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1. Idyla hřbitovní1
Dokud jsem neobjevila téma Německý hřbitov v Hylvátech na seminární práci,
netušila jsem, že se v Hylvátech nachází hřbitov, natož hřbitov německý.2 O to se mi
zdálo téma lákavější. Týká se kraje, ve kterém žiji, navíc se učím německy, což bych
mohla při tvorbě práce zužitkovat. Roli ve výběru Hřbitova v Hylvátech určitě hrála i má
slabost pro romantická a tajuplná zákoutí – málokteré místo může být magičtější než
starý hřbitov. Vybavily se mi starobylé anglické hřbitovy (se spoustou zeleně, s velkými
hrobkami, sochami a mechem porostlými náhrobky) a zvláštní harmonie, kterou člověk
pocítí na klidném a tichém prostranství místa posledního odpočinku. Nevěděla jsem sice,
zda takový je hřbitov v Hylvátech, ale doufala jsem v to.
1.1 Metody bádání
Neexistuje mnoho knih podobně zaměřených jako má seminární práce, informace
k tématu se téměř neobjevují ani na internetu. Čerpala jsem proto hlavně z vlastního
pozorování. Hřbitov jsem během bádání navštívila několikrát. V různých ročních
obdobích, v různém počasí, za světla i v noci, v průběhu dušiček a Vánoc. Hovořila jsem
s lidmi, které jsem na území hřbitova potkala, pořizovala fotografie a zapisovala nová
zjištění.
Hodlala jsem prozkoumat archivní prameny, ale bohužel jsem nemohla navštívit
hylvátský archiv. Do konce roku 2013 byl zavřený kvůli generální inventuře a na začátku
dalšího roku mi na podanou žádost nebyly žádné materiály poskytnuty, neboť archiv ještě
není inventarizován, a není proto badatelsky přístupný. Pokoušela jsem se něco zjistit
z digitalizovaných archiválií, ale mnohem více mi pomohl pan Josef Havel.
(Viz kap. 1.3, 4. Minulost).
1.2 Uspořádání seminární práce
Přestože historie hřbitova v názvu práce obsažena není, zmínila jsem se o ní
(velice stručně) ve 4. kapitole. Minulost Hylvát totiž byla vskutku zajímavá a poučná a
jako badatel píšící o hřbitově považuji za nutné znát ji alespoň povrchně.3

1

Idyla hřbitovní je název básně Jaroslava Vrchlického z básnické sbírky Za trochu lásky. J. VRCHLICÝ: Za
trochu lásky (Z milostné poezie), básnická sbírka. 2. vydání. Československý spisovatel Praha, 1979. Bližší údaje
neuvedeny. Báseň jsem pro zajímavost přiložila do dodatku Přílohy (Příloha č. 23).
2
Srov. kap. 3.1
3
Na hřbitovech se historické události nějak podepíší téměř vždy – hřbitov je pro nás určitým způsobem
dokumentuje.
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Zaměřila jsem se na současný stav hřbitova (v 5. kapitole). Hylvátský hřbitov je
zanedbaný. Kvůli nedostatečné údržbě nepůsobí tak důstojně, jak si místo posledního
odpočinku žádá.
Některé pasáže práce jsem proložila citacemi z knihy F. J. Kunce Od počátku až
do skonání světa vydané v třicátých letech minulého století. Pojednává snad o všech
věcech týkajících se hřbitovů, pohřbívání, piety a úcty k zemřelým od dávných věků až
po autorovu současnost. Zdá se mi zajímavé, kolik mají dnešní hřbitovy společného
s tehdejšími. Leccos se od těch dob nezměnilo. Hledala jsem tedy paralely (popř. rozdíly)
mezi hylvátským hřbitovem, jak ho dnes známe, a hřbitovy z dob první republiky.
Poměrně obsáhlý je dodatek Přílohy, který obohacuje kapitoly o fotografie a mapy
a napomáhá čtenáři lépe si hřbitov představit a pochopit jeho uspořádání. Vytvořila jsem
malé „fotoalbum“.
1.3 Poděkování
Chci poděkovat v první řadě předsedovi hostorickodokumentační komise
Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu a členu Československé obce
legionářské panu Josefu Havlovi z Ústí nad Orlicí. Práce by nebyla kompletní bez jeho
přínosného výkladu a bez využití materiálů, které mi propůjčil.4 Velmi si vážím toho, že
mě pan Havel s manželkou Ludmilou hostili celé jedno říjnové odpoledne, během něhož
jsme si příjemně popovídali a které mě povzbudilo do dalšího bádání.
Děkuji také paní Evě Holubářové, která mi vyprávěla o svém dětství v Hylvátech.
V práci sice není žádná kapitola založena na našem rozhovoru, paní Holubářová mi však
přiblížila nelehkou dobu druhé světové války a atmosféru během odsunu sudetských
Němců. Toho si nesmírně cením.
Konečně děkuji uměleckému kováři, autoru hřbitovní vstupní brány panu
Františkovi Bečkovi, jenž se se mnou ochotně sešel a řekl mi vše o pozoruhodném
„dobrodružství“ hřbitovního portálu. Věnoval mi též fotografii brány a související
novinový článek. (Viz Příloha č. 18)

4

Pan Havel mi propůjčil v práci často citovanou knihu F. J. Kunce, knihu Znaky, vlajky, pečeti a správní vývoj
obcí okresu Ústí nad Orlicí od J. F. Křivohlávka a několik vytištěných internetových článků (viz kap. 3.).
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2. Dobře utajený hřbitov
Hřbitov se dříve nacházel na úplném konci Hylvát. Podle výpovědi pamětníků
v jeho okolí nebylo nic než železniční trať a pole (viz kapitola 6.1).5 Postupem času se
Hylváty rozrůstaly, vystavěly se nové domy a silnice. Hřbitov dnes tedy netvoří okraj
Hylvát, nýbrž je obklíčen průmyslovou zónou. Když jsem se k němu vydala poprvé,
těžko bych ho našla bez navigace kolemjdoucích. Na těchto místech jsem ho totiž
opravdu nečekala.6
„Hřbitov se klade zpravidla do prostředí, jež nemá krajinné rázovitosti, přirozené
krajinné krásy. Do polí za městem. V budoucnu budou tu kolem ulice a ulice, domy a
domy; hřbitov bude ležeti uprostřed obytné čtvrti, na průběžné dálkové komunikaci,
zaplavující ‚svaté pole’ svým hlukem a prachem.“ 7
Bydlím v Dolní Dobrouči a v Hylvátech jsem do doby mého bádání byla jen párkrát,
přišlo mi tedy normální, že o tamějším hřbitově nevím. Udivilo mě však, že ho nezná ani
mnoho obyvatel Ústí nad Orlicí a dokonce i Hylvát. Provedla jsem anketu v ulicích Ústí.
Zeptala jsem se 30 lidí, zda o hylvátském hřbitově vědí, jestli ho znají, popř. jaký k němu
mají vztah.

Výsledky ankety

Vím, že je v Hylvátech hřbitov,
ale nikdy jsem tam nebyl/a.

5

Ano, hylvátský hřbitov znám.
17

8
O hřbitově v Hylvátech jsem
vůbec nevěděl/a.

5

Hřbitov můžeme vidět z vlaku směrem na Českou Třebovou, avšak i toho si lze těžko všimnout. Vysoké stromy
a hřbitovní zeď nás stejně nenechají nahlédnout do jeho útrob.
6
Viz Přílohy č. 1, 2, 3, 4, též srov. kap. 5.1.
7
F. J. KUNC: Od počátku až do skonání světa. 2. vydání. Spolek Pieta, sdružení pro rozvoj pietní kultury našich
hřbitovů v ČSR. Praha 1937. Bližší údaje neuvedeny. S. 103. Dále jen Od počátku.
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3. Stručně o Hylvátech
Hylváty jsou okrajovou částí východočeského města Ústí nad Orlicí. Rozkládají
se podél břehu Třebovky mezi Ústím a Českou Třebovou. Původně Krátká Třebová
(název Hylváty se objevuje teprve v roce 1532)8 vznikla v polovině 13. století při
rozsáhlém kolonizování zdejší oblasti. Hylváty (německy Hilbetten9) jsou dnes poměrně
velkým industriálním úsekem na jihovýchodě Ústí a žije v nich přes 2900 obyvatel.10
3.1 Hylváty součástí Ústí, Sudety, „německý“ hřbitov v Hylvátech
Prvního října 1938 byly Hylváty (doposud okrajová část Ústí nad Orlicí)
připojeny k Německu, staly se součástí Sudet. Tehdy byla v Hylvátech převaha Němců
nad Čechy. Na krátkou dobu tak získala obec samostatnost a nepatřila pod správu Ústí.
Po bouřlivém odsunu Němců v květnu roku 1945 se však všechno vrátilo do stavu před
válkou.11
Hylvátský hřbitov rozhodně není (a nikdy nebyl) jenom německý. Je zde mnoho
německých hrobů (zpravidla leží podél hřbitovní zdi)12, převládají ale hroby české nebo
smíšené. Německý faktor odjakživa v Hylvátech byl, ale nepotlačil český.

4. Minulost
O historii hřbitova nevíme mnoho. Více než knihy nebo archivní prameny nám
napovídá samotné uspořádání a hřbitovní architektura. Zjistit přesně, kdy byl hřbitov
založen, se mi nepodařilo. Jistě dnes nenajdeme nikoho, kdo by si mohl jeho vznik
pamatovat. Letopočty (ty, které ještě zůstaly čitelné) na některých náhrobních kamenech
jsou z konce 19. či začátku 20. století. Dá se předpokládat, že hřbitov fungoval již
předtím – hroby ze začátku předminulého století už ale zcela zanikly.
4.1 Dětské oddělení německých hrobů
Ve svahu hřbitova je dodnes možné vidět malé náhrobky a náznaky malých
hrobových míst. Zde jsou hroby nejspíš výhradně německých dětí. Většina hrobečků se
8

Děkuji panu Josefu Havlovi za zapůjčení vytisknutého internetového článku. Text článku je zřejmě celý
citovaný – pochází z roku 1918 a jeho autorem je Frant. Egerle. K dohledání byl 3. 2. 2009 na adrese
http://www.zpravodaj.ceskatrebova.cz/starsi/KratkaTrebova.html. Dnes již tento odkaz není funkční.
9
Srov. Jan F. KŘIVOHLÁVEK: Znaky, vlajky, pečeti a správní vývoj obcí okresu Ústí nad Orlicí. Ústí nad
Orlicí 2005, Oftis, vydání 1. ISBN 80 86845-25-7. S. 158. Dále jen Znaky.
10
Číslo mi sdělila paní Katarina Martincová z Městského úřadu v Ústí nad Orlicí.
11
Srov. Znaky. S. 158
12
Srov. kap. 5.2
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skoro vytratila – zarostly, nikdo o ně nepečoval. Ty, které zůstaly, vypadají opuštěné a
neobstarané. Na jednom z nich ale často leží květina nebo v lampičce hoří svíčka.13
Pan Josef Havel mi během našeho rozhovoru vyprávěl příběh rodiny sudetských
Němců v Hylvátech. Byla jsem požádána o osudech tří německých žen napsat, neboť
popisují období odsunu. Pan Havel se s mladší sestrou z německé rodiny osobně setkal,
právě na něj se obrátila při hledání ztraceného sourozence. Považuji za jedinečnou
příležitost vzpomínky takto zaznamenat. Byla by škoda, aby podobné příběhy zůstaly
nesdělené a úplně se vytratily.
Josef Havel, in verbis
„V roce 1945 museli hylvátští Němci narukovat do Wermachtu. Ženy v obci zůstaly. Žila
zde jistá čistě německá rodina – babička a její dvě vnučky. Situace v Hylvátech byla
složitá. Babička se bála a chtěla s vnučkami utéct k příbuzným do Černovíra. Se dvěma
dětmi absolvovala náročnou cestu, jenže černovírští příbuzní měli takový strach, že ženu
a dvě děti odmítli přijmout. Stará zoufalá paní si uvědomila svou zodpovědnost a ve snaze
ušetřit vnoučata nelehké budoucnosti jednu dívku cestou zpět u Knapovce utopila a ona
sama se oběsila. Druhé vnučce se podařilo utéct. Tahle dívenka se dostala do Ústí a
zůstala tam dost dlouho. Pak žila na statku v Kerharticích.14 Po mnoha letech hledala
svoji sestru, o níž se dověděla, že je pochovaná v Hylvátech v dětském oddělení. Žena na
každý hrob vysadila růži a čekala. Na místě, kde růže vzejde, tam prý leží její sestra. O
pár týdnů později shledala, že zašly všechny růže kromě jedné. Tam zřejmě dodnes sestra
leží.“
4.2 Pomník Zum Gedenken
Pomník Zum Gedenken se na hřbitově objevil před několika lety, nepodařilo se
mi bohužel vypátrat čí zásluhou. V databázi hrobů o něm dokonce ani firma TEPVOS
nemá žádnou zmínku (místo, kde se pomník nachází, je označené jako neobsazené). Stojí
na jednom ze tří dnes už hůře viditelných kopečků.15 Tři trávou porostlé hrboly jsou
hromadné hroby všech lidí, kteří se v Hylvátech zasebevraždili během odsunu Němců
v roce 1945. Přes jedinou noc v Hylvátech proběhlo několik sebevražd. Oběti pak byly
13

Viz Příloha č. 5, 6, 7
Kerhartice jsou částí Ústí nad Orlicí, ale oddělenější než Hylváty - leží přibližně 1 km na západ od Ústí.
Protéká skrz ně řeka Tichá Orlice. Srov. Znaky. S. 169, též viz Příloha č. 2.
15
Viz Příloha č. 8
14
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sváženy do těchto šachet. Na pomníku stojí nápisy Zum Gedenken (V upomínku) a Ruhet
in Frieden (Odpočívejte v pokoji).
4.3 Nešťastníci z Osvětimi pohřbení za hřbitovní zdí
Při transportu smrti z Osvětimi do Terezína na začátku roku 1945 zahynulo
mnoho lidí. Těla těch, kteří cestu vlakem nepřežili, vyhazovali jejich spoluvězni za jízdy
z vagonů. Mrtví se našli i podél železniční trati blízko hylvátského hřbitova. Proto byli na
tomto místě pochováni, v první fázi za hřbitovní zdí. Později se ostatky převezly na
městský hřbitov v Ústí, kde jsou uloženy ve velkém společném hrobu. Nejvíce
zahynulých bylo nalezeno v Dlouhé Třebové, o něco méně v Hylvátech a 18 je jich
pohřbeno na hřbitově v Brandýse.16,17
4.4 Hřbitovní architektura
Na hylvátském hřbitově je k vidění několik pěkných ukázek hřbitovní
architektury. Hřbitovu dominuje velká hrobka Suchomelů umístěná pod svahem vedle
márnice. Na kráse jí bohužel ubírají odlámané a zohýbané destičky se jmény (srov. kap.
5.4).18 I výtvarná stránka některých hrobů upoutala moji pozornost. Dnes již bohužel
nestojí kaple, která se vyjímala uprostřed hřbitova, neboť chátrala a byla v nedávných
letech zbořena.19 Márnice je stavbou novodobější. Naneštěstí je velice zanedbaná. (Viz
kap. 5.3)

5. Současný stav hřbitova
5.1 Hřbitov uprostřed průmyslové zóny
Prostor jen pár metrů vzdálený od hřbitovní zdi je využíván ke svážení suti, štěrku
a asfaltu. Náklaďáky a bagry přijíždí a odjíždí několikrát za den, hromady stavebního
odpadu se stále navršují. Na hřbitově je slyšet vrčení motorů a sypání štěrku, ve vzduchu
se vznáší prach. Kvůli průmyslové zóně zřízené naprosto nešetrně za okrajem hřbitova
není zde ticho a mír.

16

Dlouhá Třebová je příměstská obec Ústí nad Orlicí, leží mezi Ústím a Českou Třebovou podél hlavní silnice.
Srov. Znaky. S. 111. Město Brandýs se rozkládá po obou březích Tiché Orlice asi 11 km od Ústí.
17
Za informace využité v kapitolách 4.1, 4.2, 4.3 vděčím panu Josefu Havlovi.
18
Viz Příloha č. 9
19
Viz příloha č. 10
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„Hylvátský hřbitov je stísněn mezi frekventovanou železniční trať a průmyslovou zónu,
jeho okolí působí nešťastným a nedůstojným dojmem (skladová hala, projíždějící vlaky a
velký betonový nadjezd). /…/“20
Skládka patří stavební firmě A.B.V., která v Ústí nad Orlicí od roku 1992
zajišťuje „provádění inženýrských sítí, komplexní stavební činnost, zemní práce včetně
zvláštního zakládání, prodej stavebního materiálu.“21 Skládka se dříve nacházela ve
Vrbové ulici, ale tam byla zrušena (sídlo firmy zůstalo). U hřbitova byly nejprve
vykáceny po jedné straně lípy, které stály dokola podél hřbitovní zdi, a skládka se
následně přesunula do ulice Lanškrounská.22 Několikrát za hodinu tudy projíždí vlak po
blízkých kolejích. Hřbitov rozhodně neleží v poklidném prostředí. Je pozoruhodné, že i
přesto zůstává odpočinkovým místem a příjemným cílem procházek lidí. Průmyslovou
zónu si ale samozřejmě nechválí nikdo. (Srov. kap. 6.1)
„Tatínek vždycky říkal, že až tu bude ležet, budou ho rušit vlaky.
A teď ho k tomu ruší ještě ty náklaďáky.“23
Lze jen hádat, jak dlouho bude hřbitov odolávat a jestli ho průmyslová zóna nepohltí.
Nevíme, zda by byl v takovém případě přemístěn, nebo zrušen.
5.2 Staré německé hroby
Na hřbitově nejdeme desítky chátrajících německých hrobů, z leckterých zbyly
téměř ruiny. Nikdo se o ně nestará, pozůstalí často už ani nežijí, hroby proto dále
zarůstají, rozpadají se a zanikají. Jen několik málo jich někdo čas od času ozdobí
květinami – spíš než němečtí příbuzní je pravděpodobně přinášejí současní obyvatelé
Hylvát. Většina náhrobků a pomníků je starých, velmi hezkých a připomínají nám životy
a osudy lidí, kteří žili před více než sto lety. Rozvalené, letité hroby sice vypadají
romanticky (v některém počasí i hororově), což dodává hřbitovu kouzlo, ale hřbitov tak
nemůže působit udržovaně.24 Otázkou stále zůstává, co se zpustlými hrobovými místy
provést. Měly by se zašlé náhrobky a hroby zrušit a zlikvidovat? Spravit je prakticky
20

[online][viděno 10. 10. 2013] www.ustinadorlici.cz, celá adresa:
http://www.ustinadorlici.cz/files/2011/strategie_mesto_pro_lidi-2011.pdf
21
[online] [viděno 28. 4. 2014], www.abv-uo.cz, citace z rubriky Produkty a služby. Celá adresa:
http://www.abv-uo.cz/index.php/produkty-a-sluzby
22
Informace mi sdělil zaměstnanec firmy TEPVOS s.r.o. 25. 4. 2014.
23
Paní v modré vestě, „in verbis“, věta vybraná z její výpovědi (viz kap. 6.1).
24
Viz Příloha č. 11, 12
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nelze. Nečinně přihlížet jejich pustnutí je sice pohodlné, ale nepříliš vhodné řešení. (Srov.
kap. 7.).
„Úcta k mrtvým jest hodnota vysoké ceny, protože mrtví učí nás dívati se na život a
k věčnosti, učí nás lásce, soucitu a bratrství, učí nás býti opravdu šťastnými
v ušlechtilosti ducha a srdce.
A proto při pohledu na zanedbané rovy činí mnohým tak nesnadnou otázku, co bude
s rovem jeho drahého (sic!) až sám oň nebude pečovati, a co bude i s rovem jeho samého
(sic!) až jej Osud odvolá do věčnosti.“25
Povinností města Ústí nad Orlicí a firmy TEPVOS s. r. o. je hřbitov udržovat a
spravovat. TEPVOS údajně dvakrát za měsíc na hřbitově poseká trávu a třikrát za rok
plochy okolo hřbitova.26
Při návštěvě firmy TEPVOS jsem se zmínila o webových stránkách, které
obsahovaly údaje (ceny nájmu hrobových míst, služeb atd.) o všech hřbitovech, jež má
TEPVOS na starost (tj. městský v Ústí nad Orlicí, v Kerharticích, Knapovci a Černovíře),
jen o hřbitově hylvátském informace úplně chyběly. Na tento nedostatek jsem upozornila
a TEPVOS chybu za týden napravil.
Poplatky za nájem a za služby spojené s nájmem hrobových míst (poplatky se stanovují
na dobu deseti let):27
Hřbitov Kerhartice a Hylváty
Položka

Nájem

Služby

Celkem

Urnový háj

88,20 Kč / 1,26 m2

829,80 Kč / 1,26 m2

918,- Kč / 1,26 m2

Hrob

70,- Kč / m2

450,- Kč / m2

520,- Kč / m2

5.3 Márnice
Stav a vzhled márnice jsou skutečně tristní. Stojí na hřbitově již několik let
nevyužívána a pouze tu chátrá. Propadá se jí strop,28 ve střeše jsou díry, okna rozbitá,

25

Od počátku. Citace z textu připojeného k části Obsah knihy. Stránka je do knihy vložena, není očíslována.
Lidé tvrdí, že trávu na hřbitově TEPVOS seká spíš třikrát do roka. Srov. kap. 6.1
27
[online][viděno 2. 5. 2014], tabulka ze stránek www.tepvos.cz z rubriky Správa hřbitovů. Celá adresa:
http://tepvos.cz/komunalni-sluzby/3253-2/
28
Viz Příloha č. 13
26
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omítka opadává a na chatrných stěnách „vynikají“ nápisy sprejerů.29 Je však hlavně
velice nebezpečná, neboť se do ní dá vstoupit vchodem vedle hřbitovní zdi (z vnějšku
hřbitova).30 Může se kdykoli na kohokoli zřítit. Desolátní stav márnice by si vyžadoval
minimálně uzavření vstupu do budovy nebo nejlépe její zbourání. Město Ústí však nemá
na zbourání (popř. opravení) peníze. Pokusy uzavřít vstup dopadly špatně – do márnice se
snažili dostat bezdomovci, násilím se pokusili uvolnit vchod – při tom by se na ně mohla
márnice zbortit. Proto byla uzavřena branka vedle márnice a zřízen nový příchod na
protější straně hřbitova (viz kap. 5.5). Problém však zůstává nevyřešený, márnice stále
stojí a ohrožuje příchozí. Chátrání, neudržování a ničení hřbitovních staveb je pro každé
město velice špatnou vizitkou.
„Procházejíce dnešními našimi hřbitovy, v době, kdy kultura lidstva a zvláště občanstva
našeho státu jest tak vyspělá, nemůžeme býti spokojeni.
Mnoho a mnoho chybí skutečné pietní péči našich hřbitovů.“ 31

5.4 Vandalismus
Na hřbitově dochází k ničení hrobů. Vandalové poškozují kamenné náhrobky,
odlamují vše měděné, kovové destičky a štítky (např. na hrobce Suchomelů), sprejeři
popsali zdi márnice a starý kontejner na parkovišti.32 Důkazem devastace hřbitova je i
ukradení vstupní brány (viz kap. 5.6). Na situaci mě upozornilo několik lidí, kteří hřbitov
pravidelně navštěvují. (Viz kap. 6.1, konkrétně výpověď paní Bauerové)
5.5 Nové oplocení hřbitova, nový příjezd, stav příjezdových cest
V roce 2006 byla vybudována nová hřbitovní zeď.33 Vznikl taky západní příjezd z druhé
strany (zde je parkoviště a kontejner).34 Příjezdová cesta z východu není v ideálním stavu.
Situace se řešila v roce 2011 v dotazníkových šetřeních a projektu ÚSTÍ NAD ORLICÍ –
MĚSTO PRO LIDI (Strategie pro veřejná prostranství, nemotorovou dopravu a
prostupnost měst).

29

Viz Příloha č. 14
Viz Příloha č. 15
31
Od počátku. S. 4
32
Viz Příloha č. 16
33
[online][viděno 2. 11. 2013], stránky Sdružení nezávislých kandidátů pro Ústí nad Orlicí 2006, adresa:
http://snk.oustaci.cz/dukazy.html
34
Viz Příloha č. 17
30
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„/…/ Přístup ke hřbitovu je pěšky i na kole nevhodný, na ulici Lanškrounská je vysoký
provoz nákladních automobilů a cesta nepůsobí pro chodce bezpečně. Na hřbitov se lze
dostat ze dvou stran, u západního vstupu je situováno parkoviště i lavička, k východnímu
(staršímu přístupu /dnes je uzavřený kvůli nestabilní márnici, z této strany se vstupuje
zrestaurovanou branou – doplnila M. J./) na hřbitov vede špatně udržovaná rozbitá cesta,
ani na jedné z nich není dostatek stromů stínících chodce, chybí možnost odpočinku –
posezení po cestě.
Návrhy, možnosti řešení:
Krátkodobá:


Vysadit alej stromů podél cesty pro zastínění a optické snížení pěší vzdálenosti.



U bývalého přejezdu vysadit keře a stromy pro odclonění projíždějících vlaků.



Doplnit lavičky podél cesty pro možnost odpočinku nejen seniorů.



Doplnit lavičky i před východní vstup na hřbitov.

Dlouhodobá:


V územním plánu umístit průmyslové provozy a sklad dále od hřbitova.“ 35

Zrealizován byl první z návrhů. Podél cesty byly vysázeny javory.
V dotazníkovém šetření v kapitole Jaká místa řešit přednostně? odpověděli 4 lidé
z dotazovaných 141 občanů, že z problematických míst v Ústí by se mělo Město zaměřit
na hřbitov Hylváty.36
5.6 Příběh vstupní brány
František Bečka je uměleckým kovářem a sochařem v České Třebové. V roce
2002 dostal za úkol opravit vstupní bránu na hylvátském hřbitově z roku 1895. Vše se ale
poněkud zkomplikovalo. Brána totiž byla 29. 5. 2002 ukradena. Zloději ji nejspíš
provazem připoutali k automobilu a prudce vytrhli, zbořili zároveň vedlejší dva kamenné
portály. Po dvou letech policisté zmizelou bránu náhodně nalezli v Náchodě, kde
prováděli prohlídku stodoly kvůli kradeným autům. Podle fotografií, jež jim pan Bečka
poskytl, ji identifikovali jako ztracenou bránu z Hylvát. Byla však celá prohnutá a
35

[online][viděno 10. 10. 2013] www.ustinadorlici.cz, celá adresa:
http://www.ustinadorlici.cz/files/2011/strategie_mesto_pro_lidi-2011.pdf, v pdf souboru konkrétně S. 62.
36
Tamtéž. S. 9
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zdemolovaná. František Bečka se pustil do jejího tříměsíčního restaurování. Doplnil
chybějící fragmenty, celou ji srovnal, odrezil, natřel základovou a následně černou
kovářskou barvou s grafitem. Dva roky byl hřbitov bez brány, zůstalo po ní prázdné
místo. Na dušičky roku 2004 se opravená brána vrátila zpátky. Zdobí tak vstup na hřbitov
a sama o sobě je krásným uměleckým dílem.37
„Předpokládejme, že jako v jiných oborech jsme dostihli, a dokonce i předčili jiné
národy, tak i na poli hřbitovního umění, péče a kultury dáme příležitost stále hojnější
našim umělcům, architektům, sochařům atd., (sic!) uplatnit svá díla a svá umění.“ 38
5.7 Parkování a osvětlení
Parkoviště se nachází u západního vchodu. Má 7 vyznačených parkovacích míst, z
toho jedno určené pro vozíčkáře. Na parkovišti je sice ještě další prostor k parkování, ale
užší a nevyznačený, z části ho zabírá kontejner a navíc zde často stojí nákladní vůz.39
Osvětlení není na hřbitově vůbec žádné. Nejbližší pouliční lampy svítí na příjezdovou
silnici. Na hřbitově je ve večerních hodinách skutečně absolutní tma, září jen svíčky na
hrobech.40
5.8 Vybavení
Na hřbitově jsou nové lavičky – jedna u západního vchodu, druhá vedle pumpy, třetí
na místě, kde dříve stála kaple, čtvrtá v zadní části hřbitova. Voda se dá získat z pumpy u
západního vchodu. K dispozici jsou dvě plechové konve.41 Na parkovišti stojí kontejner
na hřbitovní odpad. Bývá zaplněn odpadky nejen ze hřbitova, ale také těmi, které nosí
nejspíše ze svých domů lidé z Hylvát (umyvadla, součástky praček, kusy nábytku atd. –
viz Příloha č. 22). 24. 1. 2014 byl na parkoviště umístěn nový kontejner.42 Chybí sociální
zařízení a stánek s květinami a svíčkami, avšak vzhledem k velikosti hřbitova je to
pochopitelné.
O zlepšení vybavení se jednalo již v roce 2011.

37

Děkuji panu Bečkovi za poskytnuté informace a materiály (fotografie brány, novinový článek z roku 2004).
Viz Příloha č. 18
38
Od počátku. S. 37
39
Viz Příloha č. 19
40
Viz Příloha č. 20
41
Viz Příloha č. 21
42
Viz Příloha č. 22

13

Zápis č. 3/2011 ze zasedání osadního výboru pro část Hylváty a Dukla konaného dne
10. 5. 2011:
„/…/ Požadavek obyvatel Hylvát na úklid hylvátského hřbitova a rozšíření mobiliáře na
hřbitově.
Odůvodnění:


Na hřbitově zůstaly neuklizené větve po prořezu, travnatá plocha není po zimě
upravena – krtince, není shrabáno listí.



Občané navštěvující toto pietní místo by uvítali umístění ještě alespoň jedné
lavičky v přední části hřbitova a instalaci pevného odpadkového koše u nově
vybudovaného vstupu k odložení drobného odpadu.



Kontejner, který je umístěn v zadní části hřbitova (sic!) je pro méně mobilní starší
občany hůře dostupný.

Vyjádření OV43: Souhlasí s uváděnými připomínkami a doporučuje je k průběžnému
řešení. Členové OV se ztotožňují s názorem řady občanů Hylvát o nevhodném okolí, které
„rámuje“ hylvátské pietní místo (sic!) a žádá Město o případnou změnu okolí např.
vhodným oddělením hřbitova a skládek sypkého materiálu soukromých firem, (sic!)
realizací výsadby vzrostlejších dřevin.
Zajištění: Předseda OV projedná úklid s příslušným pracovníkem odboru ŽP44, rozšíření
mobiliáře případným nákupem a úhradou z přidělených prostředků OV projedná s
odborem rozvoje města. Situaci okolí hřbitova bude konzultovat s vedením Města.“45
5.9 Flóra hřbitova
Hřbitov je plný zeleně, ze tří stran ho lemují vysoké stromy – především borovice, lípy
a duby. Vypadá téměř jako louka – cesty nejsou ohraničené ani vydlážděné, všude roste
luční kvítí (hojně zběhovec plazivý, jetel luční, smetánka lékařská, sedmikráska
chudobka, pomněnka lesní, jahodník obecný či rozrazil rezekvítek). Hroby často obrůstá
břečťan, mahon a šípková růže.

43
44

OV = osadní výbor
ŽP = životní prostředí

[online][viděno 10. 2. 2014], www.hylváty.cz, http://www.hylvaty.cz/ov/files/2012/07/zapis-OVc.3-2011-upravena-verze-anonimizovana.pdf
45

14

6. Vztah veřejnosti k hylvátskému hřbitovu
6.1 Výpovědi návštěvníků hřbitova
V této kapitole uvádím poznatky získané od lidí, které jsem náhodně potkala na
hřbitově při mých návštěvách v průběhu celého bádání, a kteří si se mnou (až na jednu
nachlazenou paní) vstřícně povídali.
Pokládala jsem jim stejné otázky:


Jste z Hylvát?



Jaký je váš vztah k tomuto hřbitovu? Jak často ho navštěvujete?



Co říkáte na umístění hřbitova? Jak se vám líbí jeho okolí?



Kdo se stará o německé hroby?



Neznáte někoho, kdo by sem chodil nebo jezdil na hrob německým
předkům?

Příklady výpovědí:
Starší paní v modré vestě, in verbis
„Jsem z Hylvát a sem se vydávám často. Platíme Tepvosu, ten to tady třikrát do roka
poseká, jinak nic. Ale hřbitov je to krásný, chodím sem moc ráda, je tu klid. I přes to, co
se děje hned za zdí. Chodím sem i večer se psy a líbí se mi tu. Mám tady tatínka a
prarodiče. A je tu tedy taky blízko ta trať. Tatínek vždycky říkal, že až tu bude ležet,
budou ho rušit vlaky. A teď ho k tomu ruší ještě ty náklaďáky. O německých hrobech
bohužel moc nevím. Nikdo na ně nejezdí, o ty už se asi nikdo nestará.“
Paní středního věku s rodinou, in verbis
„Jsem z Hylvát a ke hřbitovu mám velký vztah. Jsou tu moji rodiče i prarodiče. Prarodiče
tu kopali hroby a starali se o údržbu. Dneska třeba ta márnice, to je katastrofa. Tam by
měli zavřít bránu, aby na někoho akorát nespadla. Škoda je té kaple, co zbourali. Ale
aspoň zeď postavili novou. Němci sem jezdí, ano. Myslím, že v květnu sem jezdí autobus,
zájezdy. Jsou to už samí staří lidé, vnoučata. Ale o některé staré hroby se už nemá kdo
starat.“
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Starší paní s dcerou a vnoučaty, in verbis
„Je to šeredný hřbitov. Není hezký, opravdu ne. Chodíme sem už dvacet let a nikdy hezký
nebyl. Nestarají se o něj. Dali sem teď aspoň ty lavičky, zeď taky postavili, ale sekají to
strašně málo. V létě si s sebou musíme nosit kosu a normálně si to kolem hrobu sami
sekáme. Listí musíme hrabat, protože o to se taky nikdo nestará. Není to tady zkrátka
hezký. Ve městě je pěkný hřbitov. Nebo v Dlouhé Třebové, tam je překrásný hřbitov.“
Paní Bauerová, in verbis
„Nějaké děti to tady devastují. Dnes v noci /27. 10. 2013 – doplnila M. J./ tu byli
policisté, a to bylo už po několikáté. Vandalové kradou a odlamují mosazné části
pomníků a náhrobků, trhají kytky z květináčů. Nám taky zdemolovali hrob. Můj manžel je
ze smíšeného manželství. Když jsme pak nechávali dělat nový náhrobek, už jsme tam
jména německých strýců ani nepsali, ztratila se. Takových hrobů je tu možná víc.“
Pán ve středním věku, in verbis
„Já to tady neznám, ale mám tu dědu. No, je to takový ostrůvek. Co si pamatuji, vždycky
tu byly jen trať, louky a pole, teď je to okleštěné, obklíčené průmyslovou zónou. To se ke
hřbitovu moc nehodí.“
Paní ve fialovém kabátu, in verbis
„Jsem z Hylvát, ale o německých hrobech vám nic neřeknu. Chodím si je občas prohlížet,
ale nic o nich nevím. Podle mě se o ně už nikdo nestará. Docela se tady bojím. Když sem
jdu sama nebo když už je tma, tak mám strach, aby mě někdo nepřepadl.“
Paní (s dědečkem, synem a jeho manželkou), in verbis
„Děda sem chodí každý druhý den, ale já jsem z Ústí a musím autem, takže se sem
dostanu jen občas. Bylo by to tu určitě jiné, kdybychom Němce nevyhnali. Oni byli
pracovití a schopní, akorát Češi to s nimi neuměli. “
Všem děkuji za vstřícnost a ochotu. Děkuji paní Bauerové, která se mnou „prošmejdila“
celý hřbitov a zprostředkovala mi tak jedinečný zážitek. Dále chci zmínit, že dvě paní mě
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na konci našich rozprav požádaly, abych do své práce nezapomněla napsat, jak vzorně a
hezky se starají o hroby svých manželů.46
6.2 Mé dojmy
Hylvátský hřbitov jsem si oblíbila. Díky malým zásahům člověka zůstává „přírodní“,
díky své velikosti útulný a tajemný. Doposud jsem podobný hřbitov neobjevila – jinde
bývají cesty vydlážděné, hroby nové a udržované – hylvátský hřbitov je neprosto
nemoderní a tak nějak zanechán sám sobě na pospas. Právě jeho zastaralost ho dělá tolik
romantickým a krásným. Rostliny si rostou, kde chtějí, tráva sahá nad kotníky, hroby
zarůstají a v zimě zapadají sněhem. Charakter neupraveného, starého hřbitova mu do jisté
míry sluší – rozhodně splňuje moje představy (viz kap. 1.).
Uvědomuji si však nedostatky, které jsem v předchozích kapitolách popsala. Zásadní
problém vidím v rozpadající se márnici a v okolní zóně. Márnice je pro všechny příchozí
(obzvlášť zvědavé děti!) extrémně nebezpečná a její stav je stále žalostnější. Vypadá to,
že se čeká, až se zřítí, potom někdo možná její zbytky odklidí.
Průmyslová zóna ke hřbitovu nezapadá. O víkendu, kdy tu bagry a náklaďáky nejezdí,
si jí snad lze téměř nevšímat – dojem kazí pouze výhled na kupy suti. Ale ve všední dny
zvuky vznikající těsně za hřbitovní zdí ruší, dokonce mnohem více než blízko projíždějící
vlaky.
Hřbitov v Hylvátech rozhodně plánuji navštěvovat i v budoucnu. Objevila jsem mně
dosud utajený koutek světa, který bych bez seminární práce dost možná nikdy nepoznala.

7. Místo, které má duši
Jak vyplývá z předchozí kapitoly 6.2, práce mě skutečně bavila. Ani trochu nelituji
volby tématu – uvědomila jsem si při každé obchůzce hřbitova, jak dobře jsem zvolila.
Ať už seminární práce dopadla jakkoli, tvořila jsem ji s nejlepším vědomím a svědomím
a snažila jsem se podat o hřbitově v Hylvátech co nejúplnější a nejpřesnější svědectví.
Obávala jsem se přílišné stručnosti, neboť jsem neměla příliš podkladů. Snad se mi ale
nakonec podařilo vytvořit celistvou práci se zásadními body a i s jejím rozsahem jsem
spokojena. Zároveň jsem měla strach z (pře)míry subjektivity, kterou je můj text
zabarven. Psát o hřbitově nesubjektivně se snad skoro nedá. Moje postoje proto
prostupují většinou kapitol.
46

Ano, o hroby předků současných obyvatel Hylvát je většinou dobře pečováno.
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Mrzí mě, že jsem neměla příležitost využít němčinu. Těšila jsem se na dokumenty,
které najdu v archivu, a na luštění německých textů. Na druhou stranu je to tak možná
jednodušší – s německými materiály bych si pravděpodobně tak lehce neporadila. Měla
jsem štěstí a tu čest setkat se s panem Josefem Havlem a zásadní údaje z oblasti historie
získat rychle, stručně, jasně a v češtině. Díky tomu jsem mohla vše začít zpracovávat
mnohem dřív, než by bylo vůbec možné prostudovat archivní prameny.
Dost jsem přemýšlela nad zanikajícími hroby. Jsou pro nás památkami z doby
předválečné i válečné, jsou zajímavě vystavěny a vysochány, jsou tím, co dělá hylvátský
hřbitov jedinečným. Jak s nimi nakládat? Je přece normální, že staré hroby zanikají.
Nemohou vydržet věčně – nikdo se o ně nemůže starat věčně. Proč je tedy nenechat
zaniknout přirozenou cestou? Zarostou, rozdrolí se a rozpadnou, až zmizí docela. Pak
vzniknou na jejich místech hroby nové. Jenže nechat je dál pustnout se mi taky nezdá
spravedlivé. Zkrátka mě bolí představa, že za pár desítek let už na hřbitově nenajdu staré
německé hroby, ale kusy kamene nebo mramoru mezi vysokou trávou bez možnosti
přečíst si jméno a letopočet na zničeném náhrobku. K jednotlivým hrobům a hrobkám
jsem si vytvořila „pouto“, na některých jsem sama zapálila svíčku.
Právě díky německým hrobům lze určitým způsobem sledovat historii odsunu Němců
– žádný letopočet na nich totiž nepřesahuje rok 1945. To nám dokládá vystěhování
německého obyvatelstva. Zároveň nejsou na žádném náhrobku zapsaná jména Němců,
kteří spáchali na konci druhé světové války ze zoufalství sebevraždu. Na jejich
hromadných hrobech dnes stojí pomník Zum Gedenken.
Vážím si hylvátského hřbitova a přes veškeré jeho chyby se mi líbí více než ústecký
městský hřbitov Na Hýbli.47 Je to díky jeho malé rozloze, stáří a přírodě. Oproti
ústeckému působí „skromně“ a nezkroceně. Navzdory nešťastné lokaci si zachoval
podobu romantického místa, na němž člověka podle počasí a ročního období jímá jednou
nostalgie a podruhé melancholie. Zůstává oduševnělým hřbitovem s pestrou a neveselou
minulostí, pozoruhodnou přítomností a nejistou budoucností. Ať se v průběhu času
promění jakkoli, věřím, že svoji výjimečnou duši si zachová navždycky.
„Když se příliš raduješ, zajdi si na hřbitov. Když se příliš soužíš, zajdi tam také.“48
(arménské přísloví)
47

Chtěla bych připomenout, že někteří lidé v kapitole 6.1 zmiňují právě městský hřbitov v Ústí jako mnohem
krásnější než hylvátský. Jejich pocitu rozumím – hylvátský hřbitov je trochu zpustlý. Ale zůstává kusem přírody.
48
[online][viděno 18. 5. 2014] na stránkách www.mottak.cz, celá adresa:
http://www.mottak.cz/citaty/hrbitov.php
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KUNC, F. J.: Od počátku až do skonání světa. 2. vydání. Spolek Pieta, sdružení pro
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http://www.ustinadorlici.cz/files/2011/strategie_mesto_pro_lidi-

2011.pdf
Stránky firmy ABV
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Stránky firmy TEPVOS s.r.o
http://tepvos.cz/komunalni-sluzby/3253-2/
Stránky Sdružení nezávislých kandidátů pro Ústí nad Orlicí 2006
http://snk.oustaci.cz/dukazy.html
Oficiální webové stránky města Ústí nad orlicí
http://www.ustinadorlici.cz/files/2011/strategie_mesto_pro_lidi-2011.pdf
Oficiální webové stránky Hylvát
http://www.hylvaty.cz/ov/files/2012/07/zapis-OV-c.3-2011-upravena-verzeanonimizovana.pdf
Stránky citátů
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8.3 Seznam osob
BEČKA, František (umělecký kovář)
HAVEL, Josef (předseda hostorickodokumentační komise Okresního výboru Českého
svazu bojovníků za svobodu a člen Československé obce legionářské)
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PŘÍLOHY

Šipka vyznačuje hřbitov.

Příloha č. 2.: Poloha hřbitova

Příloha č. 1: Přibližná lokalizace Hylvát na mapě ČR

2

3

Příloha č. 3: Hylváty, poloha hřbitova

4

Při zadání hesla Hylváty hřbitov do vyhledávače stránek www.googlemaps.cz se zobrazí tato Street view fotografie.

Příloha č. 4: Pohled na hřbitov v Hylvátech z aplikace Street view

5

Příloha č. 5: Ozdobený dětský hrobeček na dušičky

Příloha č. 6: Stejný hrobeček v zimě s věncem a květinou

Příloha č. 7 a): Další hroby z dětského oddělení

6

Příloha č. 8: Pomník Zum Gedenken

Příloha č. 7 b): Celé dětské oddělení (po pravé straně je vidět projíždějící vlak)

7

Příloha č. 9: Ulámané destičky na hrobce

Příloha č. 10: Místo, kde dříve stála kaple, dnes je zde umístěna lavička

8

Příloha č. 11: Staré německé hroby podél hřbitovní zdi v září 2013 (horní foto) a v květnu 2014

9

Příloha č. 12: Zarostlé německé hroby

10

Příloha č. 13: Propadající se strop márnice focený skrz rozbité okno

11

Příloha č. 14: Posprejovaná stěna (vedle branka zamčená kvůli desolátnímu stavu márnice)

Příloha č. 15: Otevřený vchod do márnice za hřbitovní zdí

12

Příloha č. 16: Starý kontejner – fotografováno 8. 12. 2013

Příloha č. 17: Pohled na parkoviště od západní brány – fotografováno 1. 5. 2014

13

Příloha č. 18: Opravená brána a novinový článek od pana Františka Bečky

14

Příloha č. 19: Nákladní vůz zabírá velkou část parkoviště (8. 12. 2013)

Příloha č. 20: Fotografie z nočního hřbitova – svítí jen svíčky a v oknech nedalekých paneláků

15

Příloha č. 21: Pumpa a konve (povšimněte si nezbytné svítilny v badatelčině ruce)

16

Příloha č. 22: Starý kontejner (s odloženým umyvadlem) – fotografováno 25. 12. 2013
a nový kontejner – umístěn 24. 1. 2014, fotografováno 1. 5. 2014
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Příloha č. 23
Jaroslav Vrchlický
IDYLA HŘBITOVNÍ
Na nízkou lávku na hřbitově starém
jsme usedli; svět celý smál se jarem,
kdejaká hruška stříbrný šat měla
a jabloň jemným ruměncem se rděla.
Keř hnul se, střemcha z něho jak déšť vonný
se sypala na hroby, na záhony,
na zeď a kříže, na pomníků desky
a květů byly plny všecky stezky.
Jak tráva voněla! Jak dýchal pažit!
Mně život báj byl, kterou znova zažít
jsem přál si celou, ale po tvém boku!
A ruku v ruce tak a oko v oku
jsme seděli zde dlouho, zřeli v lada,
jak zvolna šero na krajinu padá,
a zvolna se nám srdce otvírala.
A všecky malé starosti a malá
vše přání, stesky, co dnes a co včera,
ta nepatrná, všední vlákna sterá,
z nichž spřádá se ten dlouhý život celý,
jak měšťáci vše jsme si pověděli.

Z prvních dvou obrázků vyzařuje jarní idyla. Pohled za hřbitovní zeď už tak poetický není.
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Zdroje Příloh:
Příloha č. 1: www.cs.wikipedia.org, celá adresa: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hylv%C3%A1ty
Příloha č. 2 a 3: www.googlemaps.cz. Mapy jsem upravila v programu Zoner Photo Studio10.
Příloha č. 4: [online] [viděno 9. 3. 2014] www.googlemaps.com, celá adresa:
https://www.google.cz/maps/place/h%C5%99bitov+%C3%9Ast%C3%AD+nad+Orlic%C3%
AD,+Hylvaty/@49.95948,16.409485,3a,75y,46.21h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1s0FWibGrQqa
HyOtnD4yZzwg!2e0!4m5!1m2!2m1!1zaHlsdsOhdHkgaMWZYml0b3Y!3m1!1s0x470dee28
e8762751:0x5dabebb98dc305b7!6m1!1e1
Přílohu č. 18 (novinový článek) mi věnoval pan František Bečka.
Ostatní fotografie jsou moje vlastní, focené fotoaparátem Canon EOS 500D.
Příloha č. 23: VRCHLICÝ, J.: Za trochu lásky (Z milostné poezie), básnická sbírka. 2. vydání.
Československý spisovatel Praha, 1979. Bližší údaje neuvedeny.
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