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Město Újezd u Brna má 3 hřbitovy, i když jeden z těchto hřbitovů je 
dnes již parkem (Nádražní ulice) a původní hřbitov na tomto místě 
připomíná již jen starý, pozdně barokní kříž. Tento kříž jsme necha-
li zrestaurovat před 15 lety a zrestaurování provedl dr. Ivo Helán, 
restaurátor a kunsthistorik. Kříž jsme nasvítili a zeď, která vede 
po levé straně pozemku parku, jsme zvýšili o 1 metr, aby byl tento 
park důstojně ohraničen a oddělen od soukromých zahrad.

V zadní části parku je umístěno masivní dřevěné posezení, které 
je mimořádně užíváno naší mládeží po celý rok. Posezení se vždy 
každý rok obrousí, takže umělecké výtvory naší mládeže zmizí 
a posezení je pak jako nové.

Celý park byl upraven – prořez stromů, vykácení starých stromů 
a výsadba nových keřů. Park je již řadu let využíván k pořádání 
letních koncertů, které bývají z různých hudebních žánrů. Koncerty 
jsou ze strany občanů hojně navštíveny.

NAŠE HŘBITOVY

EVANGELICKÝ HŘBITOV
Evangelický hřbitov, který se nachází na Rychmanově za rybníkem, 
byl bezúplatně převeden evangelickou církví do majetku města. 
Tento evangelický hřbitov svědčí o migraci, kdy se do obce Rych-
manov nastěhovala řada evangelíků, vystavěla vlastní kostel, a dále 

i vlastní hřbitov. V čase, kdy jsme převzali tento hezoučký maličký 
hřbitov, byl ve velice neutěšeném stavu. Opravili jsme zdi kolem 
hřbitova, včetně vstupní brány, bývalou márnici, upravili cestičky, 
ostříhali stromy a hřbitov osadili kovanými lampami z dílny umě-
leckého kováře Ivo Lorenze. Nová střecha márnice byla osazena 
globusem, který je v tomto případě symbolem věčnosti. 

Vlastním nápisem nad vstupem na hřbitov je vyjádřeno postavení 
evangelíků v čase Rakousko-Uherska. 

NOVÝ HŘBITOV
Je to zvláštní, ale ač se jednalo o nový hřbitov, kam byly umístě-
ny pozůstatky občanů ze zrušeného starého hřbitova, legislativně 
tento hřbitov neexistoval. Teprve po našem nástupu do vedení obce 
po roce 1999 se legislativa hřbitova zabezpečila. A začala starost 
nejen o starou část, ale také o výstavbu potřebného zázemí k dů-
stojným obřadům. 

Je pravdou, že vlastní márnice, ač je postavena již x desítek let, ne-
byla vnesena do listu vlastnictví. Teprve roku 2017 dostala vlastní 
číslo. Po legislativním vnesení pasportem do katastru nemovitostí 
jsme dne 18. 12. 2017 obdrželi dotaci a začala honba s časem.

Pan inženýr Vrátný, nositel projektu obřadní síně a nositel projektu 
zázemí obřadní síně, včetně toalet, právě končí práci na projektu 

Letní koncerty v parku

Deska na vstupní bráně evangelického hřbitova Stará márnice a dnes již nefunkční toalety na hřbitově 
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Kolumbárium

Obřadní síň u hřbitova

opravy márnice tak, aby vstup na hřbitov byl důstojný, avšak také 
aby celá hřbitovní administrativa byla přenesena přímo na hřbitov.

Paní architektka Hana Šemberová vyprojektovala kolumbárium, 
které je trochu atypicky pojato, protože urny nejsou za skleněnými 
dvířky, ale každá dvířka jsou umělecky pojata a kována. Kolumbári-
um je zakončeno křížem jakožto symbolem utrpení a vykoupení. 
Protilehlá část kolumbária je osazena živým ohněm (tryznou) – i to 
má svůj význam jako symbol očistného ohně u POSLEDNÍHO SOU-
DU. Letos na jaře bude kolumbárium dokončeno obložením černou 
břidlicí. Před kolumbáriem budou umístěny dvě historické lavice. 

A CO DÁL?
Město Újezd u Brna odkoupilo od manželů Vladíkových sousedí-
cí pozemek a na tomto pozemku bude prostora pro novou část 
hřbitova vystavěnou za nových podmínek zákona o pohřebnictví. 
Tato prostora by měla být spíše parkem, ve kterém bude způsob 
ukládání ostatků projektově předpřipravené.

Čekáme již tři roky na dokončení projektu dvou nových parkovišť 
u hřbitova, aby lidé, kteří navštěvují náš hřbitov, měli slušná místa 
k zaparkování.

Nevím, zda jste si povšimli, že prostora obřadní síně i hřbitova byla 
nově ozvučena tak, aby lidé měli možnost být účastníky obřadu, 
i když nebudou přímo v obřadní síni.

města tak, aby lidé, kteří nepřijedou, mohli virtuálně sledovat 
svůj hrob.

Protože náš hřbitov byl napaden zloději a před lety byly odcizeny 
kovové předměty, včetně kříže a symbolů, bude hřbitov po dokon-
čení kamerového systému také zabezpečen kamerou.

ThDr. Jan Hradil, Th.D., 
starosta

NAŠE DALŠÍ PLÁNY SE HŘBITOVEM:
1)   nová, moderní část – bude zadán projekt,

2) správa hřbitova bude přenesena z Městského úřadu Újezd 
u Brna do zázemí obřadní síně,

3)  byla dokončena pasportizace hrobů, přidělena čísla – hodláme 
zpracovat informace o hřbitovu do elektronické formy na portál 

Plocha pro nové parkoviště

Horní parkoviště u hřbitova


