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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: Ohradní hřbitovní zeď 
Místo stavby: Jimramov
Katastrální území: Jimramov
Čísla parcely: 137, 152, st. 152
Vlastník areálu: Městys Jimramov 

náměstí Jana Karafiáta 39 
59242 Jimramov 

Zpracovatel 
průzkumu:

Ing. arch. Věra Junová, aut. architekt  
v oboru A1 pod č. ČKA 04 236 
Libušina 137
592 02 Svratka
Ing. Josef Pohanka, aut. inženýr 
Na Městečku 17
592 14 Nové Veselí

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

-geodetické zaměření
-snímek pozemkové mapy
-vlastní měření
-Císařské povinné otisky stabilního katastru 1:2 880, z roku 1835
- evidenční list kulturní památky

3. ANOTACE

Celý hřbitov je v Městské památkové zóně Jimramov, rejstříkové číslo ÚSKP 2103
Ohradní zeď je rozdělena dle způsobu ochrany na část na parcele č. 137 
(evangelický hřbitov) a na část na parcele č. 152 (katolický hřbitov)

Ohradní zeď na parcele č. 137  je nemovitou kulturní památkou ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a je evidovaný v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem ÚSKP 104807 
(Toleranční modlitebna, 2 – Ohradní hřbitovní zeď s branou). 

4. PODROBNÝ STAVEBNĚ-TECHNICKÝ POPIS 

Ohradní zeď na parcele č. 137 vymezuje z jižní, východní a západní strany prostor 
hřbitova. Neomítaná zeď je tvořena z lomového kamene. Korunu zdiva kryjí 
rozměrné placáky, místy je koruna oplechována. Na západní straně je koruna 
vyztužena betonem, do nějž je usazen kovový plůtek (bez ochrany). Vnější i vnitřní 
plocha zdiva je v jižní části západní strany pokryta vrstvou nebroušeného cementového
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teraca. Východní ohradní zeď je zhruba v polovině prolomena litinovou kovanou bránou 
ukončenou segmentem, pod nímž je vsazen letopočet 1869. Brána umožňuje vstup na 
hřbitov ze zahrady fary a původně sloužila jako hlavní vstup do prostoru hřbitova 
(citace z evidenčního listu kulturní památky)

Ohradní zeď na parcele č. 152 vymezuje ze severní, východní a západní strany prostor 
hřbitova. Neomítaná zeď je tvořena z lomového kamene. Koruna zdiva je tvořena 
betonovou litou deskou nebo betonovou skládanou deskou, v části s oplechováním. 
Západní ohradní zeď je prolomena novodobou litinou bránou umožňující bezbarierový 
vstup na pozemek. Při východní zdi je objekt márnice, ze severní strany je přes mostek 
vstup do areálu katolického kostela.

5. PŘEHLED HLAVNÍCH ARCH. A STAVEBNĚ TECHNICKÝCH ZÁVAD

5.1. Průzkum stavebně technický  

Průzkum stavebně technický byl proveden nedestruktivní metodou zrakovou a 
hmatovou. Ve spárování byly lokálně provedeny ručně výškraby ocel. drátem do hl. 
20cm.

5.1.1. Ohradní zeď na parcele č. 137

5.1.1.1. Popis části zdi dle staničení od bodu 01  ke vstupní bráně včetně k bodu 
03, fotografická dokumentace str. 7-11

Popis:
Ze strany vnější – od silnice -  je neomítaná zeď  tvořena z lomového kamene. 
Korunu zdiva kryje betonová litá deska se sklonem ke hřbitovu. Vnitřní plocha zdiva 
je pokryta vrstvou nebroušeného cementového teraca různých barev. 
Na betonovou korunu zdi je osazen plot, ocel. Rámy z kulatiny jsou vyplítané drátem 
se čtvercovými oky a upevněné na ocel. Sloupky. Plot je opatřen světle šedivým 
nátěrem.
Zeď je prolomena litinovou kovanou bránou. Brána umožňuje vstup na hřbitov od 
silnice. Stupně schodů od brány jsou obloženy novodobě žulovými deskami.

Závady:
Z vnější strany od silnice je viditelné vyklonění směrem ke hřbitovu, cca 2,5m od bodu 
02 směrem k bráně je z vnitřní strany na teracu viditelná trhlina upozorňující na 
nestejné sedání základového pasu.
Z vnitřní strany je při pravém pilíři brány viditelná různost skladby zdícího materiálu s 
omítkou, která je již nesoudržná.
Vlivem zvedání vrstev komunikace postupným přidáváním povrchů došlo ke snížení 
brány vůči komunikaci o 23 cm, sklon schodů je prudký. Průměrna výška stupně je 
22cm a délka stupně 31cm. Schodiště není opatřené zábradlím a není bezpečné.
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5.1.1.2. Popis části zdi dle staničení od pilíře vstupní brány u bodu 03  ke vstupní 
bráně u bodu 09, fotografická dokumentace str. 7-11

Popis:
Ze strany vnější – od silnice -  je neomítaná zeď  tvořena z lomového kamene. 
Korunu zdiva kryje betonová litá deska se sklonem ke hřbitovu. Vnitřní plocha zdiva 
je nejspíš původně omítaná zeď a to až k bodu 07. Od bodu 07 až k bráně je viditelné 
jiné spárovaní kamene ukazující k přestavění této části zdi novodobě. Linie napojení je 
viditelná, šikmá a je vyznačená na výkrese rozvinutého pohledu mezi bodem 06 a 
bodem 07.
Na betonovou korunu zdi je osazen plot, ocel. Rámy z kulatiny jsou vyplítané drátem 
se čtvercovými oky a upevněné na ocel. Sloupky. Plot je opatřen světle šedivým 
nátěrem.
Zeď je prolomena litinovou kovanou bránou. Brána umožňuje vstup na hřbitov od 
silnice. Stupně schodů od brány jsou obloženy novodobě žulovými deskami.

Závady:
Z vnější strany od silnice je viditelné mírné vyklonění směrem ke hřbitovu bez 
viditelných trhlin.
Z vnitřní strany je při pravém pilíři brány viditelná různost skladby zdícího materiálu s 
omítkou, která je již nesoudržná.
Na několika místech je beton desky kryjící korunu zdi nesoudržný. Nátěr plotu je 
prorezlý.
Vlivem zvedání vrstev komunikace postupným přidáváním povrchů došlo ke snížení 
brány vůči komunikaci o 20 cm, sklon schodů je prudký. Průměrna výška stupně je 
22cm a délka stupně 34cm. Schodiště je opatřené zábradlím, ale kvůli sklonu není 
bezpečné.

5.1.1.3. Popis části zdi dle staničení od pilíře vstupní brány u bodu 09  k bodu 20, 
fotografická dokumentace str. 11-19

Popis:
Ze strany vnější – od silnice -  je neomítaná zeď  tvořena z lomového kamene. 
Korunu zdiva kryje betonová litá deska se sklonem ke hřbitovu, od bodu 12 k 
mostku krytá oplechováním pozinkovaným falcovaným plechem. Vnitřní plocha zdiva 
je nejspíš původně omítaná zeď, v některých částech opatřená teracem nebo omítkou 
(místně ze jednotlivými hroby)
Na betonovou korunu zdi je osazen plot, ocel. Rámy z kulatiny jsou vyplítané drátem 
se čtvercovými oky a upevněné na ocel. Sloupky. Plot je opatřen světle šedivým 
nátěrem. Od vjezdové brány  jsou sloupky plotu osazené z vnitřní strany zdi.
Od mostku k bodu 20 je plot tvořený sloupky s vloženými dřevěnými prkny vodorovně.
Zeď je prolomena novodobou litinovou kovanou bránou mezi kamennými sloupky  z 
roku 2017. Brána umožňuje bezbarierový vstup na hřbitov od silnice a vjezd 
mechanizace pro odvoz odpadků ze hřbitova. 
Mezi body 18 a19 je zeď prolomena mostkem vedoucím do areálu katolického kostela. 
Schodové stupně na mostek jsou z ložených kamenů do cementové malty. Mostek je 
opatřen zděným zábradlím nad komunikací a schodiště ocelovým zábradlím.
Závady:
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Na několika místech je beton desky kryjící korunu zdi nesoudržný. Nátěr plotu je 
prorezlý.
Dřevěná výplň plotu mezi mostkem a bodem 20 je zcela degradovaná a neplní svoji 
funkci.
Pozinkovaný falcovaný plech na koruně zdi je prorezlý.

5.1.1.4. Popis části zdi dle staničení od bodu 20  k bodu 31, fotografická 
dokumentace str. 20-25

Popis:
Ze strany vnější – od zahrad rodinných domů -  je neomítaná zeď  tvořena z 
lomového kamene. Korunu zdiva kryje betonová litá deska se různým sklonem. 
Na betonovou korunu zdi je osazen plot, ocel. Rámy z kulatiny jsou vyplítané drátem 
se čtvercovými oky a upevněné na ocel. Sloupky. Plot není opatřen nátěrem. 
Východní ohradní zeď je zhruba v polovině prolomena litinovou kovanou bránou 
ukončenou segmentem, pod nímž je vsazen letopočet 1869.  Sloupky brány jsou 
omítnuté.

Závady:
Na zdi je při podrobném průzkumu dle spárování patrné, že došlo v průběhu času k 
přestavění původní kamenné zdi jednotlivými vlastníky.
U části zdi nad pozemikem p.č. 146, staničení bod 23, je patrné viditelné vyklonění 
směrem k zahradám. Koruna zdi je vůči svislé ose vykloněná 35-50cm k zahradě.
U části zdi při parcele č. 142 a č.138/2 je viditelné prorůstání vegerací stromů a 
popínavých rostlin s vlivem na statiku zdi.
Na několika místech je beton desky kryjící korunu zdi nesoudržný. Plot je prorezlý.
Omítka sloupků brány je částečně nesoudržná.

5.1.1.4. Popis části zdi dle staničení od bodu 31  k bodu 39 (01), fotografická 
dokumentace str. 26-34

Popis:
Ze strany vnější – od zahrad rodinných domů -  je neomítaná zeď  tvořena z 
lomového kamene. Korunu zdiva kryjí rozměrné placíky, betonová litá deska s 
různým sklonem a betonové prefabrikované desky. Betonová deska je částečně 
krytá oplechováním pozinkovaným falcovaným plechem. 
Na betonovou korunu zdi je osazen mezi body 38 až 01 plot, ocel. L s pletivem. Plot 
není opatřen nátěrem. 
Východní ohradní zeď je zhruba v polovině prolomena dvěma vyvýšenými náhrobky u 
bodu staničení 36. mezi body 37-38 je zeď probouraná k suchým záchodkům na 
sousedním pozemku p.č.128/4.

Závady:
Na zdi je při podrobném průzkumu dle spárování patrné, že došlo v průběhu času k 
přestavění původní kamenné zdi jednotlivými vlastníky.
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Při stavbě suchých záchodků došlo  k probourání zdi. Toto prolomení je mezi body 
staničení 37 a 38. Suché záchodky na sousedním pozemku v dezolátním stavu.
U části zdi při parcele č. 131 a č. 132/2  je viditelné prorůstání vegerací stromů a 
popínavých rostlin s vlivem na statiku zdi.
Na několika místech je beton desky kryjící korunu zdi nesoudržný. Plot je prorezlý.
Oplechovaní koruny zdi prorezlé.

6. DOPORUČENÍ PRO PAMÁTKOVOU OBNOVU A REKONSTRUKCI

6.1. Před plánovanou rekonstrukcí je třeba připravit podrobnou návrhovou studii 
jako předtupeň projektu rekonstrukce. 
Tato návrhová studie podrobně nastíní možnosti oprav i úprav a bude komplexně 
řešit celé území hřbitova.
Studie bude podkladem pro jednání všech dočených orgánů a zástupce obce 
Jimramov či veřejnosti 
Popis jednotlivých doporučení je v situaci označeno číslováním P001-P010

6.1.1. Prostor mezi body staničení 03 až 04 ( P001 )
Vstup bránou k tzv. Zadnímu evangelickému hřbitovu je kvůli sklonu a umístění 
nepohodlný až nebezpečný. I kvůli tomu, že je využíván pro nesení rakve při 
církevním obřadu do kostela.
Mimoto došlo vlivem zvedání vrstev komunikace postupným přidáváním povrchů ke 
snížení brány vůči komunikaci o 23 cm
V roce 2014 ing. Miloslav Brouček zpracoval projekt s názvem “Účelový chodník a 
mezisklad hřbitovního odpadu”, který mimo jiné řeší i tento vstup a to posunutím 
mezi bod staničení 05 a 07 a vytvořením nové rampy pro bezbarierový vstup a nové 
schodiště v prostoru mezi evangelickým kostelem a zdí.
Druhou možností je posunutí schodiště blíže k rohu evangelického kostela bez 
vytvoření bezbarierové rampy. Výstupem přímo na dlážděnou plochu chodníku před 
kostelem by vzniklo dostatek místa pro vytvoření pohodlného schodiště. 
Vzhledem k nedostatku hrobových míst byl také vznesen požadavek na umístění 
kolumbária v areálu hřbitova.
Doporučujeme schránky zapustit nepravidelně do stávající hřbitovní zdi mezi body 
staničení 03-07 s celoplošným zakrytím deskami z kamene. Velikost, tvar i umístění 
musí být jednoznačně určeno podrobnou studií.
Bránu doporučujem vyzvednout na úroveň komunikace.

6.1.2. Prostor u bodu staničení 09 ( P002 )
Vstup bránou k tzv. Zadnímu evangelickému hřbitovu je kvůli sklonu a umístění 
nepohodlný až nebezpečný.
Mimoto došlo vlivem zvedání vrstev komunikace postupným přidáváním povrchů ke 
snížení brány vůči komunikaci o 23 cm.
Schodiště je třeba v rámci studie navrhnout tak aby bylo pohodlné a bezpečné.
Bránu doporučujeme vyzvednout na úroveň komunikace.
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6.1.3. Prostor u bodu staničení 12 ( P003, P004 )
Vstup bránou z roku 2017 je bezbarierový. Prostor mezi bránou a márnicí je 
využívaný jako mezisklad hřbitovního odpadu, je zde také zdroj vody pro zalévání 
hrobů.
Prostor je neupravený. Pro rozšíření vstupu k evangelickému kostelu je na zvážení 
přesunutí hrobového místa, označeno na P004.

6.1.4. Prostor u bodu staničení 19 ( P005 )
Zde je zdroj vody pro zalévání hrobů.
Prostor je neupravený. Pro přímý vstup z komunikace je na zvážení vytvoření 
prolomení zdi s bránkou a schodištěm do prostoru hřbitova. 

6.1.5. Prostor u bodu staničení 23, 30-31, 37-38 ( P008, P009, P010 )
Ohradní zeď je v těchto částech nejvíce poškozená v celé výšce
U části zdi nad pozemkem p.č. 146, staničení bod 23, je patrné viditelné vyklonění 
směrem k zahradám. Koruna zdi je vůči svislé ose vykloněná 35-50cm k zahradě.
U části zdi při parcele č. 142 a č.138/2 je viditelné prorůstání vegerací stromů a 
popínavých rostlin s vlivem na statiku zdi.
Mezi body 37-38 je zeď probouraná k suchým záchodkům na sousedním pozemku 
p.č.128/4.

6.1.6. Prostor u bodu staničení 30 až 33 ( P008, P009 )
Prostor před vstupem na hřbitov, na pozemcích ČCE , p.č. 138/2 a 136 bude 
předmětem samostatné studie.
Nabízi se zde využití pro hrací kout pro děti s využitím především pro potřeby sboru 
ČCE (rozhledna se skluzavkou či jiné herní prvky pro malé děti a jejich rodiče)

7. PLÁNOVÁ DOKUMENTACE

Situační plán  - problémový výkres s vyznačením bodů staničení
Pozvinutý pohled, ŘEZ A – A´, ŘEZ  B - B´
Fotografická dokumentace hřbitovní zdi
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