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Stávající stav

 ● Zádveří (čekárna pro hosty)
Holý a vlhký prostor postrádající důstojné vybavení mobiliářem.

 ● Obřadní síň
-Nevhodné materiály a barvy povrchů, zastaralý a nedůstojný 
mobiliář, absence bezbariérového přístupu, umělé osvětlení řešeno 
naprosto neadekvátně lacinými zářivkami, absence stálé květinové 
výzdoby.

 ● Vstup pro rodinu, provozu schází bezbariérové 
řešení 

 ● Průnik kouře během žehu do prostoru obřadní 
síně 

 ● Čekárny pro rodinu
Malé temné prostory bez důstojného mobiliáře , tristní technické 
zázemí.

 ● Provoz prostorů pro rodinu koliduje s prostory 
pro personál 

 ● Výstavní síň - nedůstojná, příliš malý prostor
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Navrhovaný stav

 ● Navrhovaný stav je dále popsán v jednotlivých 
etapách revitalizace. Zahrnuje mimo jiné 
materiálové sjednocení povrchů, úpravu 
vstupů do objektu včetně bezbariérového 
řešení, organizace parkoviště a vstupu do 
areálu.
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Analytická část
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Širší vztahy
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Detail
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Historie

Návrh na vybudování karlovarského krematoria u hřbitova v Rybářích předložil spolek  
Die Flamme (Plamen) v květnu roku 1929. Stavba byla provedena podle projektu architekta 
Ericha Langhammera, profesora na pražské německé technice. Jako první bylo postaveno  
v letech 1932 – 1933 vlastní krematorium s pohřební síní, kremační pecí a kolumbáriem.  
V letech 1933 – 1934 byl vybudován za objektem krematoria dlouhý přízemní trakt s kaplí. 
Lapidární architektura s kontrastem horizontálních a vertikálních linií s prorůstajícími 
apsidálními elementy činí z objektů nejvýraznější příklad funkcionalismu na Karlovarsku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V současnosti trpí celý areál budov dlouhodobým podfinancováním údržby, jejímž 
výsledkem je nedůstojné místo pro poslední rozloučení. V průběhu času s měnícími 
se lidskými potřebami a požadavky na poslední rozloučení, došlo k několika drobným 
nahodilým úpravám, nicméně prostory v dnešní době neodpovídají potřebám současného 
člověka. 

Krematorium v Karlových Varech, zdroj: archiweb.czArch. E. Langhammer: Perspektivní pohled na krematorium, zdroj: archiweb.cz

Arch. E. Langhammer:  Model krematoria, zdroj: archiweb.cz
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Zhodnocení stávajícího stavu

 ● Potenciál výhledu na krajinu Krušných hor
Aktuálně nevyužitý, ve většině případech brání výhledům vzrostlé stromy v areálu.

 ● Materiálová nejednotnost povrchů 
Živice, betonová dlažba, kamenná dlažba, žulové kostky, mlatové povrchy a řada jiných 
materiálů bez odůvodnění využití a koncepčního přístupu.

 ● Špatný technický stav prostoru zádveří
V areálu se nachází velké množství druhů dřevin náhodně rozmístěných bez konceptu a 
ambice tvorby zahradního prostoru s myšlenkou.

 ● Nekoncepční práce se zelení 

 ● Komplikovaný přístup do obřadní síně
Trasa vzniklá dílčími úpravami bez konceptu v průběhu času. Záplatovaná živice rovněž 
není vhodným materiálem pro místo posledního rozloučení.

 ● Nefunkční květinový stánek tristní architektury  

 ● Absence propojení areálu hřbitova s parkem 

 ● Neorganizované parkování 

 ● Nedůstojný vstup do areálu 

 ● Kancelář pohřební služby nemá důstojné prostory 

 ● Nevyužitá kaple
Kaple je rekonstruovaná, ale zájem o její využití pro pohřebnictví není, a tak je po většinu 
roku uzavřená.
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Fotodokumentace stávajícího stavu

První kontakt s areálem obřadní síně Skládka na parkovišti areálu - jeden z prvních kontaktů návštěvníka s místem

Nefunkční a všestranně nevhodný prodejní stánek u vstupu do areálu Přístup k objektu obřadní síně Přístup k objektu obřadní síně

Vstup do pohřební služby
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Fotodokumentace stávajícího stavu

Vlhký prázdný prostor zádveří coby vstupní prostor a zázemí pro pozůstalé Obřadní síň s dožilými povrchy, vybavením i mobiliářem coby prostor pro slavnostní rituál 

Výstavní síň ve stísněném prostoru a temných odstínech šedi Zázemí pro rodinu zesnulého Zázemí pro rodinu zesnulého

Poslední rozloučení se zesnulým na černém katafalku ve světle zářivek s umělými květinami
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Workshop umění se loučit

 
 
Rekonstrukce či výstavba obřadní síně musí být v souladu s požadavky a vkusem lidí ve 
21. století a budoucími trendy v pohřebnictví. Rekonstrukce obřadní síně nemůže být 
chápána pouze jako technická oprava a zhodnocení budovy. Koncepci by měly určovat 
psychologické aspekty, požadavky místní praxe pohřebnictví, očekávané nezbytné inovace  
v pohřebnictví a stávající i budoucí změny vkusu lidí. Pohřebnictví je velmi důležitou –  
i když obecně opomíjenou – službou v důsledku dosud společensky tabuizovaného tématu. 
Kvalita služeb souvisejících s odchodem člověka je nedílnou součástí faktorů ovlivňujících 
kvalitu života v dané lokalitě. Současný stav v ČR je obecně velmi neuspokojivý a Karlovy 
Vary nejsou výjimkou. Neutěšený stav historické budovy obřadní síně a krematoria je 
příležitostí pro vytvoření důstojného místa ke smutečním obřadům pro občany města. 

Témata zájmu

 ● Vhledy do potřeb a vkusu pozůstalých 

 ● Psychologické aspekty využívání obřadních síní 

 ● Předpokládané budoucí trendy v potřebách a vkusu lidí 

 ● Obřadní síň jako služba občanům – příjemné a přirozené místo  
pro poslední rozloučení – cesta službou 

 ● Funkcionalismus a moderna – jak tvarosloví posunout „up to 
date“ při zachování jeho pozitivních stránek

 

Základní rámec

 ● Prostředí vychovává a má vliv na psychiku
Vytvořit krásné a důstojné prostředí. Architektura je odrazem společnosti a jejích hodnot  
a zároveň je spoluutváří. 

 ● Oddělování pojmů „obřadní síň a krematorium“
Samotné místo žehu není podstatné, důležité je místo obřadu.

 ● Fázování (priority)
1. Rekonstrukce obřadní síně a přímého okolí  
2. Nové celokrajské krematorium na „zelené louce“ mimo obytnou zástavbu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trendy v kultuře loučení, potřeby lidí pro důstojné rozloučení

 ● Blízkost se zemřelým – uprostřed společenstva, aktivní 
zapojování pozůstalých do rozloučení (participace na přípravě 
obřadu) 

 ● Svoboda ve volbě způsobu rozloučení a pojetí obřadu 

 ● Detabuizace umírání a smrti, uvolnění komunikace  
o smrti,„nahlodávání“ tématu, vyhledávání změny 

 ● Odklon od krematoria (obřadní síně) jako „černé díry“ 

 ● Potřeba odlehčení už tak těžké situace 

 ● Odmítnutí umocňování tíhy 

 ● Vzrůstající tendence návratu k přírodě a přirozenosti 

 ● Potřeba inspirace, informace, vedení 

 ● Znovuobjevování rituálů (psychologický a symbolický význam) 

 ● Individualizace a konfigurace na míru – nutnost reagovat na 
individuální vkus a život člověka (netlačit lidi do stávajících  
a přežitých šablon); individuální místa mimo obřadní síň (např.  
v krajině) 

 ● Přijmutí toho, že to může být i krásné – hezký pohřeb – dobře 
se rozloučit 

 ● Potřeba zážitků - zážitkovost (prožitkovost) – svoboda  
v projevování citů a emocí 

 ● Požadavek kvalitní služby, za kterou budou lidé ochotní zaplatit 

 ● Komplexnost péče (paliativní péče - hospice, lékaři; poradci pro 
pozůstalé; průvodci, pohřební služby) 

 ● Ubývání ateismu (představa definitivního konce), cesta dál  
k naději a usmíření 

 ● V ČR bude nadále dominantní kremace. Bude nadále chápána 
jako samozřejmá, technická, ekonomická a hygienická. (Již 
postrádá protestní a modernistickou symboliku z doby jejího 
rozmachu v českých zemích.) Akceptuje ji stále více věřících. 

 ● Pro pozůstalé je důležité místo obřadu, ne místo žehu 

 ● Situaci budou i nadále ovlivňovat složité rodinné vztahy 

 ● Vzrůstající zájem také o ekologické dopady 
 
 
 

 

 ● Zlepšení pracovních podmínek pracovníků (poskytovatelů 
služeb) 

 ● Světlo, přirozené, teplé, variabilní světelné scény 

 ● Vhodné lidské proporce 

 ● Dematerializace 

 ● Oblé tvary 

 ● Zeleň (živé rostliny a květy), krajina / pokud možno výhled do 
krajiny, zeleně 

 ● Variabilita, konfigurace prostoru dle počtů lidí / typu obřadu  
a liturgie 

 ● Participace – propojení zemřelého s pozůstalými (ne tradiční 
prostorová nebo úrovňová bariréra mezi katafalkem a publikem) 

 ● Svoboda pohybu (lavice není závazná) 

 ● Děti by se zde měly cítit dobře, jejich přítomnost je žádoucí 

 ● Respektovat etapy loučení 
rozloučení s tělem - osobní rozloučení (v hlavě) - pietní uložení ostatků 

 ● Prostupnost prostoru - vchod by neměl být zároveň východ  
(z hlediska psychiky nežádoucí symbolický návrat pozůstalých 
zpět do těžké situace, navíc může hrozit setkání s další 
skupinou cizích lidí, přicházejích na násle-dující obřad); východ 
z místa obřadu na místo pohřbívání); žádoucí symbolika je 
přechod z jedné situace do druhé - „jít dál“ 

 ● Přirozené materiály, přírodní - kámen, voda, oheň (nic umělého, 
umělé květiny, celofán, plasty) 

 ● Dostatek času 

 ● Možnost zapálit svíčky, akt zapálení 

 ● Položit předmět, symbolický 

 ● Psaní vzkazů (přání, poděkování) 

 ● Místo na fotografie / promítání videí, videoinstalací 

 ● Hudba – kvalitní aparatura
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Doporučení pro rekonstrukci

Obnovení provozu krematoria

Obřadní síň je významným veřejným prostorem celoměstského 
významu. Karlovarská obřadní síň ve spojení s funkcí krematoria 
má i po více než 90 letech provozu nadále regionální význam.

Rozhodnutí vedení města uvést zpět do provozu kremační pec 
podmiňuje navrátit také velmi zanedbanou budovu obřadní síně a 
její přímého okolí do důstojného stavu. I za předpokladu, bude-li v 
budoucnu technologie kremace vymístěna, zůstane funkce obřadní 
síně pro město nadále zachována, neboť bude i nadále součástí 
hřbitova s místy pro uložení urny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapy realizace

Vzhledem k velmi omezeným investičním možnostem města 
navrhuje KAM KV revitalizaci areálu ve dvou realizačních fázích. 
Výchozím bodem pro postupné revitalizace areálu je návrh a 
realizace rozšíření urnového háje od Správy lázeňských parků. KAM 
KV navrhuje tuto již započatou realizaci rozšířit i na předprostor 
vstupu (dnešního parkoviště) do areálu krematoria a hlavní 
přístupové cesty k obřadní síni.

Pro vlastní budovu obřadní síně navrhuje opravit urgentní 
stavebně-technické závady stávající budovy dle stavebního 
průzkumu z 01/2017 zhotoveného od firmy BPO s. r. o. Ostrov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stávající stav

KAM KV navrhuje v první fázi odstranění dnes již prostorově a 
stavebně-technicky nevyhovujícího zádveří a dílčí funkční úpravy 
půdorysné dispozice, úpravu interiéru a osvětlení obřadní síně a 
technického vybavení.

Analýza stávajícího stavu také prokázala, že vedle stavebně-
technických a estetických závad stávající budova obřadní síně 
nesplňuje provozně-funkční požadavky z hlediska soudobých 
představ pro důstojný obřad a pracovního prostředí zaměstnanců. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KAM KV navrhuje tyto provozně-dispoziční a prostorové 
požadavky realizovat ve druhé fázi. Navrhovaná opatření a principy 
jsou ilustrovány na následujících schématech.
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Návrhová část
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Revitalizace obřadní síně

Interiér obřadní síně s odpovídajícími materiály, drobnými prvky i důstojným mobiliářem Práce s umělým osvětlením obřadní síně

Prostor zahrady pro konání obřadů pod širým nebem Les vzpomínek - poslední rozloučení v přírodním prostředí Důstojné vybavení čekáren

Práce s umělým osvětlením obřadní síně
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Etapa 1

 ● Nový předprostor obřadní síně
Stávající technicky nevyhovující objekt zádveří odstranit a na jeho místě  
vytvořit otevřený důstojný předprostor objektu se střechou akcentující  
vstup. Bezbariérový přístup zajistit rampou.

 ● Nové zádveří, technické zázemí a balkon
Nové zádveří a čekárnu pro smuteční hosty maximálně otevřít do  
exteriéru i Interiéru obřadní síně. Vybavit vhodným mobiliářem  
a technickým zázemím. 
 
Stávající varhany nemají v provozu obřadní síně téměř žádné využití,  
proto je navrhujeme odstranit, dát větší prostor silnému prvku  
kruhového okna ve štítové stěně a zároveň zde vytvořit místo pro  
účastníky obřadu nebo prostor pro živou hudbu.

 ● Vytvořit prostor pro obřady pod širým nebem  

 ● Revitalizovat prostor obřadní síně
Vybavit prostor novým důstojným mobiliářem. Obnovit povrchy 
a malby s ohledem na charakter obřadu, který má zúčastněným dát  
pocit klidu a usmíření. Prostor síně dává velký potenciál práci s umělým  
nasvícením / zastíněním prostoru a vhodnou květinovou výzdobou.  
V souvislosti s myšlenkou odhmotnění prostoru navrhujeme zasklení  
pásových oken v horní části realizovat z mléčného skla.

 ● Oddělit prostor síně od suterénu
Vybavením zdviže v katafalku automaticky otevíravým poklopem zabránit  
pronikání spalin do obřadní síně během žehu.

 ● Nový vstup pro rodinu zesnulého
Vybavit zdvižnou plošinou pro bezbariérový přístup.

 ● Nová jednotná dlažba a zpřístupnění prostoru  
mezi stávajícími objekty

V rámci rekonstrukce upravit provoz areálu a zpřístupnit veřejnosti 
 a pozůstalým i prostory mezi stávajícími objekty.

 ● Prodejnu květin integrovat do stávajího objektu
Využít kultivovaný prostor s prvorepublikovými detaily, který je 
v současnosti využit pouze jako sklad uren.
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Revitalizace obřadní síně

Schéma nové podoby prostoru obřadní síně a princip spojení interiéru síně s výhledy do zeleně

Komunikace interiéru s exteriérem Spojení interiéru s okolní krajinou jako významná součást konceptu Důstojná výstavní síň pro potřeby pozůstalých
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Etapa 2

 ● Společný odchod všech po skončení obřadu do 
 zeleně hřbitova

Odchod z objektu do odlišného prostoru, než je vstup, jako symbolika  
životního procesu a začátku nové etapy.

 ● Nová čekárna pro smuteční hosty
Důstojný prostor s propojením se zahradou a přímým přístupem do  
obřadní síně a k výstavní síni.skrze tento prostor propojit interiér  
obřadní síně s výhledy do zeleně jako důležitým prvkem obřadu  
posledního rozloučení.

 ● Nová organizace a revitalizace prostor zázemí
Nové čekárny pro rodinu s dostatkem přirozeného světla 
 a odpovídajícím vybavením. Prostory nekolidují s provozem pro  
personál. Rekonstrukce zázemí personálu v suterénu

1 - Velká čekárna  
2 - Zázemí pro personál  
3 - Malá čekárna

 ● Nová výstavní síň
Prostor dostatečné velikosti a vybavený adekvátním mobiliářem
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Revitalizace okolí obřadní síně

Stávající dlažba, stromy i mobiliář v předprostoru vstupu jako výchozí prvky pro návrh

Organizované parkoviště se vzrostlými stromy Alej stromů akcentující vstup do areálu Minimalistické řešení zeleně a mobiliáře v předprostoru obřadní síně

Místo navrhované trasy přístupu k obřadní síni. Trávník nahradí dlažba, stromy zůstanou zachovány
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Revitalizace okolí obřadní síně

 ● Stávající areál hřbitova + rozšíření dle návrhu SLP 

 ● Krajinotvorbou otevřít výhled na panorama  
Krušných hor

Odstraněním několika kusů vzrostlých stromů a vhodnou koncepcí  
výsadby nových pracovat i s výhledy do krajiny.

 ● Materiálové sjednocení povrchů
Stávající dlažba před severním vstupem do budovy je výchozím  
materiálem pro novou dlažbu  vyznačenou oranžovou šrafou -  900 m2.

 ● Stávající objekt zádveří odstranit a vytvořit  
důstojný předprostor 

 ● Stávající vzrostlé stromy ponechat 

 ● Nový pěší vstupní prostor do areálu hřbitova 
a k obřadní síni 

 ● Zahrada pro obřady pod širým nebem 

 ● Nový vstup pro smuteční hosty 

 ● Nová zeleň předzahrádky 

 ● Nový vstup pro rodinu zesnulého 

 ● Propojit areál hřbitova s parkem 

 ● Vymezení přístupové cesty stromořadím 
a mobiliářem 

 ● Organizace parkovacích stání a kultivace  
prostoru vzrostlou zelení 

 ● Zpřístupnění kaple pro veřejnost
Aktuálně nevyužitá rekonstruovaná kaple může sloužit jako volně  
přístupný prostor veřejnosti.
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25Obřadní síň a krematorium v Rybářích

 
 
Jednotlivé prvky

 ● Nová zeleň v předzahrádce objektu revitalizované okolí objektu 
obřadní síně 

 ● Prostor mezi objekty areálu zpřístupnit veřejnosti 

 ● Nový vstup pro rodinu zesnulého 

 ● Obchod s květinami v prostorách stávajícího objektu 

 ● Revitalizovaná obřadní síň 

 ● Nová výstavní síň 

 ● Rekonstruované čekárny a zázemí personálu 

 ● Vymezení vstupu do areálu novou dlažbou, stromořadím a 
mobiliářem 

 ● Nová čekárna pro smuteční hosty 

 ● Nový vstupní prostor pro smuteční hosty 

 ● Společný výstup pozůstalých po obřadu jako symbolika nové 
životní etapy 

 ● Demolice stávajícího nevyhovujícího zádveří 

 ● Zahrada pro obřady pod širým nebem 

 ● Organizované parkoviště se vzrostlými stromy 

 ● V novém přístupovém koridoru ponechaná stávající vzrostlá 
zeleň 

 ● Nový přístupový koridor s jednotnou dlažbou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etapa 1

 ● Demolice stávajícího zádveří 

 ● Realizace nového zádveří a zázemí v severní části objektu 

 ● Revitalizace interiéru obřadní síně 

 ● Oddělení prostoru síně od suterénu automaticky otevíravým 
poklopem. 
 

Etapa 2

 ● Rekonstrukce zázemí pro rodinu zesnulého a personál 

 ● Realizace nové výstavní síně 

 ● Nový vstupní prostor pro smuteční hosty s přímým spojením 
interiéru obřadní síně a zahradou 

 ● Rekonstrukce zázemí pro personál v suterénu budovy 
 

Okolí obřadní síně

 ● Nový přístup k obřadní síni a revitalizace stávajících povrchů. 
jako výchozí materiál použít stávající dlažbu v severním 
předprostoru obřadní síně. plocha nové dlažby je cca 900 m2. 
v rámci budování novécesty vytvořit i zahradu pro venkovní 
obřady. 

 ● Kultivovat vstupní prostor areálu stromořadím a mobiliářem, 
otevřít areál hřbitova do stávajícího parku a zpřístupnit 
veřejnosti kapli, organizovat stávající parkoviště a doplnit jej 
stromořadím, obchod s květinami realizovat ve stávajícím 
prostoru objektu technického zázemí.  

  

Legenda

 Etapa 1

 Etapa 2

 Okolí obřadní síně


