy veřejného osvětlení je důležité mít pasport 

všech svítidel. Takový pasport má Horní Jelení vytvořený formou excelové tabulky. Tím je 

zajištěn nejen přehled o typech použitých svítidel ve městě, protože nejsou všechna svítidla 
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stejná, a tím pádem i o spotřebě elektrické energie, ale dále i údaj v jaké ulici se svítidlo nachází, 

přiřazený identifikační kód a mnoho dalších. Chybí však grafický výstup tohoto pasportu. 

 

 

Obr. 10 - VO umístěné v zeleném pásu s rozhlasovým hlásičem         Zdroj: autor 

 

Nosné prvky VO na Horním Jelení slouží rovněž pro upevnění hlásiče městského 

rozhlasu. Hlásiče jsou rovněž majetkem města a revize a opravy jsou prováděny panem 

Šinkorou z Holic, který v této oblasti působí v celém okolí.    

 

6.2.2 Nakládání s odpady 

Svážení odpadu pro Horní Jelení zajišťuje odborná firma ODEKO s.r.o. se sídlem v Týništi nad 

Orlicí. Město je vlastníkem 2% podílu této firmy a takto se může účastnit a aktivně podílet na 

rozhodování firmy, například i na regulaci cen za svážení odpadu.  

Od dubna 2010 město zavedlo dělené svážení odpadu z domácností. To znamená, že od 

jara do podzimu je každý sudý týden svážen bioodpad, komunální odpad se sváží každý lichý 

týden. Přes zimní měsíce je svážen pouze komunální odpad a to každý týden. Při zavedení 

tohoto děleného svážení odpadů si každá domácnost mohla vyzvednout speciální nádobu na 

bioodpad s viditelným označením BIO. Zavedení tohoto systému se především z počátku 

setkávalo z odporem občanů, kteří nový systém nepřijali nadšeně. Snadno si mohou myslet, že 
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jde o omezení služeb pro občany a to tak, že komunální odpad se sváží pouze jednou na čtrnáct 

dní. Toto řešení je ale velice efektivní a ekologické. Bioodpad se sváží na speciálně pro to 

určenou skládku v Nové Vsi nedaleko Týniště nad Orlicí, kde dochází ke kompostování                 

a následně rekultivaci klasických skládek. Samozřejmě ve městě nechybí nádoby na tříděný 

odpad, které jsou rozmístěny na deseti místech. Tyto nádoby slouží na třídění skla, plastu, 

papíru a elektroodpadu. Tyto nádoby se pravidelně každý týden vyprazdňují. Firma na svoz 

odpadu se rovněž stará o vyprazdňování odpadkových košů na veřejném prostranství. 

 

 

Obr. 11 - Nádoba na bioodpad    Zdroj: autor 

 

V roce 2011 město Horní Jelení začalo budovat nový Sběrný dvůr na parcele                               

107/3 v katastrálním území Horního Jelení o rozloze 2 696 m2. Projekt byl spolufinancován 

Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci 

operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady za akci činily 6 039 362 Kč, z toho 

byl příspěvek z fondu EU 5 133 485 Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 301 968 Kč (5%)                       

a příspěvek města Horní Jelení 603 936 Kč (10%). Realizací dochází ke zkvalitnění nakládání 

s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 137,73 t/rok.  

Cílem projektu sběrného dvora je dát lidem možnost ukládat nebezpečný i komunální 

odpad legálně, v souladu s legislativou odpadového hospodářství, zvýšit podíl separovaného 
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odpadu ve městě a taky efektivněji využívat odpadový materiál. Projekt pomohl zlepšit základní 

infrastrukturu a technické vybavení pro nakládání s odpady ve městě Horní Jelení a ve vedlejší 

obci Jaroslav, má také zabránit případným únikům nebezpečných látek do okolí města a obecně 

zlepšit životní prostředí v regionu. [14] 

Sběrný dvůr je vybaven mostní váhou a dále několika velkoobjemovými kontejnery na 

sklo, kovový odpad, bioodpad, papír a plasty. Je zde možno ukládat textil a pneumatiky. Celý 

objekt je odkanalizován a je tu mobilní buňka jako zázemí pro obsluhu. 

 

 

Obr. 12 - Sběrný dvůr Horní Jelení                                                                                     Zdroj: autor 

 

6.2.3 Údržba komunikací 

Na území města Horní Jelení se vyskytují místní komunikace III. a IV. třídy. Místní 

komunikace III. třídy jsou obslužné místní komunikace a IV. třídy jsou zklidněné komunikace, 

obytné zóny, samostatné chodníky. Vlastníkem místních komunikací je město a to znamená, že 

na těchto komunikacích musí zajistit odstranění závad ve schůdnosti a zajistit sjízdnost                    

a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Vymezením těchto činností se řídí nařízení města 

Horní Jelení č. 4/2006. 

O údržbu místních komunikací se stará technická četa. Od dubna letošního roku 2014 

městem projíždí nový zametací vůz za 3 500 000 Kč, na který město dostalo dotace z programu 
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životního prostředí. Zimní údržba je smluvně sjednána s místním občanem panem Červeným. 

V plánu zimní údržby jsou vypsány podmínky, například jakou za dobu od nasněžení vrstvy 

sněhu musejí být komunikace uklizené a v jakém pořadí se začíná s úklidem. 

Horním Jelení také prochází silnice II. třídy II/305. Silnice II. třídy jsou určeny pro 

dopravu mezi okresy. Město je propojeno s vedlejší obcí Ostřetín silnicí III. třídy 30511 a silnicí 

3058 do Chocně. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí. 

Tudíž správu a údržbu těchto silnic na území Horního Jelení zajišťuje Pardubický kraj. 

 

6.2.4 Údržba veřejné zeleně 

Režim péče je systém opatření, jenž zajistí setrvalý rozvoj vegetačních prvků v souladu 

s programovými, prostorovými a kompozičními zásadami, které jsou stanovené pro danou 

plochu. Zajištění režimu péče je pro oblast komunální zeleně náplní správy zeleně, která je 

součástí pracovní náplně městských úřadů. [15]  

Veřejná zeleň je udržována technickou četou města. Bohužel město nemá žádný pasport 

takové zeleně, a pokud by jednou chtělo správu veřejné zeleně předat odborné firmě, musel by 

se takový pasport zřídit, už z důvodů takových, aby město vědělo, například kolik m2 zeleně 

bude muset firma udržovat a s tím spojenou výši nákladů.  

Na údržbu zeleně není vypracovaný ani žádný plán, proto četa zajišťuje údržbu tam, kde 

je zrovna potřeba. Technická četa se tedy především zabývá pravidelným sekáním trávníků na 

náměstí a také trávníků v zelených pruzích v chodnících, které jsou rozmístěny po celém městě. 

Dělící pásy v chodnících nejsou tvořeny pouze jako zatravněné, ale jsou varianty s nízkými 

keři, nebo výsadbou různých rostlin. Četa se tedy věnuje i údržbě keřů a záhonů. Takový 

činnosti by se mohli považovat za spíše parkové úpravy, město ale vlastní i velké zatravněné 

plochy, většinou v okrajové části města, kde četa sečení provádí pouze dvakrát do roka. 
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7 HŘBITOV NA HORNÍM JELENÍ 

 

Jediný nyní funkční hřbitov na Horním Jelení byl zřízen roku 1912 a rozkládá se na ploše  

18 323 m2. Hřbitov se nachází v okrajové jižní části města na pozemku p.č. 292/1 číslo listu 

vlastnictví 10001, v katastrálním území Horní Jelení [642983], obec Horní Jelení. 

Zřizovatelem, vlastníkem a zároveň provozovatelem hřbitova je město Horní Jelení. 

Hřbitov na Horním Jelení slouží i pro ukládání lidských ostatků občanům z vedlejší obce 

Jaroslav. Obec Jaroslav vlastní pohřebiště nemá, tudíž na základě smlouvy tuto službu zajišťuje 

svým občanům na pohřebišti na Horním Jelení. 

Na hřbitově jsou zřizovány pouze hroby a hrobky. Nachází se tu i jedna kaplová hrobka. 

V případě ukládání zpopelněných lidských ostatků se urny ukládají buď do rakvových hrobů, 

nebo hrobek, nově se zde začínají zřizovat též urnové hroby. Horní Jelení nezřizuje žádná 

kolumbária, vsypové nebo rozptylové loučky.  

Správcem hřbitova je tedy MÚ Horní Jelení, to znamená, že není jeden vyhrazený 

člověk, který se zabývá správou, ale například o zeleň na hřbitově se stará technická četa města. 

Vedením evidence hrobových míst a evidence pohřbených se zabývá pracovnice MÚ, která se 

taktéž zabývá vybíráním poplatků. MÚ zajišťuje pronájem hrobových míst, vedení související 

evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků, správu a údržbu pohřebiště včetně 

komunikací, okolní zeleně a zeleně v areálu pohřebiště a zajišťuje likvidaci odpadů. 

Hřbitov na Horním Jelení nemá ani svého hrobníka, ale hrobnické služby jsou smluvně 

poskytovány Pohřebním ústavem pana Petra Rychlíka z Holic. Pohřební ústav poskytuje 

výkopové práce související s pohřbením a exhumací, pohřbívání, provádění exhumace                    

a ukládání zpopelněných lidských ostatků a mnoho dalších služeb spojených s pohřbíváním. 

Hřbitov je přírodní a není zde žádná navezená vrstva zeminy. Rozkládá se na pískovém 

podloží a není ani problém s hladinou podzemní vody, která je dostatečně hluboko. Podle slov 

provozovatele Pohřební služby pana Rychlíka, který na Horním Jelení působí, je hřbitov 

výjimečný tím, že téměř 50% plochy není obsazeno hroby, ale je zalesněno. U ostatních 

hřbitovů je spíše problém s nedostatkem místa pro další hroby a zařízení. Okolo hřbitovních zdí 

jsou z 90% zděné hrobky, které se hojně vyskytují i v celém areálu. Uprostřed hřbitova je kříž, 

který byl vystavěn hned po dokončení hřbitovních zdí, ještě před zřízením prvního hrobu, a je 
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vysvěcen. Takový kříž může sloužit k vykonání křesťanského pohřebního obřadu, pokud není 

obřad vykonán například v kostele.  

Součástí hřbitova jsou i dva domky, které jsou na hranici hřbitova, a mezi nimi je hlavní 

vstupní brána. Jeden ze dvou domků byl v minulosti užíván jako dům hrobníka, který tu ještě 

před dvaceti lety byl a hrobnické služby poskytoval. Od doby, kdy už nebyla budova využívána 

hrobníkem, chátrá a žijí zde občané bez domova. Město zatím nemá finanční prostředky na 

rekonstrukci a rovněž neví co udělat se zde žijícími občany. Druhá budova, která v minulosti 

sloužila jako technické zázemí a márnice, je již po rekonstrukci. V roce 2007 město tuto 

budovu, spolu s částí hřbitovní zdi a hlavní vstupní bránou rekonstruovalo. Tato rekonstrukce 

proběhla za účasti Pardubického kraje, který poskytl dotaci. Nyní v zrekonstruované budově je 

modlitebna církve československé husitské.  

 

7.1 ADMINISTRATIVNÍ SPRÁVA HŘBITOVA 

 

Administrativní správu, do které patří evidence hrobů, pohřbených osob, vybírání poplatků               

a uzavírání nájemních smluv, obstarává paní Dagmar Burešová, která se stará o místní poplatky 

jako pracovnice MÚ Horní Jelení. Spadá sem také veškerá nutná korespondence a styk 

s veřejností, pozůstalými a pohřebními ústavy. 

 Evidence hrobů je pro provozovatele povinná. MÚ ji vede v knižní podobě v tzv. 

hřbitovní matrici i v elektronické podobě ve speciálním programu HRO - Správa hřbitovů 

společnosti GORDIC. Tento program je určen pro vedení evidence hrobů, zemřelých, nájemců, 

majitelů, plátců, poplatků, kolumbária, vsypové loučky, vybavení a všech ostatních důležitých 

údajů nutných pro kvalitní výkon správy hřbitovů. [16] Takto vedená evidence je pouze slovní. 

Při počítačovém zpracování evidence hrobových míst by se mohla doplnit, kromě slovního 

popisu hrobu, taktéž fotografická dokumentace, která je v dnešní době možná a čím dál více 

užívaná. 

 Dále se také musí provádět evidence pohřbených. Tahle povinnost je ale dána až 

nynějším zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, to znamená, že evidence pohřbených se na 

Horním Jelení vede až od 1. ledna 2002 kdy zákon nabyl účinnosti. 
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 Cena nájemného se stanovuje podle Cenového věstníku MF, který je každoročně 

aktualizován. Ceny nájemného se uvádějí za 1 m2 / rok hrobového místa. Pro letošní rok 2014 

je stanovena cena 1 m2 / rok hrobového místa na Horním Jelení 20 Kč. Protože se na hřbitově 

na Horním Jelení vedou pouze hrobová místa, žádná jiná jako je například schránka 

v kolumbáriu, musí být doba, na niž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od 

pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro veřejné pohřebiště, na němž se hrob 

nachází. Podle platného řádu veřejného pohřebiště je tlecí doba deset let, to znamená, že i doba, 

na kterou se uzavírá nájemní smlouva je deset let, a poplatek se vybírá jednorázově za deset let.  

 Bohužel pracovnice MÚ mi nebyla schopná říci, kolik peněz se ročně za poplatky nájmů 

hrobu vybere, ani kolik je nyní hrobových míst na hřbitově. Nevím přesně, jak evidence 

hrobových míst tedy funguje, ale asi ne úplně správně, když nikdo neví kolik je hrobů na 

hřbitově. Dostala jsem pouze informaci, že hrobová místa zabírají jenom 2 315 m2 z celkové 

plochy hřbitova 18 323 m2. Podle zveřejněného rozpočtu města se za rok 2013 na poplatcích 

vybralo 8 000 Kč, což zdaleka nepokryje náklady na údržbu, které podle rozpočtu činily 63 000 

Kč.  

 

7.2 ÚDRŽBA HŘBITOVA 

 

Za stav celé plochy hřbitova je zodpovědný správce. Správcem hřbitova je MÚ Horní Jelení            

a tudíž se o běžnou údržbu hřbitova se stará technická četa Horního Jelení, která je zodpovědná 

za udržování veřejných prostor po celém městě. Četa provádí činnosti spojené se sezónní 

úpravou zeleně, odbornou příležitostnou péči o zeleň (speciální řezy, výsadba), údržbou 

komunikací, kontrola stavu mobiliáře a další. 

 

7.2.1 Údržba komunikací 

Hřbitov protíná jedna hlavní komunikace vedoucí od hlavní brány a bráně vedlejší. Před 

vstupem od hlavní brány je nově zřízená zpevněná plocha zámkovou dlažbou, která pokračuje 

z části i za hlavní bránu do prostoru hřbitova. V minulosti v těchto místech byl velký problém 

při deštích, kdy celá plocha měla nezpevněný povrch a vznikaly výmoly, louže a bláto. To pro 

návštěvníky i pohřební službu, která na pohřebiště musí zajíždět autem, bylo velice nevhodné. 
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 Bohužel zbytek cesty od hlavní brány přes celý hřbitov až k vedlejší bráně je pořád 

tvořen nezpevněnou cestou, což stále znamená, že při deštích nebo napadeném sněhu, je chůze 

po takové cestě komplikovaná. Ostatní plocha mezi hroby je zatravněná, žádné další cesty ani 

pěšinky zřízeny nejsou. Na druhou stranu hřbitov je přírodní a vybudování nevhodné zpevněné 

plochy skrz hřbitov by mohlo tento přírodní vzhled narušit.  

 V zimě údržbu provádí taktéž technická četa, která především zařizuje úklid zpevněné 

plochy před a za hlavní bránou. Komunikace uvnitř areálu se neudržují. 

 

7.2.2 Péče o zeleň  

Péči o zeleň na hřbitově obstarává technická četa města. Pasport zeleně není vytvořený ani pro 

samotný hřbitov, ani pro celé město. Z důvodů že údržbu zeleně provádí technická četa, kde 

jsou zaměstnaní občané Horního Jelení, město nepovažuje za důležité mít pasport. Město proto 

ani nevytváří žádný harmonogram údržby zeleně.  

 Složení zeleně na hřbitově není nijak rozsáhlé. Dá se říct, že polovinu hřbitova zabírá 

plocha trávníku, ve které jsou umístěny hroby. Druhá polovina je v podstatě borový les. Cesta 

vedoucí skrz hřbitov je lemována vzrostlými tújemi.  Žádné záhony květin, živé ploty nebo keře 

se tu nenacházejí. Proto je i údržba zeleně nenáročná. Jediná pravidelná údržba je sekání 

trávníku. Úprava tújí a zalesněné části se provádí zřídka.  

Túje sice vytváří velice hezké prostředí, ale je tu problém s jejich opadáváním. Po 

zimních měsících je nutný úklid těchto opadaných částí, které neopadávají jen na cesty, ale i na 

hroby v nejbližším okolí, což se samozřejmě nelíbí vlastníkům těchto hrobů. Ti si sami musejí 

dát práci s odklizením opadaných částí z hrobů, protože to není součástí práce technické čety. 

 

7.2.3 Nakládání s odpadem  

Svoz odpadu, který vzniká využíváním a údržbou hrobových míst návštěvníky, zajišťuje firma 

ODEKO, která se rovněž stará o svoz odpadu z celého města. Nádoby, které jsou umístěny dvě 

u hlavní brány a jedna u vedlejší brány, se s tímto odpadem vyvážejí pravidelně každý týden. 

Nevzniká tak problém s nedostatkem místa pro ukládání odpadu na pohřebišti a odpad se 

nehromadí nevhodně okolo nádob. 
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Bioodpad, který vzniká činností údržby zeleně na hřbitově, je odvážen technickou četou 

na sběrný dvůr Horního Jelení.  

Za nebezpečný odpad, který vzniká při kopání hrobů, exhumacích, čištění hrobek               

a podobně, jako jsou obaly uren, zbytky oděvů a obuvi, výstelky rakví a vnitřní výzdoby hrobů 

a hrobek, je zodpovědná pohřební služba, která tyto výkony provádí. Pokud se jedná o kovové 

urny nebo rakve, musejí se vyčistit a vydesinfikovat, poté je možné tyto kovové předměty 

odevzdat do běžných sběrných míst. 

Odpad vzniklý prací kameníků si kamenické firmy likvidují samy na vlastní náklady.  

 

7.2.4 Hřbitovní mobiliář 

Hřbitovní mobiliář na Horním Jelení tvoří pouze přenosné lavičky, nádoby na odpad, konve na 

zálivkovou vodu a dva automaty na svíčky. Veřejné osvětlení zde schází, ale vzhledem 

k provozní době, kterou stanovuje řád veřejného pohřebiště, kdy mimo ni je hřbitov uzamčen, 

není potřeba. O zamykání a odemykání hřbitova podle provozní doby se stará paní Schejbalová, 

občanka Horního Jelení. Rovněž je při vstupní bráně umístěna informační tabule, na které je 

vyvěšen řád veřejného pohřebiště, informace o provozní době pohřebiště a dále reklamní letáky 

kamenických firem, ale chybí tu nějaký plánek rozdělení hřbitova do oddílů. 

 Přenášení laviček je dovoleno, ale pouze se souhlasem správce hřbitova. Takovýchto 

laviček ale není na hřbitovně mnoho, pouze asi 5 kusů. Vzhledem k velikosti prostorů mezi 

hroby zde ani další lavičky nepřipadají v úvahu.  

 Součástí mobiliáře jsou i konve sloužící návštěvníkům k zalévání rostlin na hrobech.  

V červnu 2008 byl na hřbitově vybudován nový rozvod zálivkové vody, kdy se počet odběrných 

míst zvýšil z pěti na třináct. U každého takového odběrného místa jsou k dispozici konve, které 

si mohou návštěvníci volně půjčovat. Tyto konve jsou volně ukládány k odběrným místům, 

ovšem nebylo by od věci zřídit nějaké stojany, aby konve nebyly jen tak pokládány na zem. 

Konví je vždy dostatek, ale někdy je návštěvníci nevrací na svoje místo, to může zapříčinit, že 

u jednoho odběrného místa se konve nahromadí a u jiného žádná není.  

 Návštěvníkům je zde k dispozici jeden automat na svíčky. Tento automat nabízí různé 

kombinace a typy svíček, včetně sirek k zapálení. Provozovatelem těchto automatů je občanka 

Horního Jelení paní Černá. Dříve se stávalo, že automaty bývaly poničené, vybrané peníze            
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i svíčky. Dnes se tomu předchází tak, že provozovatel každý večer vybere peněžní hotovost            

a automaty už nejsou tolik v ohrožení. Navíc je na automatech upozornění, že jsou pod 

kamerovým dohledem. 

 Pokud návštěvníci potřebují jakékoliv nářadí na údržbu hrobů, musejí si donést své 

vlastní. To zapříčiňuje, že v okolních tújích je zastrkané toto nářadí, smetáčky, lopatky ale               

i kusy textilu, které je mnohdy viditelné a kazí celkový dojem. Mnoho správců zajišťuje půjčení 

nářadí přímo na hřbitově, kdy si návštěvníci mohou za poplatek půjčit nářadí přímo ve správní 

budově. To ale vyžaduje stálou obsluhu. Na Horním Jelení hřbitov nemá přímo vlastního 

správce, který neustále dozoruje na hřbitov, takže takováto možnost půjčování nářadí se 

vylučuje. Řešením by mohlo být vybudování jakési nehlídané bezpoplatkové půjčovny nářadí, 

kde by toto nářadí bylo například zavěšené na stojanu, kryté stříškou. Lidé by si zde mohli 

nářadí vypůjčit a následně zase vrátit. Zda by takovéto řešení fungovalo, a nebylo by terčem 

krádeží a vandalismů nevím, ale vzhledem k tomu, že na hřbitově nebývají časté takovéto činy, 

by mohlo být přínosem nejen pro návštěvníky ale taktéž pro město. 

 

7.3 POHŘEBNÍ SLUŽBA 

 

Služby hrobníka na Horním Jelení vykonává Pohřební služba pana Petra Rychlíka z Holic, který 

tuto službu poskytuje i pro další obce v okolí Holic. Pohřební ústav tyto kompletní pohřební 

služby poskytuje pro Horní Jelení od roku 1992.  

Výčet poskytovaných služeb zahrnuje nejen výkopové práce související s pohřbením         

a exhumací, pohřbívání, provádění exhumace a ukládání zpopelněných lidských ostatků ale          

i zařízení posledního rozloučení v obřadní síních v širokém okolí - Pardubice, Vysoké Mýto, 

Hradec Králové a další, kostelích všech církví nebo z domu smutku, ale i pohřeb bez obřadu, 

pohřeb do hrobu, zajištění řečníka, kněze, dechovou hudbu, varhaníka, vykopání hrobu, 

otevření hrobky atd., tisk parte na počkání v kanceláři, velký výběr rakví a obalů na urny v 

dostupných cenách, autobus pro smuteční hosty, převozy zesnulých z celé ČR i zahraničí, 

sjednání obřadu u zákazníka doma, květinová výzdoba - výroba smuteční vazby ve vlastní 

vazárně - kytice, věnce, aranžmá do kostelů a obřadních síní, potisk látkových stuh na kytice          

a věnce (termotransferový tisk), zajištění úmrtního listu na matrice, zprostředkování 



48 

 

kamenických prací, přípis nápisu atd., prodej hřbitovního zboží (luceren, váz, žulových 

doplňků). To znamená, že tato služba zajistí vše potřebné při zařizování pohřbu. 

 

7.3.1 Výkopové práce 

Důležitým úkolem pracovníků Pohřební služby jsou výkopové práce související s pohřbením. 

Protože je hřbitov na pískovém podloží, není výkop tolik náročný. Podle platného řádu 

veřejného pohřebiště je maximální dovolená hloubka výkopů 260 cm.  

Práce spojené s výkopem hrobu provádějí 2 pracovníci, začíná se na místě buď 

prázdném, nebo uvolněném po hrobové stavbě, kterou odstraní kamenická firma. Vykopání 

hrobu trvá s povinnými přestávkami zhruba 1 pracovní směnu. Následné zaházení po pohřbení 

cca 3 hod.  

Vzhledem k nedostatku místa na hřbitově nelze použít minibagry a práce je prováděna 

rýči a lopatami. Vykopaná zemina je odvážena na stavebních kolečkách na nejbližší volné 

místo, aby nezatěžovala okraj výkopu a nepřekážela při samotném pietním aktu. Každý hrob se 

zapažuje dřevěnou výztuží, která je po pohřbení demontována.  

V zimním období, kdy je zem promrzlá se používá sbíječka a elektrocentrála. Nemalým 

problémem je následné zmrznutí vykopané zeminy, protože výkop hrobu se provádí vzhledem 

k harmonogramu dalších hrobnických prací i několik dnů předem. 

Do kopaných hrobů se neukládají žádné další předměty kromě samotné rakve, například 

nějaký základ pod rakev. Je to z důvodů příštího kopání, kde by tyto předměty překážely. Je 

zde zájem, aby se uložené ostatky včetně rakve, během tlecí doby, na Horním Jelení za 10 let, 

úplně rozložily. 

Pokud se zřizují urnové hroby tak se výkop vybaví tzv. sklípkem, který může být 

z různých materiálů, např. plast nebo betonový monolit. Tyto sklípky bývají o rozměru 1 m2, 

tudíž ani výkopy nejsou rozsáhlé a hluboké. 
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7.3.2 Exhumace 

Exhumace je dvojího druhu. Buď se exhumují už zetlelé ostatky, anebo nezetlelé. Pohřební 

služba působící na Horním Jelení exhumaci nezetlelých ostatků odmítá. Při exhumaci zetlelých 

ostatků se otevírá hrob a vyzvedávají se kosterní ostatky. Kosterní ostatky, zbytky oděvů nebo 

i rakve se shromáždí na jednom místě. Pozůstalí mají možnost tyto kosterní ostatky zpopelnit  

a dále s nimi naložit dle své úvahy. Nebo se takové ostatky i se zbytky oděvů či rakví ukládají 

pod dno hrobu, kde se nechávají dále rozkládat. Hrob je tak připraven pro nové pohřbívání. 

 Může se stát, že i po uplynutí tlecí doby ostatky nejsou zetlelé. Taková skutečnost se 

hned musí ohlásit zřizovateli veřejného pohřebiště a hygienické správě. Je nutné takové místo 

znovu prozkoumat a zvýšit tlecí dobu. 
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8 NÁVRH VYLEPŠENÍ SPRÁVY A VYBAVENÍ HŘBITOVA  

 

V ČR existují FM firmy, které poskytují služby v oblasti správy pohřebišť. Spravují, provádějí 

údržbu a provozují veřejná pohřebiště, samozřejmě v souladu se zákony. Tyto služby v sobě 

zahrnují činnosti spojené s pohřbíváním, exhumací, evidencí hrobových míst a udržování 

zeleně na pohřebišti. To znamená, že tedy zřizovatelé veřejných pohřebišť resp. města a obce 

si mohou takové služby smluvně zřídit u těchto poskytovatelů a všechnu zodpovědnost přenést 

na ně. 

Horní Jelení je malé město a správu si tedy z části zřizuje samo a z části je poskytovány 

Pohřební službou. Na předání správy hřbitova odborné FM firmě město nemá finance, ale 

nynější fungování správy hřbitova je postačující. 

 Ohledně Pohřební služby, která zajišťuje činnosti spojené s pohřbíváním nebo 

exhumací, nejsou žádné nedostatky či nespokojenost. Firma vykonává své záležitosti bez 

jakýchkoliv výtek.  

Co se týká administrativní správy hřbitova myslím, že jsou zde drobné nedostatky. 

Pracovnice MÚ, která je mimo jiné zodpovědná i za vedení evidence hrobových míst a evidenci 

pohřbených osob, má na starosti tolik úkonů, že se nemůže dostatečně věnovat hřbitovu. Město 

ale nemá finanční prostředky, aby správu hřbitova vykonávala jediná osoba, pověřená pouze 

záležitostmi hřbitova. Pracovnice se především věnuje výběru poplatků za hrobová místa, 

evidenci zemřelých, ale evidence hrobových míst je zanedbaná. Nikdo neví kolik je hrobů na 

hřbitově, to by se mělo dát do pořádku a nebylo by od věci evidenci hrobových míst doplnit o 

fotodokumentaci, která by mohla pomoct při určování škod. Toto by mohla vyřešit pasportizace 

hřbitova, která by byla propojená s evidencí. Dále by pracovnice také měla dávat pozor na to, 

aby nově zřizované zařízení hrobů odpovídalo požadavkům řádu veřejného pohřebiště, kde je 

jasně určeno, že přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů. 

To se bohužel také opomíná a tak na hřbitově nejsou hroby zarovnány v jedné linii, čímž je 

narušena estetická stránka hřbitova. 
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8.1 PASPORTIZACE HŘBITOVA 

 

Pasportizace hřbitova je v nabídkách služeb mnoha firem. Provedení pasportizace by sice bylo 

finančně nákladné, ale z dlouhodobého hlediska pro město velice výhodné. Pasportizace by 

umožnila městu efektivnější využití, plánování nákladů na údržbu či obnovu hřbitova a zjištění 

škod při jeho poškození nebo odcizení.  

V rámci pasportizace by se zajistily údaje jako zaměření jednotlivých hrobových míst, 

zakreslení hrobových míst a dalších objektů do digitální mapy, pořízení fotografií hrobových 

míst, určení typu hrobových míst, zjištění rozměrů (plochy) každého hrobu. Tyto údaje 

propojené s počítačovou evidencí by usnadnily a zpřehlednily administrativní správu. 

Byl navržen koncept evidence hrobových míst formou excelové tabulky (viz. Příloha    

č. 7 – Návrh evidence hrobů), která je výhodná z důvodů snadného převedení těchto dat do 

CAFM softwaru. Tabulka obsahuje informaci o čísle hrobu, do jakého oddílu hrob náleží, typ 

hrobu (např. dvojhrob, urnový hrob, hrobka), jméno a adresa nájemce, obsazenost hrobu 

(obsazený, neobsazený), datum začátku a konce nájemní smlouvy, rozměr hrobu (šířka x délka), 

plocha hrobu, údaje o pohřbených a číslo příslušné fotografie. Fotografie bohužel do excelové 

tabulky nejdou vkládat tak, aby byly obsahem určité buňky, proto je fotodokumentace vedena 

zvlášť formou přehledné tabulky v textovém editoru Word (viz. Příloha č. 8 – Fotodokumentace 

hrobů). V případě že by obec investovala do nového SW například pit – FM, by byla všechna 

tato data jednoduše exportována včetně fotodokumentace a vzájemně propojena.  

Součástí navrhovaného pasportu hřbitova je i zaměření jednotlivých hrobů a následné 

vytvoření digitální mapy areálu hřbitova. Taková mapa byla vytvořena, ale pouze 

podle předlohy ortofotomapy, zaměřování provedeno nebylo. Tím vzniklo schéma hřbitova, 

včetně umístění hrobů. Bylo navrženo dělení areálu hřbitova na oddíly a očíslovány hroby (viz. 

Výkresová část). Digitální mapa s očíslovanými hroby by mohla být taktéž využita v CAFM 

softwaru a propojena s evidencí hrobů a fotodokumentací. 

 Taktéž by pasportizace pomohla pří výkonu údržby hřbitova. Vytvořil by se plán údržby 

či obnovy hřbitova a s tím spojené finanční náklady. Město by mělo přehled o nutných 

finančních investicích na hřbitově.  
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8.2 VÝSAVBA KOLUMBÁRIA 

 

Hřbitov na Horním Jelení umožňuje pouze ukládání lidských ostatků do hrobů a hrobek. O 

Česku se hovoří jako o velmoci žehu. Spolu s Japonskem a Novým Zélandem patříme k zemím 

s největším procentem kremací. Zpopelněním u nás končí 76 procent pohřbů, ve městech údajně 

až 90 procent. [17] Je to především z důvodů, že kremace je mnohem levnější než klasický 

pohřeb a také myslím proto, že Češi nemají takový vztah k náboženství, jako jiné národy. Proto 

tuto možnost využívá čím dál více pozůstalých. 

 Urny se zpopelněnými lidskými pozůstatky mohou pozůstalí na hřbitově na Horním 

Jelení buď uložit do běžného rakvového hrobu, urnového hrobu nebo do hrobky. Protože se za 

hrobová místa platí od m2, je takovéto ukládání uren zbytečně drahé. Navíc obstarávat rozsáhlý 

hrob je časově náročné. 

 Jednoduchým řešením by bylo vybudování kolumbárních schránek na hřbitově. 

Volného místa je na hřbitově dostatek. Problém by nejspíše nastal s financováním takového 

projektu. Město určitě finanční prostředky na takový projekt v současnosti ve svém rozpočtu 

nemá, jedinou možností by byla dotace například od Pardubického kraje.  

 Byl vytvořen návrh dvou kolumbárií (viz. Výkresová část). Kolumbária jsou navržena 

jako atypická prostorová, protože na hřbitově je dostatek místa. Jsou to dvě kolumbární stěny 

navržené do tvaru trojcípé hvězdy, ke kterým je přístup ze všech stran. Prostor kolem 

kolumbárií je vydlážděn kamennou dlažbou. Kolumbária by byla sestavena z ŽB 

prefabrikovaných dílců. Schránky jsou o velikosti 540 x 390 x 300 mm, do kterých se vejde až 

6 uren a celkem jich je 126 v obou kolumbáriích. Celková výška kolumbária je 1,96 m. 

Propočet ceny kolumbárií: 

OP1 = OP2= 5,73 m2 x 1,96 m = 11,23 m3 

OP………obestavěný prostor kolumbária 

Stavební standardy – Objekty pozemní různé, konstrukce z dílců betonových plošných 

Cena 1m3 = 5 910 Kč 

Celková cena = (OP1 + OP2) x 5 910 = (11,23 + 11,23) x 5 910 = 132 739 Kč 
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Město by si na výstavbu kolumbárií mělo připravit minimálně 130 000 Kč, bohužel 

v současném návrhu rozpočtu tolik peněz městu nepřebývá. Možnou variantou by byla dotace 

od Pardubického kraje.  

  Pokud by se projekt kolumbárních schránek realizoval, předpokládám, že by určitě byl 

hojně využíván. Horní Jelení je rozšiřující se město s nárůstem nově přistěhovaného 

obyvatelstva. Správa takovýchto schránek není nijak náročná, evidence je na stejném principu 

jako evidence hrobů. Protože materiál navrhovaných kolumbárií je ŽB, tak konstrukční prvky 

by měly mít dlouhou životnost. Povrchová úprava kolumbárií je tvořena jako pohledový beton, 

proto není potřeba žádná další úprava a tudíž ani žádná speciální údržba, stačí pouze omytí 

čistou vodou. 

 Zájemci o kolumbární schránku by byla vystavena nájemní smlouva na dobu 10 let. 

Ceny nájmu hrobových míst jsou na Horním Jelení velice nízké a to 20 Kč/m2, proto ani cena 

nájmu kolumbární schránky, nemůže být tak vysoká, jako na hřbitovech velkých měst, kde se 

ceny pohybují okolo 180 – 300 Kč/rok. Cenu kolumbární schránky bych tedy navrhla jako             

20 Kč/rok tzn. 200 Kč na 10 let. Což je oproti klasickým hrobům výhodnější. 
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9 ZÁVĚR 

 

Předmětem bakalářské práce bylo shrnutí činností technické správy měst s aplikací Facility 

managementu. Pro tuto práci byla vybrána jedna z činností technické správy města, aby byla 

konkretizována a to správa veřejného pohřebiště. Hlavním cílem bakalářské práce se tedy stal 

rozbor činností správy veřejného pohřebiště na konkrétním příkladu hřbitova na Horním Jelení 

a návrh na jejich vylepšení.  

 Teoretická část práce byla věnována Facility managementu s návazností na technickou 

správu měst. Přiblížení pojmů týkajících se legislativy spojené s obcemi respektive městy, jejich 

financování a náležitosti orgánů měst. Protože technická správa měst zahrnuje mnoho činností, 

byly zde stručně vyjmenovány a popsáno jak je města mohou zajistit. Důležitou částí je kapitola 

pojednávající o pohřebištích resp. veřejných pohřebištích. Zde byly přehledně vysvětleny 

pojmy podzemních a nadzemních staveb na pohřebišti, povinnosti provozovatele, náležitosti 

řádu veřejného pohřebiště, nakládání s odpady a další. 

 V úvodu praktické části byly uvedeny základní informace o městě Horní Jelení. Protože 

FM firma na Horním Jelení už působí, byly popsány služby, které městu poskytuje. Dále bylo 

popsáno, jak funguje technická správa na Horním Jelení a podrobněji zmíněny čtyři činnosti. 

Stručně bylo uvedeno, jak město spravuje veřejné osvětlení, nakládání s odpady, údržbu 

komunikací a údržbu veřejné zeleně. V nejdůležitější části bakalářské práce je podrobně 

popsána správa hřbitova na Horním Jelení. Správa je rozdělena do administrativní části, části 

údržby hřbitova a činnosti, které spravuje Pohřební služba. Protože fungování především 

administrativní správy není úplně vyhovující, v samostatné kapitole bylo navrženo vylepšení 

této správy. Město Horní Jelení není moc velké a prozatím si dokáže správu hřbitova zajistit 

z velké části samo, ale myslím, že výhodným krokem by mohlo být provedení pasportizace 

hřbitova, která by byla propojená s evidencí, která je v této chvíli zanedbaná. Dále byla 

navržena výstavba kolumbárních schránek, které na hřbitově zatím nejsou, ale z důvodů většího 

provádění kremací než klasických pohřbů, by tento projekt mohl být přínosem.  
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Příloha č. 1 – Pravomoci orgánů obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGÁN OBCE PRAVOMOCI 

 

 

 

 

 

ZASTUPITELSTVO 

- schvalovat program rozvoje obce, 

- schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku 

obce sestavenou k rozvahovému dni, 

- zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce, 

- vydávat obecně závazné vyhlášky obce, 

- rozhodovat o vyhlášení místního referenda, 

- navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat 

dohody o změně hranic obce a o slučování obcí, 

- volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další 

členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů 

rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto 

zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a 

další členy a odvolávat je z funkce, 

- zřizovat a zrušovat obecní policii, 

- rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších 

veřejných prostranství, 

- a mnoho dalších činností stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení). 

 

 

 

 

RADA 

- zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, 

provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem 

obce, 

- vydávat nařízení obce, 

- projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí 

členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce, 

- kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti 

samostatné působnosti obce, 

- stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v 

organizačních složkách obce, 

- ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce,   

- stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, 

- schvalovat organizační řád obecního úřadu, 

- a mnoho dalších činností. 



 

 

 

 

 

 

STAROSTA 

- odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za 

uplynulý kalendářní rok,  

- plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a 

ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat 

podle zvláštních předpisů, pokud není v obci tajemník obecního 

úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen 

není-li zřízena rada obce, 

- může požadovat po Policii České republiky spolupráci při 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 

- odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, 

- rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených 

mu radou obce, 

- a další činnosti. 

 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD 

a) v oblasti samostatné působnosti 

- plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, 

- pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, 

- rozhoduje v případech stanovených tímto nebo zvláštním 

zákonem; 

b) vykonává přenesenou působnost, s výjimkou věcí, které patří do 

působnosti jiného orgánu obce. 

 

 

TAJEMNÍK 

- zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou 

zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce, 

- plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo 

starostou, 

- vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád obecního úřadu 

a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce, 

- a další činnosti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 – Mapa širších vztahů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 – Výpis dat (LV) z katastru nemovitostí k parcele 

náležící hřbitovu 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 – Ortofoto mapa hřbitova s vyznačením areálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 – Řád veřejného pohřebiště na Horním Jelení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Řád veřejného pohřebiště 

 

 Rada obce vydala dne 24.6.2002 v souladu s ustanovením § 29 odst. 7 zákona č. 
256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon"), řád veřejného pohřebiště (dále jen "řád"). 
 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 
 

1) Řád upravuje provoz pohřebiště obce Horní Jelení na pozemku č. 292/1 v k.ú. Horní Jelení. 
2) Provozování pohřebiště a jeho správu vykonává: Obec Horní Jelení, Komenského nám 114, 
533 74 Horní Jelení. IČO 273589. Telefon: 466673120 

 

Čl. II 

Závaznost 
 Řád pohřebiště je závazný pro provozovatele, návštěvníky a další subjekty zajišťující 
pohřební služby a služby týkající se nájmu hrobových míst. 
 

Čl. III 

Provozní doba pohřebiště 
 

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto: 
leden, únor, listopad, prosinec     8 - 17 hod. 

březen, říjen        8 - 18 hod. 

duben, květen, červen, červenec, srpen, září   8 - 21 hod. 

Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle  8 - 19 hod.  

                 

 

Čl. IV 

Pořádek na pohřebišti 
 

1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo 
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, 
pouštět přenosné nosiče zvuku, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat 
pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, jež k jakým jsou určeny. 
2) Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 
tohoto řádu. 
3) Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. 
4) Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými 
zvířaty. 
5) Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a 
kolečkových bruslích. 
6) Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde 
pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají 
vždy přednost před vozidly. 
7) Pojízdné a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování vozidel jenom 
v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno 
parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel. 
8) Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů 
(terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat. 



 

 

9) Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není 
dovoleno. 

10) Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech 
pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V 
odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně  (svíček, aj.) 
omezit nebo zakázat. 
11) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí 
a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně, 
údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních 
obalech z areálu pohřebiště. 
12) Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo (kontejner). 
13) Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem 
pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu. 
14) Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce 
pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle 
zvláštního předpisu ( zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších 
předpisů). 
15) Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým   
způsobem, který stanoví tento řád. 
16)  Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště. 
 

Čl. V 

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti 
 

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby: 

 a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
1)

 

 b)   pohřbívání
1)

 

 c)   provádění exhumací
1)

  

 d)   ukládání zpopelněných lidských pozůstatků
1)

 

 e)   pronájem hrobových míst 
   f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských                   
       ostatků 

 g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací, okolní zeleně a zeleně                       
        v areálu pohřebiště. 
 h)   zajišťování likvidace odpadu 

 

Čl. VI 

Povinnost a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst 
  

1) Správce pohřebiště je povinen: 
 a) předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené, číselně označené                   
hrobové místo; 
 b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za                  podmínek 
stanovených v článku 9. 
 c)  umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup 
ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového 
zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně 
zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo  
 

1)  Pohřební ústav Petr Rychlík, Komenského 95,  534 01 Holice v Č.     tel: 466 682 196 



 

 

kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo  
úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze 
po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou 
správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do 
původního stavu. 
 

2) Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené 
řady. oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na 
individuální umístění mimo vymezený prostor. 
 

ĆL. VII 

Povinnosti nájemce hrobového místa 
 

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto: 
 

 1) Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 9 tohoto řádu. Před zahájením prací 
si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-

li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující 
technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora 
záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí. 
 2) Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v nasledujícím rozsahu 
a následujícím způsobem. 
 a)  Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy 
hrobového místa. 
 b)  Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušující  
estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení 
na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a 
dalších osob. 
 c)  Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a  
další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.  
 d)  Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a 
ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce 
pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa nebo 
hrobky. 

 3) Lavičky instalovat nebo přenášet pouze se souhlasem správce pohřebiště. Takové lavičky 
mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště. 
 4) Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se 
souhlasem správce pohřebiště, který pro pohřebiště může ve svém souhlasu stanovit podmínky 
výsadby a regulace veřejné zeleně. 
 5) Zajistit na své náklady, nejpozději do ukončení nájmu hrobového místa, odstranění 
hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona. 
 6) Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence 
pohřebiště v souladu s § 21 zákona. 
 7) Je-li nájemcem hrobového místa fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice. Dědic 
je povinen sdělit provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence 
veřejného pohřebiště. 
 8)  Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště. 
 9) Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět 
jen způsobem, který je v souladu s článkem VIII tohoto řádu. 
10)  Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku III tohoto řádu. 



 

 

Čl. VIII 

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace 
 

1) Lidské pozůstatky může do hrobů ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho 

souhlasem.  Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací. 
2) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce 
pohřebiště a způsobem, který stanoví. 
3) Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno 
zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně 
a trvale spojeno šroubem se spodní části rakve. 
4) Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí 
spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiné nerozložitelné materiály, 
kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze  
     z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být 
použity toxické látky. 
5)  Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s celokovovou vložkou. 
6) Přímou manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobkách lze provádět pouze se   
souhlasem okresního hygienika, resp. krajského hygienika. 
 

Čl. IX 

Tlecí doba 
 

Tlecí doba stanovená pro ukládání pozůstatků do hrobu činí 10 let. 
 

Čl. X 

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti 
 

1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu. 
 a)   Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům a váze díla. 
 b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného   

materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu, železobetonu, 
kamenného nebo cihelného zdiva. 
 c)    Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů. 
 d)   Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny. 
 e)   Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat požadavky  § 22 odst. 1 

                  zákona. 
 

2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky. 
 a)  Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně   
však 260 cm). 
 b)  Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit  
litý beton, musí být vyvedena z hrobu difůzní zátka. 
 c)  Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě,  
že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50 

cm, vyplněný drenáží. 
 d)   Zdivo musí být umístěno na betonovém základě. 
 e)   Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly. 
 f)   Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být  
opatřeny antikorozními nátěry.  
2) Pohřební ústav 



 

 

 

 g)  Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na 
jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm. 
 h)  Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich 
spáry zality betonem a povrch zaizolován. 
    ch)  Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit 
krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely. 
 i)    Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m

2
. 

 j) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní 
konstrukci hrobky, na samostatném základě. 
 

3)  Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit: 
 - dobu výstavby hrobky; 
 - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova; 
 - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště; 
 - podmínky používání komunikací pohřebiště; 
 - způsob skladování materiálu, odpadů a jejich likvidace; 
 - povinnost dozoru při výstavbě; 
 - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací. 
 

4)  Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště. Dokumentaci spojenou 
se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat. 
 

5)  Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se 
správcem pohřebiště, zejména: 
 -      respektování důstojnosti místa a omezení hlučnosti; 
 - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým                         
        hrobovým místům; 
 -  nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv jiné omezování práv nájemců   
hrobových míst; 
 -     zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně; 
 -     stanovený způsob napojení na elektrické, vodovodní sítě a pod. 
 -     stanovení jízdní trasy, spolu s upozorněním na zjevné závady tras.  
  

6)  Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do   
původního stavu. 

 

Čl. XI 

Zrušovací ustanovení 
  

 Zrušuje se řád pohřebiště ze dne 30.8.1990 

 

Čl. XII 
 Tento řád nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
 

 Datum vyhlášení. 29.7.2002                           Starosta obce 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 – Fotodokumentace hřbitova na Horním Jelení 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hlavní vstupní brána hřbitova                                                               Zdroj: autor 

 

Vedlejší vstupní brána hřbitova                                                               Zdroj: autor 

 



 

 

 

Pohled z areálu hřbitova na rekonstruovaný a nerekonstruovaný domek                       Zdroj: autor 

 

Cesta zalesněnou částí hřitova                     Zdroj: autor 

 



 

 

 

Pohled z části s hroby na zalesněnou část                                                     Zdroj: autor 

 

Vysvěcený kříž uprostřed hřbitova                     Zdroj: autor 

 



 

 

 

Válečný hrob Rudé armády                                                                   Zdroj: autor 

 

Pohled na nevyužitou plochu hřbitova                                                              Zdroj: autor 

 



 

 

 

Odběrné místo užitkové vody                                       Zdroj: autor 

 

Automat na svíčky                                              Zdroj: autor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7 – Návrh evidence hrobů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

HŘBITOV HORNÍ JELENÍ - FOTODOKUMENTACE HROBŮ 

 

Fotografie číslo: Fotografie Hrob číslo: 
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